
cyan magenta  amarelo  preto

O governo Jair Bolsonaro (PL) editou ontem uma portaria para re-
negociar dívidas de empresas do Simples Nacional com a PGFN
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). A medida é uma tentati-
va do presidente de acenar às micro e pequenas empresas após ter
vetado -a contragosto- um projeto que abriria uma ampla negocia-
ção de dívidas desse público. Fontes do governo admitem, porém,
que a portaria é pouco eficaz para equacionar o problema. A medida

alcança apenas os débitos já inscritos na dívida ativa da União, sem
incluir aqueles em fase administrativa de cobrança pela Receita Fe-
deral. O veto ao Refis do Simples Nacional abriu uma crise dentro do
governo e irritou o Congresso Nacional, onde lideranças haviam da-
do amplo apoio à medida. O próprio presidente vem dizendo em en-
trevistas que o embate entre as equipes política e econômica gerou
mal-estar no governo. PÁGINA 3

Portaria autoriza renegociação de dívidas
EMPRESAS

Em 2021, o poder de compra do
brasileiro voltou a ser assombrado
por uma inflação de  dígitos. Nos 12
meses do ano passado, o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo) acumulou variação de
10,06%. A alta é a maior para o perío-
do de janeiro a dezembro desde 2015
(10,67%), informou ontem o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). À época, a economia na-
cional atravessava período de reces-
são no governo Dilma Rousseff (PT).
O resultado de 2021 veio acima das
expectativas do mercado financeiro.
Analistas consultados pela agência
Bloomberg projetavam variação de
9,96% no acumulado. O IPCA é o indi-
cador oficial de inflação no país. Com
o resultado, o índice estourou com
folga a meta perseguida pelo BC
(Banco Central). O gerente da pesqui-
sa do IPCA, Pedro Kislanov (foto), re-
latou que componentes sazonais aju-
dam a explicar uma parte da inflação
mais difusa. Segundo ele, a procura
por itens e serviços característicos da
reta final do ano pressionou maior
volume de preços. Além disso, houve
uma recomposição de valores que
haviam recuado com promoções na
Black Friday, em novembro, indicou
o analista. PÁGINA 2

IPCA

APOIO AO COMANDO

Inflação oficial estoura meta 
para 2021 e fecha em 10,06% 

IBGE

Generais rejeitam
crise da vacina e
isolam Bolsonaro

Generais que integram o Alto Comando do Exército consideram
que o incômodo do presidente Jair Bolsonaro (PL) com diretrizes
básicas para a pandemia não provocou nem mesmo uma minicrise
entre os militares e o governo. Esses oficiais, ouvidos pela reporta-
gem sob a condição de anonimato, afirmam que o documento pro-
duzido pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira
de Oliveira (foto), foi uma peça burocrática, sem motivo para um
novo capítulo de estremecimento das relações entre Bolsonaro e o
comando da Força. A cúpula do Exército atuou para blindar o co-
mandante no episódio, após o ministro da Defesa, general Walter
Braga Netto, entrar no circuito. PÁGINA 5
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MP propõe
ação contra
bolsonaristas
por motociata 

CRIMINOSOS

O Ministério Público do Esta-
do de São Paulo propôs ação
contra 13 pessoas que participa-
ram de motociata com o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) em
São Paulo em junho do ano pas-
sado. Entre os bolsonaristas al-
vos da ação estão o ex-ministro
do Meio Ambiente Ricardo Sal-
les, o ativista Jackson Vilar, o lí-
der do movimento Nas Ruas,
Tomé Abduch, o líder da Igreja
Renascer em Cristo, Estevam
Hernandes, e o assessor da Pre-
sidência Mosart Aragão Pereira.
De acordo com o promotor Art-
hur Pinto Filho, da Promotoria
de Direitos Humanos da Capi-
tal, os citados desrespeitaram as
normas de segurança do estado
de prevenção e combate à Co-
vid-19, causando aglomeração e
evitando o uso de máscara. "Os
requeridos descumpriram e in-
centivaram massa de pessoas a
violar tais deveres, gerando sé-
rio prejuízo à saúde da popula-
ção paulista", diz o promotor,
que pede o pagamento de mul-
tas no valor somado de cerca de
R$ 800 mil.  PÁGINA 5

Doria descarta
restrições ao
comércio com
alta da Covid 

SÃO PAULO

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), descartou
ontem a necessidade de qual-
quer medida de fechamento
ou restrição de comércio, ser-
viços e setor produtivo do
agronegócio ou da indústria
neste momento de avanço da
variante Ômicron. Até aqui,
não há restrições previstas, se-
gundo ele. "Há, sim, cautela. E
uma recomendação expressa
para que as pessoas usem
máscaras todo o tempo, nas
ruas, nos seus ambientes de
trabalho, nos deslocamentos,
dentro do trem, do ônibus, do
táxi, do aplicativo. Usar másca-
ra é estar protegido para esta
quarta onda da Ômicron", dis-
se. Afirmou também que o co-
mitê científico do estado se
reúne novamente nesta terça e
que as novas informações de-
vem ser apresentadas em cole-
tiva de imprensa ontem. "Que-
ro tranquilizar o setor de co-
mércio e serviços de que, até o
presente momento, não há in-
dicação de restrição", diz Do-
ria. PÁGINA 4
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Economia

Bolsa sobe 1,8% com
commodities e menor
aversão ao risco global
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Em linha com o bom hu-
mor que prevaleceu entre os
investidores em escala global,
a Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) reverteu a ten-
dência negativa da véspera e
voltou a fechar no campo po-
sitivo, recuperando a marca
dos 103 mil pontos.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa),  encerrou a sessão de on-
tem com valorização de 1,8%,
aos 103.778 pontos.

Os ganhos foram puxados
por papéis de exportadoras de
commodities, com destaque
para as ações da Petrobras,
que avançaram 4,13%, no caso
das ordinárias, após a estatal
anunciar aumento no preço
dos combustíveis.

Também contribuiu para o
movimento do dia a alta de
cerca de 3,5% do preço do pe-
tróleo no mercado internacio-
nal, com a cotação da com-
modity se aproximando da
marca dos US$ 84 (R$ 473,29),
apoiada pela oferta restrita e
pelas expectativas de que o
aumento dos casos de corona-
vírus e a disseminação da va-
riante Ômicron não inviabili-
zarão a recuperação da de-
manda global.

Ações de mineradoras e si-
derúrgicas também tiveram
um dia positivo na Bolsa local,
no embalo da alta do preço do
minério de ferro no mercado
internacional, aponta Rodrigo
Crespi, analista da Guide In-
vestimentos.

As ações da Usiminas salta-
ram 6,05%, e as da Gerdau,
2,25%. Já os papéis da Vale
avançaram 1,9%.

O índice acionário Nasdaq,
em que há uma grande con-
centração de papéis do setor,
fechou o dia com valorização
de 1,41%. Já o S&P 500 avan-
çou 0,92%, enquanto o Dow
Jones subiu 0,51%.

Ante o real, a moeda ameri-
cana fechou ontem em queda
de 1,67%, a R$ 5,579 para ven-
da, no menor patamar desde
30 de dezembro (R$ 5,576).

Já no mercado de juros fu-
turos, as taxas dos contratos
cobradas pelos agentes tive-
ram novo aumento, em espe-
cial entre os papéis mais lon-
gos, na esteira da inflação de
10,06% medida pelo IBGE.

As taxas dos juros futuros
para janeiro de 2025 avança-
ram de 11,5% para 11,52%, en-
quanto os prêmios para janei-
ro de 2027 passaram de
11,39% para 11,44%.

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

IPCA

Inflação estoura a meta 
e fecha 2021 em 10,06% 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

E
m 2021, o poder de
compra do brasileiro
voltou a ser assombrado

por uma inflação de  dígitos. Nos
12 meses do ano passado, o IP-
CA (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo) acumu-
lou variação de 10,06%.

A alta é a maior para o perío-
do de janeiro a dezembro desde
2015 (10,67%), informou ontem
o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). À época,
a economia nacional atravessa-
va período de recessão no go-
verno Dilma Rousseff (PT).

O resultado de 2021 veio aci-
ma das expectativas do mercado
financeiro. Analistas consulta-
dos pela agência Bloomberg
projetavam variação de 9,96%
no acumulado.

O IPCA é o indicador oficial
de inflação no país. Com o resul-
tado, o índice estourou com fol-
ga a meta perseguida pelo BC
(Banco Central).

A meta de inflação era de
3,75% no ano passado, com tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo, poden-
do chegar até a máxima de 5,25%.

O presidente do BC, Roberto
Campos Neto, terá de escrever
uma carta explicando o avanço
do IPCA acima do intervalo de
referência. Será a sexta desde a
criação do sistema de metas pa-
ra a inflação, em 1999.

A carta mais recente foi escri-
ta pelo antecessor de Campos
Neto, Ilan Goldfajn, em janeiro
de 2018. O texto era relativo à in-
flação de 2017, mas, na ocasião,
o então presidente do BC se jus-
tificava por resultado ligeira-
mente inferior ao limite mínimo
estabelecido.

No ano passado, a disparada
do IPCA foi impulsionada por
uma combinação de fatores dís-
pares.

Houve carestia de preços ad-
ministrados, como combustíveis
e energia elétrica, aumento de
itens básicos para as famílias,
como alimentos, inclusive por
alterações climáticas que afeta-
ram plantio e colheita de dife-
rentes produtos, além de persis-
tente ruptura na cadeia global de
abastecimento de insumos in-
dustriais, especialmente chips.

"Uma inflação acumulada na
faixa de 10% não estava no radar
de ninguém no começo do ano
passado. Ela se desgarrou de um

padrão normal", afirma o eco-
nomista-chefe da consultoria
MB Associados, Sergio Vale.

"A inflação ainda não dá si-
nais de tranquilidade. O cenário
é preocupante no início de 2022.
Não vai ser fácil trazer a inflação
de volta para a meta", completa.

IPCA TEM ALTA DE 
0,73% EM DEZEMBRO

No recorte mensal, o IPCA de-
sacelerou para 0,73% em dezem-
bro, após taxa de 0,95% em no-
vembro, informou o IBGE ontem.

Mesmo com a perda de fôle-
go, o resultado veio acima das ex-
pectativas do mercado. Analistas
consultados pela Bloomberg
projetavam variação de 0,64%
nessa base de comparação.

Outro dado que chamou
atenção no recorte mensal foi o
avanço do índice de difusão. Es-
se indicador mede a proporção
de bens e serviços com aumento
de preços.

Em dezembro, o índice de
difusão alcançou a marca de
75%. No mês anterior, havia si-
do de 63%.

O gerente da pesquisa do IP-
CA, Pedro Kislanov, relatou que
componentes sazonais ajudam
a explicar uma parte da inflação
mais difusa.

Segundo ele, a procura por
itens e serviços característicos da
reta final do ano pressionou
maior volume de preços. Além
disso, houve uma recomposição
de valores que haviam recuado
com promoções na Black Friday,
em novembro, indicou o analista.

TRANSPORTES 
Segundo o IBGE, o acumula-

do de 2021 foi influenciado prin-
cipalmente pelo grupo de trans-
portes. O segmento apresentou
a maior variação (21,03%) e o
principal impacto (4,19 pontos
percentuais) no ano.

Em seguida, vieram os gru-
pos de habitação (13,05%), que
contribuiu com 2,05 pontos per-
centuais, e alimentação e bebi-
das (7,94%), com impacto de
1,68 ponto percentual. Juntos,
os três responderam por cerca
de 79% do IPCA de 2021.

"O grupo dos transportes foi
afetado principalmente pelos
combustíveis", afirmou Kislanov.

Com os reajustes nas bom-
bas, a gasolina acumulou alta de
47,49% em 2021. O etanol, por
sua vez, disparou 62,23%.

Outros destaques nos trans-

portes foram os preços dos auto-
móveis novos (16,16%) e usados
(15,05%). Segundo Kislanov, os
aumentos dos veículos estão re-
lacionados ao desarranjo nas
cadeias produtivas do setor au-
tomotivo.

No grupo habitação, a princi-
pal contribuição (0,98 ponto
percentual) veio da energia elé-
trica (21,21%), que ficou mais
cara com a crise hídrica.

Em alimentação e bebidas, a
variação de 7,94% foi menor do
que a do ano anterior (14,09%).
Mesmo assim, houve fortes au-
mentos em parte dos itens, co-
mo café moído, que subiu
50,24%, e açúcar refinado, que
teve elevação de 47,87%.

"A alta do café ocorreu princi-
palmente no segundo semestre,
pois a produção foi prejudicada
pelas geadas no inverno. Já o
preço do açúcar foi influenciado
por uma oferta menor e pela
competição pela matéria-prima
para produção do etanol", diz
Kislanov.

O avanço generalizado dos
preços penaliza sobretudo os
mais pobres. Em 2021, o Brasil
passou a ter uma sucessão de
casos de pessoas em busca de
doações e até de restos de comi-
da para alimentação.

Ionara Jesus Santos, 40, mo-
radora de uma comunidade na
zona sul de São Paulo, conta que
atravessou o ano sofrendo com
a escalada dos preços de itens
básicos. Quase tudo foi ficando
mais caro. Ao mesmo tempo, ela
amargou perda de renda.

Antes da pandemia, Ionara
trabalhava como diarista. Com a
crise, as oportunidades sumi-
ram. Não consegue trabalho e
busca doações para alimentar
os quatro filhos.

Hoje, a renda familiar se re-
sume ao BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada) recebido pe-
la filha de 21 anos, que teve pa-
ralisia cerebral, diz a diarista. O
valor do benefício é de um salá-
rio mínimo mensal.

"É difícil ver um filho com fo-
me e não ter muito o que fazer.
Estou dependendo de doações.
Tudo ficou caro na pandemia",
afirma.

"Gostaria de voltar a ter um
emprego, de ter um dinheiro pa-
ra manter a família. No merca-
do, a gente não pode comprar
carne ou um arroz mais decente,
escolhemos sempre o mais ba-
rato", acrescenta.

CHOQUES NA PANDEMIA
Uma sucessão de choques

vista ao longo do ano passado
está por trás da escalada dos
preços.

Depois de desalinhar cadeias
produtivas globais, a pandemia
seguiu provocando escassez de
insumos no mercado internacio-
nal em 2021. Com a falta de ma-
térias-primas e a reabertura da
economia, os preços ficaram
mais caros em diferentes regiões.

No Brasil, a pressão foi inten-
sificada pela desvalorização do
real ante o dólar. A moeda ame-
ricana subiu em meio a turbu-
lências na área política protago-
nizadas pelo governo Jair Bolso-
naro (PL).

O câmbio elevado também
encareceu os combustíveis. Is-
so ocorreu porque o dólar é le-
vado em consideração pela Pe-
trobras na hora de definir os
preços nas refinarias de itens
como a gasolina, com grande
peso no IPCA.

A inflação brasileira ainda foi
turbinada pelos choques climá-
ticos no ano passado. A severa
crise hídrica que atingiu o país
aumentou os custos para gera-
ção de energia elétrica e, como
consequência, as contas de luz
dos consumidores. A seca, alia-
da ao registro de geadas, tam-
bém pressionou os alimentos no
ano passado.

Para tentar conter a alta dos
preços, o BC vem subindo a ta-
xa básica de juros. O efeito cola-
teral da Selic mais alta, atual-
mente em 9,25% ao ano, é inibir
investimentos produtivos na
economia, já que as linhas de
crédito ficam mais caras. Falta
de investimentos também ten-
de a frear a geração de empre-
gos e retardar ainda mais a re-
tomada.

"A inflação mais alta requer
juros mais altos, o que afeta o
crescimento econômico. É um
ciclo. Por isso, a inflação é tão
perigosa", afirma a economista-
chefe do banco Ourinvest, Fer-
nanda Consorte.

No acumulado de 2021, a ces-
ta de preços administrados, in-
cluindo itens como gasolina e
energia elétrica, avançou 16,9%,
conforme o IBGE.

O aumento ficou bem distan-
te do verificado entre os servi-
ços, que são uma espécie de ter-
mômetro da demanda na ativi-
dade econômica. No ano, a in-
flação de serviços subiu 4,75%.

MERCADOS

Deputados querem derrubar veto do
Refis mesmo após portaria de Bolsonaro
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

A portaria editada pelo go-
verno federal para que empre-
sas do Simples Nacional possam
renegociar suas dívidas com a
PGFN (Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional) não deve
mudar a posição de parlamenta-
res que defendem a derrubada
do veto ao projeto sobre o tema
aprovado no Congresso.

A tentativa de Jair Bolsonaro
(PL) de acenar às micro e pe-
quenas empresas após vetar o
texto do Congresso é vista como
insuficiente por deputados.

Deputados da oposição e da
base do governo relataram à re-
portagem que o veto deverá ser

derrubado mesmo após a porta-
ria publicada ontem para man-
ter a proposta mais ampla de re-
negociação de dívidas.

O deputado Efraim Filho
(DEM-PB) afirma que a pro-
posta aprovada no Congresso
tem apelo social muito forte e
que o veto deve ser derrubado
para "recuperar o projeto em
toda a sua amplitude, algo que
não é possível apenas com a
portaria".

"Essa portaria nem precisaria
ter existido, porque o veto foi
um grande equívoco político e
econômico. A equipe ministe-
rial priorizou a arrecadação, po-
rém esqueceu que não existe re-
tomada econômica com empre-

sas de portas fechadas", disse o
parlamentar.

Hildo Rocha (MDB-MA) ar-
gumenta que a portaria "não
contempla todas as nuances da
proposta aprovada no Con-
gresso" para socorrer os em-
presários.

"Não nos resta outra opção a
não ser derrubar o veto para
garantir  a  existência de mi-
lhões de pequenas e microem-
presas, assim como milhões de
empregos e até mesmo o paga-
mento dos impostos atrasa-
dos", afirma Rocha.

O l íder  do PT na Câmara,
deputado Reginaldo Lopes
(MG), afirmou que a oposição
e o partido vão trabalhar pela

derrubada do veto e que a por-
taria é mais uma tentativa de
Bolsonaro de enganar a popu-
lação.

"Nós construímos um proje-
to, foi negociado com todos se-
tores e com todos os partidos
políticos. Vamos continuar a de-
fender o setor empreendedor e o
produtivo, que geram empre-
gos", afirmou Lopes.

Uma das possibilidades de-
batidas, disse um deputado, é
prorrogar via comitê gestor do
Simples o prazo de inscrição,
que é até 31 de janeiro, por 60
dias e nesse tempo votar a der-
rubada do veto no plenário pa-
ra evitar perdas para os empre-
sários.

MEI

Seara abre mais 
de 200 vagas para
jovens em 10 estados

TALENTOS

A Seara abriu ontem as ins-
crições para o "Programa Jovens
de Valor - Talentos Seara 2022".
São oferecidas, no total, 202 va-
gas a profissionais que concluí-
ram graduação entre dezembro
de 2017 e dezembro de 2021 nas
áreas de administração, enge-
nharias, medicina veterinária,
zootecnia, biologia e afins.

A empresa do Grupo JBS
pretende selecionar profissio-
nais para atuar nas áreas de
produção, agropecuária, ma-
nutenção e qualidade em uni-
dades da Seara espalhadas por
mais de 40 cidades, de dez es-
tados brasileiros.

As oportunidades do progra-
ma estão divididas entre os se-
guintes estados: Rio Grande do
Sul (35 vagas), Santa Catarina
(57 vagas), Paraná (40 vagas),
São Paulo (25 vagas), Rio de Ja-
neiro (2 vagas), Mato Grosso do
Sul (23 vagas), Mato Grosso (3
vagas), Distrito Federal (8 va-
gas), Bahia (5 vagas) e Minas

Gerais (4 vagas). Contudo, de
acordo com a companhia, o
candidato precisa ter disponibi-
lidade de mudança para as cida-
des das operações, pois as vagas
são presenciais.

Durante 12 meses, os selecio-
nados para o "Jovens de Valor"
passarão por uma formação que
abordará três pilares: gestão, co-
nhecimento técnico e liderança.
Ao final do programa, os profis-
sionais que atenderem aos re-
quisitos serão efetivados em po-
sições de liderança nas Unida-
des de Produção da Seara.

"A proposta é incentivar o
desenvolvimento de potenciais
líderes, que valorizem a susten-
tabilidade e façam a diferença
para o crescimento dos nossos
negócios e da sociedade", expli-
ca Fernando Meller, Diretor
Executivo de Gente e Gestão da
Seara. As inscrições para o "Pro-
grama Jovens de Valor" devem
ser realizadas online, entre 11 e
28 de janeiro.

Nota
COVID ATINGE ATÉ 30% DOS TRABALHADORES 
EM CANTEIRO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Os afastamentos de trabalhadores com Influenza e Covid
chegaram a um nível crítico no setor da construção civil. Alguns
canteiros registram até 30% da mão de obra com atestado
médico nos últimos dias, segundo José Carlos Martins,
presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da
Construção). Ele afirma que tem recebido reclamações de
empresários com equipes desfalcadas, mas ainda não há relatos
de obras paralisadas. Diante do quadro, as empresas têm de
reprogramar os projetos ou remanejar a mão de obra, o que
pode elevar os custos da construção, segundo Martins. Apesar
do cenário, não vale a pena contratar funcionários temporários
porque o tempo de atestado médico é curto, segundo Martins. 
Na segunda-feira passada, o Ministério da Saúde reduziu o
tempo de isolamento para casos leves e moderados de Covid.
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Vallourec é multada
em R$ 288,6 milhões
pelo governo de Minas 

DANOS AMBIENTAIS

O governo de Minas Gerais
notificou em R$ 288,6 milhões
a Vallourec por danos ambien-
tais causados após um dique
de contenção de sedimentos
da mina Pau Branco, em Nova
Lima (na região metropolitana
de Belo Horizonte), ter trans-
bordado.

A notificação do governo mi-
neiro determina que sejam sus-
pensas imediatamente as ativi-
dades relacionadas à pilha Ca-
choeirinha e ao dique Lisa, até
que a empresa comprove a es-
tabilidade das estruturas, afeta-
das pelas fortes chuvas que
atingem o estado.

A mineradora tem até 20 dias
para apresentar sua defesa aos
órgãos ambientais ou efetuar o
pagamento da multa.

O auto de infração foi recebi-
do pela Vallourec na noite de
segunda-feira (10) e indica que
a mineradora francesa foi au-
tuada por "causar intervenção
de qualquer natureza que resul-
te em poluição, degradação ou

dano aos recursos hídricos, às
espécies vegetais e animais, aos
ecossistemas ou ao patrimônio
natural ou cultural, ou que pre-
judique a saúde, a segurança e o
bem-estar da população".

"A empresa foi considerada
reincidente, pois em 2020 foi
multada por descumprir prazos
de envio de documentação re-
lativa às barragens de água. Isso
fez com que o valor da multa
fosse dobrado, nos termos da
legislação", disse o superinten-
dente de Fiscalização da Semad
(Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável), Alexandre Leal.

Entre os impactos ambien-
tais visíveis e imediatos, segun-
do a Feam (Fundação Estadual
do Meio Ambiente), estão a de-
gradação da paisagem, polui-
ção de corpos hídricos, com o
aumento dos sólidos em sus-
pensão, além da potencial mor-
tandade de peixes e supressão e
degradação de habitats aquáti-
cos e ripários.

SIMPLES

Governo edita portaria para
renegociar dívidas de empresas
IDIANA TOMAZELLI E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O
governo Jair Bolso-
naro (PL) editou on-
tem uma portaria pa-

ra renegociar dívidas de empre-
sas do Simples Nacional com a
PGFN (Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional).

A medida é uma tentativa do
presidente de acenar às micro e
pequenas empresas após ter ve-
tado -a contragosto- um projeto
que abriria uma ampla negocia-
ção de dívidas desse público.

Fontes do governo admitem,
porém, que a portaria é pouco
eficaz para equacionar o proble-
ma. A medida alcança apenas os
débitos já inscritos na dívida ati-
va da União, sem incluir aqueles
em fase administrativa de co-
brança pela Receita Federal.

O veto ao Refis do Simples Na-
cional abriu uma crise dentro do
governo e irritou o Congresso Na-
cional, onde lideranças haviam
dado amplo apoio à medida.

O próprio presidente vem di-
zendo em entrevistas que o em-
bate entre as equipes política e
econômica gerou mal-estar no
governo.

"Fui obrigado a vetar a rene-
gociação das dívidas das peque-
nas e microempresas. Isso logi-
camente teve um estresse entre
eu e a equipe econômica, no
bom sentido", afirmou Bolsona-
ro, na segunda-feira. Dias antes,
chegou a dizer que a pasta de
Paulo Guedes "deixa a desejar".

Desde o veto, Bolsonaro or-

denou a seus auxiliares que en-
contrem uma solução para as
dívidas das empresas menores.
Na segunda-feira, após conver-
sa com Paulo Guedes, o presi-
dente anunciou que haveria
uma portaria para tratar da
questão, mas não deu detalhes.

A edição portaria da transa-
ção tributária -como é chamada
essa modalidade de negocia-
ção- já vinha sendo cogitada
desde a semana passada, mas
acabou tendo poucos avanços
desde então.

O jornal Folha de S.Paulo
apurou que, até a manhã de on-
tem, não havia nenhum ato con-
cluído para publicação. Os téc-
nicos foram convocados de últi-
ma hora para fechar os detalhes
da medida, publicada em edição
extra do Diário Oficial da União.

Segundo a portaria, as em-
presas do Simples Nacional te-
rão até 31 de março para aderir à
negociação. Quem optar pela
modalidade precisará pagar
uma entrada equivalente a 1%
do valor negociado, em até oito
parcelas.

O saldo restante da dívida de-
verá ser quitado em até 137
prestações, com descontos de
até 100% em juros, multas e en-
cargos. O abatimento, porém,
não pode ser maior que 70% do
valor total da dívida (principal
mais as correções).

Na transação tributária, o va-
lor do desconto é definido caso a
caso pela PGFN, de acordo com
a capacidade de pagamento do
devedor. A mesma lógica será

aplicada no caso da portaria fo-
cada nas empresas do Simples
Nacional.

Caso a empresa tenha tido
perdas durante a crise provoca-
da pela pandemia da Covid-19,
isso será computado como um
redutor da capacidade de paga-
mento da companhia.

Há ainda a possibilidade de
aderir à transação de pequeno
valor (para débitos de até R$
72.720), com entrada de 1% e
descontos de até 50%, conforme
o prazo escolhido para paga-
mento.

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, 1,8 milhão de empresas
estão inscritas na dívida ativa da
União por débitos do Simples
Nacional, das quais 160 mil são
microempreendedores indivi-
duais (MEIs). O valor total dos
débitos é de R$ 137,2 bilhões.

O deputado Marco Bertaiolli
(PSD-SP), que foi o relator do
Refis do Simples na Câmara,
afirmou que a portaria é uma
tentativa do governo de ameni-
zar o mal-estar provocado pelo
veto. "Esta portaria minimiza [o
problema] e oferece uma alter-
nativa. Mas não é abrangente
como o Refis", disse.

Segundo Bertaiolli, o ato da
PGFN não tira a disposição do
Congresso Nacional em derru-
bar o veto presidencial. "Vamos
derrubar", assegurou.

Fontes da área econômica re-
lataram à Folha que ainda há
outro problema a ser resolvido e
que não é alvo da portaria: o ris-
co de exclusão de empresas do

regime do Simples devido à
existência de débitos tributários.

O governo estuda a prorroga-
ção do prazo para a regulariza-
ção desses débitos, para 31 de
março ou 29 de abril, dando tem-
po para que o Congresso reverta
o veto ao Refis. A derrubada do
veto tem sido defendida pelo
próprio presidente da República.

Para essa prorrogação, é ne-
cessária a aprovação de uma re-
solução pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional, formado por
representantes do governo fede-
ral, de estados, de municípios e
do Sebrae. O mesmo expediente
já foi adotado em outros anos.

Um prazo maior de regulari-
zação ajuda as empresas porque
afasta o risco de elas serem ex-
cluídas após optarem pelo regi-
me simplificado. Hoje, as duas
etapas -opção e regularização-
precisam ser cumpridas até 31
de janeiro.

O autor da proposta do Refis,
vice-líder do governo no Sena-
do, Jorginho Mello (PL-SC), dis-
se que agora está tudo resolvido,
contando com a derrubada do
veto na volta dos trabalhos legis-
lativos.

"Mantém a derrubada do ve-
to mesmo com a portaria, claro,
normal. A portaria era o que
precisava ser feito e agora está
tudo certo, falei com o presiden-
te, [com] Guedes", disse à Folha.

Segundo Mello, o Comitê
Gestor do Simples já está prepa-
rando a resolução necessária
para a prorrogação do prazo de
regularização.

Campos Neto diz em carta a
Guedes que inflação de 2 dígitos 
é culpa de fenômeno global

Em carta aberta divulgada on-
tem, o presidente do BC (Banco
Central), Roberto Campos Neto,
atribuiu o estouro da meta de in-
flação em 2021, que acumulou al-
ta de 10,06%, aos sucessivos cho-
ques de custos e enfatizou que
trata-se de movimento observado
também em outros países.

"De fato, a aceleração significa-
tiva da inflação em 2021 para ní-
veis superiores às metas foi um fe-
nômeno global, atingindo a maio-
ria dos países avançados e emer-
gentes", disse o texto, endereçado
ao ministro da Economia, Paulo
Guedes. Na decomposição do ín-
dice de 2021, segundo o BC, a
chamada "inflação importada" foi

a que mais contribuiu para que o
indicador ficasse fora da meta,
com peso de 4,38 pontos percen-
tuais. Depois, veio a inércia do
ano anterior (1,21 ponto) e 1,02 de
demais fatores.

A bandeira de escassez hídri-
ca, que encareceu a conta de luz
do brasileiro, representou 0,67
ponto.

"O principal fator para o desvio
de 6,31 p.p. da inflação em rela-
ção à meta adveio da inflação im-
portada, com contribuição de
4,38 p.p., cerca de 69% do desvio.
Abrindo esse termo, destacam-se
as contribuições de 2,95 p.p. do
preço do petróleo, 0,71 p.p. das
commodities em geral e 0,44 p.p.

da taxa de câmbio", destacou a
carta. Por outro lado, o hiato do
produto (quando a economia gira
abaixo do seu potencial) segurou
a inflação, com contribuição ne-
gativa de 1,21 ponto.

A inflação do período, que foi
divulgada nesta manhã pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), fechou em dois dígi-
tos e ficou bem acima da meta de-
finida pelo CMN (Conselho Mo-
netário Nacional), de 3,75%, com
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. O
indicador poderia chegar até o
máximo de 5,25%.

Sempre que a inflação termina
o ano fora do intervalo determi-
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nado, o presidente do BC precisa
justificar os motivos em carta
aberta e detalhar como o proble-
ma deve ser resolvido. Esta é a
sexta desde a criação do sistema
de metas para a inflação, em 1999.

Segundo o documento, a dis-
parada do IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo), inflação oficial do país,
foi impulsionada por diversos
choques, como elevação do pre-
ço das commodities junto com
depreciação do real, bandeira de
escassez hídrica na energia elé-
trica e desequilíbrio entre de-
manda e oferta de insumos,
além de gargalos nas cadeias
produtivas globais gerados pela
pandemia de Covid-19.

"As pressões sobre os preços
de commodities e nas cadeias
produtivas globais refletem as
mudanças no padrão de consu-
mo causadas pela pandemia, com
parcela proporcionalmente
maior da demanda direcionada
para bens e impulsionada por po-
líticas expansionistas (juros mais
baixos)", afirmou o BC.
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ABC pedirá limitação
de público no futebol
ao governo de SP

NOVA VARIANTE

FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

Com aumento de até 300%
nos atendimentos de pacien-
tes por causa da variante Ômi-
cron do novo coronavírus ou
com síndrome gripal, o Con-
sórcio Intermunicipal ABC vai
pedir para o comitê científico
do governo estadual para que
limite público nos jogos de fu-
tebol da Copa São Paulo de Ju-
niores, atualmente na fase de
classificação, e do Campeona-
to Paulista, previsto para co-
meçar no próximo dia 23.

Desde novembro do ano
passado não há mais limite no
número de torcedores que po-
dem entrar nos estádios pau-
listas.

"Há uma atenção especial
para enfrentamento [de aglo-
merações em] eventos esporti-
vos e culturais com uma quan-
tidade de público muito gran-
de", afirmou Paulo Serra
(PSDB), prefeito de Santo An-
dré e presidente do consórcio,
lembrando que cidades do
ABC têm sedes e times nos dois
torneios estaduais de futebol.

A decisão foi tomada na
manhã de ontem, após reu-
nião virtual dos prefeitos que
integram o consórcio, do qual
fazem parte Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Santo André, São Ber-
nardo do Campo e São Caeta-
no do Sul,

Segundo Serra, o consórcio
também vai solicitar aumento
de repasses dos governos esta-
dual e federal para ampliação
da capacidade de atendimen-
to médico. Números não fo-
ram apresentados.

Ele citou ações que estão
sendo tomadas por municípios,
como a transformação de equi-
pamentos esportivos, em sua
cidade e em Diadema, por
exemplo, em consultórios para
pacientes com síndrome gripal.

"É uma crise diferente (das

de 2020 e 2021), com uma
quantidade que assusta, mas a
demanda por atendimento
ambulatorial tem sido de ca-
sos leves, que na imensa
maioria são resolvidos em
consultórios e em ambulató-
rios, sem demanda por leitos e
internações", afirmou.

Os municípios descartaram
por enquanto uma ação con-
junta para restrições no co-
mércio e o adiamento da volta
às aulas.

Segundo Serra, ficou deci-
dido também que o consórcio
vai se reunir todas as terças-
feiras para avaliar a situação e
se será necessário tomar no-
vas medidas.

Por causa da Ômicron, mu-
nicípios paulistas retomaram
restrições. Em Amparo (138
km de SP), o comércio só pode
funcionar até às 23h.

No mês passado, a Prefeitu-
ra de São Bernardo do Campo
chegou a limitar o horário de
funcionamento do comércio,
inclusive de shopping centers,
bares, restaurantes, lojas de
conveniências, locais de
shows e bufês, com fechamen-
to das portas obrigatório até as
2h. Em uma transmissão pelas
redes sociais, o prefeito Orlan-
do Morando (PSDB) disse que
a decisão foi tomada por causa
da variante Ômicron.

"Infelizmente tivemos um
fato novo no Brasil e não po-
demos nos omitir", afirmou
Morando sobre a variante
Ômicron. "Depois das 2h, as
pessoas bebem mais e não
usam mais máscaras. A noite é
uma criança porque ela cresce
a noite toda", afirmou na
transmissão pela internet.

No ano passado, São Ber-
nardo foi uma das cidades do
ABC que implantou toque de
recolher e foi a última da re-
gião a liberar o horário de fun-
cionamento do comércio, sem
restrições.

DISTANCIAMENTO

Doria descarta restrições ao
comércio com alta da Covid 
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

O
governador de São
Paulo, João Doria
(PSDB), descartou

ontem a necessidade de qual-
quer medida de fechamento ou
restrição de comércio, serviços e
setor produtivo do agronegócio
ou da indústria neste momento
de avanço da variante Ômicron.
Até aqui, não há restrições pre-
vistas, segundo ele.

"Há, sim, cautela. E uma re-

comendação expressa para que
as pessoas usem máscaras todo
o tempo, nas ruas, nos seus am-
bientes de trabalho, nos deslo-
camentos, dentro do trem, do
ônibus, do táxi, do aplicativo.
Usar máscara é estar protegido
para esta quarta onda da Ômi-
cron", disse.

Doria disse que haverá restri-
ções que já foram apresentadas
para eventos de aglomeração.
Afirmou também que o comitê
científico do estado se reúne no-

vamente nesta terça e que as no-
vas informações devem ser
apresentadas em coletiva de im-
prensa ontem.

"Quero tranquilizar o setor
de comércio e serviços de que,
até o presente momento, não
há indicação de restrição", diz
Doria.

Nesta semana, um grupo de
lojas sugeriu que os shoppings
reduzam o tempo de abertura
para apenas um turno porque os
ajudaria a lidar com o problema

da falta de funcionários que
contraíram a doença e tiveram
de ser afastados. A medida tam-
bém seria oportuna para o mo-
mento de baixo fluxo de consu-
midores.

A proposta de redução das
horas recebeu o apoio do sindi-
cato dos comerciários. A Abras-
ce, associação que reúne os
shoppings, disse que o cenário é
diferente em cada estabeleci-
mento e que requer avaliações
pontuais.

Governo anuncia investimentos
de R$ 8,5 milhões em educação 

O Governador João Doria
anunciou ontem, no município
de Monte Aprazível, investimento
de R$ 8,5 milhões destinados à
realização de obras e construções
em escolas de 12 municípios da
Diretoria de Ensino de José Boni-
fácio, na região de São José do Rio
Preto, por meio do Plano de
Ações Integradas do Estado de
São Paulo (PAINSP).

Ainda na cidade, o Governa-
dor entregou uma creche escola
no valor de R$ 1,6 milhão. Em visi-
ta ao município de Macaubal, Do-
ria também entregou um Centro
de Convivência do Idoso (CCI)
que oferecerá atividades socioe-
ducativas, de lazer, esporte e con-
vívio social.

“A educação dos 0 aos 5 anos é
de extrema importância para
crianças, que em breve serão jo-
vens e mudarão o futuro do Brasil.

Essa é a creche de número 171, e
temos mais 29 para serem inaugu-
radas até fevereiro. Somos um Go-
verno municipalista e não privile-
giamos um ou outro município,
são recursos para todos, por isso
fiz questão de termos uma agenda
em Monte Aprazível, importante
região de São Paulo. Essa é uma
das nossas prioridades, educação
e formação”, disse João Doria.

Um total de R$ 3,8 milhões será
investido na ampliação de cre-
ches nos municípios de Bálsamo,
Jaci, José Bonifácio, Monte Apra-
zível, Nova Aliança, Planalto, Po-
loni, Tanabi, União Paulista e
Urupês e Zacarias. O município
de Nova Aliança também ganhará
uma nova unidade no valor de
R$3,5 milhões.

Quatro escolas estaduais dos
municípios de Adolfo, Poloni (2),
e Zacarias terão a rede elétrica

reformada para o processo de cli-
matização do ambiente escolar,
somando investimento de R$ 860
mil. Para a cidade de Tanabi, se-
rão destinados mais de R$ 170
mil para aquisição de notebooks
e desktops.

AÇÕES INTEGRADAS
O Plano de Ações Integradas

do Estado de São Paulo (PAINSP)
visa facilitar o repasse de recursos
financeiros e apoio técnico do Es-
tado de São Paulo aos municípios,
por meio da Secretaria da Educa-
ção (Seduc-SP). Antes, esse repas-
se era feito por meio de um convê-
nio. Com a criação do PAINSP, a
transferência de recursos passa a
ser feita por meio de um Termo de
Compromisso, formalizado pela
Seduc-SP, de forma mais rápida e
menos burocrática.

Os principais eixos a serem via-

RIO PRETO

Aplicativo de ônibus e
agência de transporte
trocam acusações 

ARTESP

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O aplicativo de viagens de
ônibus Buser e a Artesp (Agên-
cia Reguladora de Transportes
do Estado de São Paulo) tro-
cam acusações após mais de
cem veículos da empresa te-
rem sido apreendidos desde
dezembro.

A Buser afirma que a Artesp
a persegue ao contrariar um
parecer da PGE (Procuradoria-
Geral do Estado), enquanto a
agência diz que a empresa dis-
torce o documento.

"A empresa distorce parecer
emitido pela PGE, solicitado pe-
la própria Artesp, que deixa cla-
ro que empresas autorizadas a
prestarem serviço de fretamen-
to não estão autorizadas a reali-
zarem a venda de passagem in-
dividual", afirma a agência.

A Artesp diz ter fiscalizado
ônibus da empresa e de outros
aplicativos com problemas de
ausência de estepe, vidros trin-
cados, defeito no cinto de se-
gurança, falta de declaração de
vistoria, pneus carecas, extin-
tor vencido e até motorista

com CNH falsificada.
Caio Franco, diretor da Bu-

ser, afirma que os ônibus aten-
dem os critérios de qualidade e
segurança. "A inovação sem-
pre chega antes da regulação.
Mas isso não justifica a perse-
guição contra nossos parcei-
ros", diz ele.

Para a empresa, o parecer
da PGE, de 7 de julho de 2021,
indica que a intermediação de
passagens não caracteriza
transporte coletivo de passa-
geiros e, portanto, não há mo-
tivo para autuações.

A agência argumenta ter o
dever de coibir a atuação de
veículos irregulares no trans-
porte intermunicipal e que a
Buser pode atuar no fretamen-
to, mas não pode vender pas-
sagens individuais como as
empresas que têm as linhas.

A troca de acusações é mais
um capítulo da briga da Buser
com a Artesp e tem como pano
de fundo a discussão sobre a
regulamentação dos aplicati-
vos e a disputa com as empre-
sas que detém as linhas inter-
municipais em todo Brasil.

Cidades proíbem até entrar sem
vacina em velório no interior de SP
DANIELLE CASTRO/FOLHAPRESS

Cidades do interior de São
Paulo decidiram se antecipar ao
governo estadual no anúncio de
decretos preventivos diante do
avanço de casos da variante
Ômicron do coronavírus e de In-
fluenza. Em um município, até
em velório poderá ser vetada a
entrada de pessoas sem com-
provante de vacinação.

Após o aumento de casos
neste início de ano, ao menos 11
prefeituras anunciaram medi-
das restritivas de circulação. En-
tre elas estão o veto a shows e a
aluguel de áreas de lazer e a li-
mitação de horários e quantida-
de de pessoas em bares, restau-
rantes e templos religiosos.

A fiscalização deve ser feita
pelas vigilâncias sanitárias e
guardas municipais. As penali-
dades incluem multas de até R$
7.475.

Até o momento, publicaram
decretos com normas de com-
bate a aglomerações as cidades
de Batatais, Orlândia, Guaíra,
Bocaina, Queiroz, Lins, Tupã,
Arandu, Amparo, Bragança
Paulista e Limeira.

Com ano eleitoral à vista, ci-
dades maiores como Ribeirão
Preto, Franca, Bauru, Presidente
Prudente, São José dos Campos,
São José do Rio Preto, Jundiaí e
Araçatuba ainda têm apostado
no quadro leve dos vacinados.

Nesses lugares, as prefeituras
têm reforçado os calendários de
vacinação contra Covid-19. Em
Presidente Prudente, além do
"vacinamóvel", o município
promoveu o chamado "Vacina
Fest", evento no último sábado
(8) no qual aplicou 1.789 doses.

Também estão ampliados as
estruturas e horários de atendi-
mento aos que apresentam sin-
tomas respiratórios, incluindo
teleatendimento (ou telemedi-

cina) para triagem, já disponível
em Bauru e Rio Preto.

Os municípios menores dis-
põem de uma rede hospitalar
mais limitada para lidar com a
alta demanda e interromper a
transmissão tem sido uma op-
ção mais eficaz.

Ainda assim, mesmo as cida-
des de médio porte já começam
a sentir os efeitos da ômicron.
Uma nova abordagem começa a
despontar como medida urgen-
te e até como preocupação da
própria população.

A Prefeitura de Guaíra sus-
pendeu eventos públicos de pe-
queno ou grande porte até 31 de
janeiro e estabeleceu novas re-
gras de funcionamento para es-
tabelecimentos religiosos e ve-
lórios (lotação máxima de 40% e
desinfecção periódica serão ob-
rigatórios). Em velórios, fica
proibida a entrada e permanên-
cia de pessoas não vacinadas de
grupos de risco.

Em Limeira, o decreto da pre-
feitura proíbe fazer eventos na
cidade com público em pé.

A norma, que se aplica tanto
a práticas esportivas e culturais
como a encontros de lazer ou re-
ligiosos, vale até 31 de janeiro e
limita a capacidade máxima dos
espaços aos lugares sentados.

A medida foi tomada com ba-
se em um parecer de um grupo
técnico e busca interromper
aglomerações e a disseminação
dos vírus de síndromes respira-
tórias. Controle do distancia-
mento social, uso de máscaras e
aferição de temperatura pelos
responsáveis estão sendo cobra-
dos em todas as cidades com
novos decretos sanitários.

Em Bragança Paulista, estão
suspensas atividades com "aten-
dimento de pessoas em pé" em
restaurantes, shows e apresen-
tações.

Foi proibida, ainda, a locação

ou cessão gratuita de chácaras,
casas e espaços para realizações
de festas e eventos, "inclusive de
cunho familiar", e todas "as ati-
vidades carnavalescas públicas
e privadas."

Bocaina suspendeu shows,
música ao vivo e festas com ven-
da de convites. A vigilância vol-
tou a fiscalizar e exigir o uso de
máscara em locais abertos ou fe-
chados com mais de cem pes-
soas em Tupã. Em Lins, reu-
niões com essa quantidade de
pessoas precisam ser comunica-
das antes à Vigilância Sanitária
Municipal.

Amparo também reduziu até
22h o horário de atendimento
ao público, com tolerância de 60
minutos para os clientes que
ainda estejam no local, e proibiu
aglomerações –o descumpri-
mento pode render multa de R$
1.500 a R$ 3.000.

Orlândia cancelou festas e
eventos culturais em espaços
públicos ou privados até 21 de
janeiro.

Batatais proibiu aglomera-
ções até dia 16 deste mês. Foram
estabelecidas multas de R$ 500
para quem andar sem máscara e
de R$ 2.500 para quem estiver
com Covid-19 e descumprir o
isolamento social, entre outras
penalidades.

Restaurantes e bares de Quei-
roz podem atender 50% da ca-
pacidade de público até 23h e
depois apenas por delivery.
Templos podem funcionar até
22h, mas com cultos de duração
máxima de 90 minutos e com
até duas celebrações semanais.

Em Arandu, o limite de fun-
cionamento até 22h para bares,
restaurantes e comércios tam-
bém ocorre até 17 de janeiro.

A cidade proibiu ainda a en-
trada de ambulantes de outras
localidades nesse período. São
previstas multas de R$ 580 a R$

7.475 para pessoas e estabeleci-
mentos que descumprirem a re-
gra e até a suspensão de alvarás.

Prefeitos afastados Cinco
prefeitos do interior anuncia-
ram até segunda (10) que rece-
beram teste positivo para Covid-
19. Estão com as agendas sus-
pensas até o cumprimento da
quarentena: Edinho Silva (PT -
Araraquara), Juninho Gaspar
(PP - Batatais), Fernando Cunha
(PSD - Olímpia), Rômulo Rippa
(PSD - Porto Ferreira) e Katius-
cia Leonardo (PSD - Cristais
Paulistas).

Cunha detectou em um exa-
me de rotina, pois estava assin-
tomático e vai aguardar o fim do
período de transmissão para
voltar. Mesmo caso de Edinho
Silva, que tomaria a terceira do-
se esta semana. A contingência
de Araraquara incluiu manuten-
ção de equipe domiciliares para
manutenção dos não internados
com sintomas e a reabertura do
Hospital de Campanha.

Em vídeo divulgado na sema-
na passada com essas informa-
ções, o prefeito afirmou ainda
que as medidas "mais duras" de
restrição social solicitadas por
internautas não eram necessá-
rias, mas seriam consideradas
caso houvesse parecer científico
e médico para tanto.

Rippa, por sua vez, informou
que tomou duas doses da vacina
e está com sintomas leves –em
nota, atribuiu "o não agrava-
mento da doença" à imunização.

Gaspar já havia tomado a ter-
ceira dose e declarou ter um pou-
co de tosse, mas que está bem e
seguirá trabalhando de casa. O
mesmo acontece com Katiuscia
Leonardo. O marido e os dois fi-
lhos da prefeita também estão
com Covid-19 e a preocupação
agora são as crianças que, por te-
rem menos de 12 anos, ainda não
foram imunizada.

AVANÇO DE CASOS

VERÃO: Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva a qualquer hora.
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bilizados pelo PAINSP são aquisi-
ção de materiais didáticos, peda-
gógicos e tecnologias educacio-
nais; a educação inclusiva; a arti-
culação do transporte escolar; a
melhoria na alimentação escolar;
a formação e valorização dos pro-
fissionais da educação, a melhoria
da infraestrutura física; a aquisi-
ção de equipamentos; a qualifica-
ção da gestão pedagógica, avalia-
ção educacional e estratégia de
aprendizagem para alunos com
altas habilidades (superdotados).

CRECHE ESCOLA
Na ocasião, também foi entre-

gue mais uma unidade do Pro-
grama Creche Escola, no municí-
pio de Monte Aprazível, com in-
vestimento de mais de R$ 1,6 mi-
lhão da Secretaria da Educação
do Estado em parceria com a pre-
feitura local.

O CEMEI Esdier Beloque Are-
des é a 171ª Creche Escola entre-
gue na atual gestão e tem capaci-
dade para atender 150 crianças de
0 a 5 anos. O prédio possui salas
pedagógicas, berçários com fral-
dário e lactário, secretaria, refeitó-
rio, banheiros e área de serviço. 

Tels.: (21) 3556-3030
96865-1628

(11) 2655-1899
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MP propõe ação 
contra 13 bolsonaristas
por motociata em SP

CRIMINOSOS

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O Ministério Público do Es-
tado de São Paulo propôs ação
contra 13 pessoas que partici-
param de motociata com o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
em São Paulo em junho do
ano passado.

Entre os bolsonaristas alvos
da ação estão o ex-ministro do
Meio Ambiente Ricardo Salles,
o ativista Jackson Vilar, o líder
do movimento Nas Ruas, Tomé
Abduch, o líder da Igreja Re-
nascer em Cristo, Estevam Her-
nandes, e o assessor da Presi-
dência Mosart Aragão Pereira.

De acordo com o promotor
Arthur Pinto Filho, da Promo-
toria de Direitos Humanos da
Capital, os citados desrespei-

taram as normas de segurança
do estado de prevenção e
combate à Covid-19, causan-
do aglomeração e evitando o
uso de máscara.

"Os requeridos descumpri-
ram e incentivaram massa de
pessoas a violar tais deveres,
gerando sério prejuízo à saúde
da população paulista", diz o
promotor, que pede o paga-
mento de multas no valor so-
mado de cerca de R$ 800 mil.

A motociata foi realizada
em substituição à Marcha Pa-
ra Jesus, que ocorria anual-
mente na cidade antes da pan-
demia. A mobilização foi parte
de uma série de eventos pare-
cidos que Bolsonaro tem feito
nos últimos meses com apoia-
dores em diversas cidades.

APOIO AO COMANDO

Generais rejeitam crise da
vacina e isolam Bolsonaro
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

G
enerais que integram
o Alto Comando do
Exército consideram

que o incômodo do presidente
Jair Bolsonaro (PL) com diretri-
zes básicas para a pandemia
não provocou nem mesmo uma
minicrise entre os militares e o
governo.

Esses oficiais, ouvidos pela
reportagem sob a condição de
anonimato, afirmam que o do-
cumento produzido pelo co-
mandante do Exército, general
Paulo Sérgio Nogueira de Olivei-
ra, foi uma peça burocrática,
sem motivo para um novo capí-
tulo de estremecimento das re-
lações entre Bolsonaro e o co-
mando da Força.

A cúpula do Exército atuou
para blindar o comandante no
episódio, após o ministro da De-
fesa, general Walter Braga Netto,
entrar no circuito.

O comando da Força cogitou
elaborar uma nota pública com
esclarecimento sobre o docu-
mento elaborado por Oliveira.

Ele estabelece diretrizes favo-
ráveis a vacinação, uso de másca-
ras, distanciamento social e com-
partilhamento de informações
corretas na atual fase da pande-
mia. Bolsonaro é um negacionis-
ta em relação aos quatro itens.

Braga Netto foi o interlocutor
das insatisfações do presidente,
embora pessoas ligadas ao mi-
nistro afirmem que não houve
exigência para a elaboração de
uma nota pública.

A ideia acabou sendo aborta-
da, pelo menos até agora, diante
da constatação de que um escla-
recimento não se fazia necessá-
rio. Uma nota alimentaria uma
crise que, na visão de generais
do Alto Comando, não existia

nem deveria existir.
Esses militares repisaram ao

longo da sexta-feira passada que
as diretrizes do comandante do
Exército eram administrativas e
seguiam linha já adotada por seu
antecessor no cargo, general Ed-
son Leal Pujol, no ano anterior.

As orientações são semelhan-
tes no caso de uso de máscaras,
distanciamento social sempre
que possível e vedação do com-
partilhamento de fake news so-
bre a pandemia.

A inovação ocorre em relação
à vacinação, pela razão óbvia de
que a campanha de imunização
deslanchou ao longo de 2021.

Neste caso, ainda segundo a
informação repisada na sexta, o
comandante do Exército usou
como base uma diretriz do pró-
prio ministro da Defesa.

Assim, se Bolsonaro fosse le-
var adiante a queixa contra o ato
do Exército, deveria estendê-la a
seu ministro da Defesa, confor-
me integrantes da Força. Braga
Netto foi colocado no cargo para
atender aos interesses diretos
do presidente.

No dia seguinte, o próprio
Bolsonaro tornou público um
encontro dele com o coman-
dante do Exército. E disse não
ter existido qualquer exigência
de retificação ou explicação.

"Não, exigência nenhuma.
Não tem mudança. Pode escla-
recer. Hoje [sábado, 8] tomei ca-
fé com o comandante do Exérci-
to. Se ele quiser esclarecer, tudo
bem, se ele não quiser, tá resolvi-
do, não tenho que dar satisfação
para ninguém de um ato como
isso daí. É uma questão de inter-
pretação", afirmou o presidente,
em entrevista a jornalistas.

No exercício do cargo de co-
mandante do Exército, Oliveira
já atendeu a um interesse direto

de Bolsonaro e Braga Netto. Ele
aceitou a pressão dos dois e ar-
quivou processo disciplinar
aberto para apurar a manifesta-
ção política por parte do general
da ativa Eduardo Pazuello, ex-
ministro da Saúde.

Pazuello subiu em um palan-
que com Bolsonaro e discursou
a apoiadores. Isto ocorreu em
junho de 2021.

Entre militares, há uma per-
cepção de que o episódio relacio-
nado às diretrizes para a pande-
mia indica uma tentativa de dis-
tanciamento do bolsonarismo,
em um momento de enfraqueci-
mento político do presidente.

Oliveira chegou ao cargo de
comandante após a maior crise
militar desde a década de 1970.

Para ampliar a ingerência e a
influência nas Forças Armadas,
Bolsonaro demitiu, em março de
2021, o ministro da Defesa, gene-
ral Fernando Azevedo e Silva, e
os três comandantes das Forças.

Para o cargo de ministro, o
presidente escolheu Braga Net-
to, um general da reserva ali-
nhado ao bolsonarismo e que
vem colocando em prática o
plano de Bolsonaro de buscar
ter mais ingerência nas Forças.

Os comandantes da Aero-
náutica, brigadeiro Carlos Bap-
tista Junior, e da Marinha, almi-
rante Almir Garnier, já deram
demonstrações públicas de ali-
nhamento ao bolsonarismo.

Nem a Aeronáutica nem a
Marinha responderam à repor-
tagem se os respectivos coman-
dantes editaram diretrizes se-
melhantes às do Exército para a
atual fase da pandemia.

O comandante do Exército
condicionou o retorno de mili-
tares ao trabalho presencial à
vacinação contra a Covid-19,
mas deixou em aberto a possibi-

lidade de "casos omissos sobre
cobertura vacinal" serem anali-
sados pelo DGP (Departamento
Geral do Pessoal) da Força.

O documento foi finalizado no
dia 3 e tem 52 diretrizes a serem
seguidas por órgãos de direção e
comandos militares de área.

A vacinação contra a Covid-
19 é tratada em uma única dire-
triz, a de número 22, que propõe
"avaliar o retorno às atividades
presenciais dos militares e dos
servidores, desde que respeita-
do o período de 15 dias após
imunização contra a Covid-19
(uma ou duas doses, dependen-
do do imunizante adotado)".

O comandante, porém, faz
uma ressalva: "Os casos omissos
sobre cobertura vacinal deverão
ser submetidos à apreciação do
DGP, para adoção de procedi-
mentos específicos".

O jornal Folha de S.Paulo
mostrou em reportagem publi-
cada no dia 24 de dezembro que
Exército, Aeronáutica e Marinha
permitem que militares da ativa
deixem de se vacinar contra a
Covid-19, embora haja obrigato-
riedade estabelecida para imuni-
zação contra febre amarela, téta-
no, hepatite B e outras doenças.

Militares e servidores que
voltarem de viagem internacio-
nal devem ter feito teste RT-PCR
no país de origem, em até 72 ho-
ras antes do embarque.

Uso de máscaras, distancia-
mento social e higienização das
mãos devem ser mantidos, con-
forme a diretriz do comandante.

A nova diretriz proíbe que
militares compartilhem notícias
falsas sobre a pandemia de Co-
vid-19 em redes sociais. O docu-
mento também diz que milita-
res devem orientar familiares e
pessoas de seu convívio sobre a
conduta.

Chuva em cidade de
MG isola moradores e
leva a morte de animais

CLIMA

PAULO EDUARDO
DIAS/FOLHAPRESS

O caminho até as comuni-
dades que vivem próximas da
barragem Carioca, em Pará de
Minas, uma das cidades mais
atingidas pela chuva em Minas
Gerais, requer muita paciência
e habilidade no volante. Cami-
nhões atolaram; em um deles,
que carregavam porcos, mor-
reram 500 animais.

O percurso está cheio de
obstáculos, que incluem bura-
cos em rodovias, queda de bar-
ragens e caminhão atolado.

Na manhã de ontem, ainda
chovia na região. A rodovia
MG-431, que liga Itaúna a Pará
de Minas, registrava diversos
buracos e quedas de barreiras
em seu percurso, algumas delas
cobrindo um lado total da pista.

Já na região do Carioca,
bairro próximo à barragem, os
moradores estão enfrentando
diversas dificuldades com a
quantidade de água que ainda
insiste em cair.

"Estamos isolados aqui no
Carioca. O bairro chegou nessa
situação porque ninguém to-
mou providência antes da chu-
va." É assim, em tom revolta-
do, gesticulando muito, que o
pescador Elimar Alves Ferrei-
ra, 56, relata a situação da zona
rural de Pará de Minas.

Na estrada do Carioca, prin-
cipal via do bairro, um cami-
nhão carregado de frangos vi-
vos atolou, permanecendo por
ser cerca de 12 horas na mes-
ma situação até receber auxílio
de funcionários da prefeitura.
Uma outra estradinha paralela
se viu dividida ao meio após
parte do solo ceder.

"É um descaso, eu tenho ví-
deo gravado reclamando da
estrada. Por que não arruma-
ram os buracos? Não coloca-
ram as manilhas", questionou
Ferreira.

Por vezes bastante exaltado,
o alvo do pescador era o verea-
dor Rodrigo Alves Meneses
(MDB), que estava no local.

Enquanto Ferreira o acusa-
va de aparecer apenas para
acompanhar a situação atual,
o parlamentar se defendia, ao
afirmar ter cobrado a prefeitu-
ra a realizar melhorias nas vias
de terra antes da chuva.

"Na época do inferno eles
vêm para falar em calamidade.
O prefeito vai pagar o dia de ser-
viço (de quem foi prejudicado
pelos temporais)", dizia o ho-
mem enquanto era observado
por outros moradores, que pre-
feriram permanecer calados.

Sobre a condição da barra-
gem Carioca, em que foi emiti-
do dias atrás um aviso sobre
possível rompimento, o pesca-
dor disse não ter a quem se
queixar, colocando a conta na
natureza.

O palco para a revolta de
Ferreira era o local onde um
caminhão carregado com
2.184 frangos e pesando cerca
de 4.000 quilos estava atolado
desde as 23h de segunda-feira
passada.

O motorista do caminhão,
que havia carregado em uma
granja próxima e seguia em
direção a Bom Despacho, co-
memorou o fato de ter atola-
do, uma vez que, para ele, po-
deria ser pior se tivesse segui-
do viagem.

"Foi bom ter atolado, caso
contrário eu teria caído no bu-
raco [comentando sobre a cra-
tera aberta a alguns metros de
onde parou]'', falou o caminho-
neiro Jairo Orlando Chaves, 42.

Pouco antes das 11h servi-
dores da prefeitura com trato-
res e outros maquinários pesa-
dos desatolaram o caminhão,
que retornou para a granja on-
de havia abastecido.

Quem acompanhou os tra-
balhos foi o diretor de obras
das estradas rurais de Pará de
Minas, José Salvador Moreira,
66. Segundo ele, dos cerca de
1.800 quilômetros de vias de
terra que compõem a malha
rodoviária da cidade, 1.500
quilômetros possuem alguma
restrição em decorrência das
chuvas

"Tudo devido à natureza, ao
clima. Nós estamos com várias
equipes em pontos estratégi-
cos", disse.

A reportagem aguardou a
abertura da via por cerca de
três horas. No entanto, a estra-
da do Carioca continuava blo-
queada até o início da tarde.

Um morador da região se
prontificou a levar a reporta-
gem até um ponto próximo da
barragem em que era possível
visualizar a força e quantidade
das águas.

Já nas proximidades da bar-
ragem, no bairro Torneiros, o
proprietário da Agropecuária 3
Irmãos, Cassio Diniz, 32, corria
para transportar porcos de um
ponto para o outro da cidade.

"Perdi 500 animais prontos
para irem para o frigorífico. Ti-
nham entre 80 e 100 quilos. A
granja tem 30 anos, nunca che-
gou lá."

Assim que o grande volume
de água na barragem passou a
ser visível, o nosso guia, o vigi-
lante Cleber Thomaz dos San-
tos, 63, que fez todo percurso de
20 minutos de estrada de terra e
lama a bordo de uma moto sim-
ples, vidrou os olhos em direção
ao ponto, como se não estivesse
acreditando na imagem.

"Moro aqui há 13 anos e
desse jeito é a primeira vez que
vejo. Dá medo. Fico preocupa-
do com as pessoas de Pitangui,
Brumado e Conceição do Pa-
rá", cidades em que o volume
de água desemboca.

Randolfe pede nova CPI para
apurar vacinação de crianças
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) (foto) protocolou on-
tem requerimento para a instala-
ção de uma nova CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para
investigar ações e omissões no
enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus.

Essa nova CPI apuraria os fatos
ocorridos após novembro do ano
passado, dando enfoque para as
polêmicas e omissões na vacina-
ção de crianças e adolescentes, a
falta de quantidade de vacinas pa-
ra a aplicação de doses de reforço,
os ataques do presidente Jair Bol-
sonaro aos técnicos da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) e o apagão de dados re-
ferentes à pandemia do Ministé-
rio da Saúde.

O requerimento necessita da
assinatura de pelo menos 27 dos
81 senadores.

Randolfe também é o autor do
requerimento da CPI da Covid,
que atuou entre abril e outubro
do ano passado. O senador pelo
Amapá também foi o vice-presi-
dente da comissão.

O requerimento para a primei-
ra CPI reuniu as assinaturas ne-
cessárias no dia 4 de fevereiro, um
dia após a posse do novo presi-
dente do Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG).

Pacheco, no entanto, segurou
a instalação da CPI alegando que
não era o momento de investigar
os fatos e que uma comissão par-
lamentar de inquérito exigia uma
atividade presencial - na ocasião
o Senado operava apenas de for-
ma remota.

Lideranças governistas pouco
se esforçaram em uma ação para
a retirada de assinaturas, avalian-
do que a comissão tinha poucas
chances de prosperar. No entan-
to, uma decisão do Supremo Tri-

bunal Federal determinou a sua
instalação no fim de abril.

A comissão então atraiu gran-
de atenção e se tornou uma das
principais dores de cabeça para o
governo Bolsonaro, investigando
e apontando omissões na compra
de vacinas, casos de corrupção e a
defesa de políticas negacionistas.

O relatório final pediu o indi-
ciamento de Bolsonaro e mais 77
pessoas, incluindo filhos do che-
fe do Executivo, ministros de Es-
tado e parlamentares. A cúpula
da CPI atualmente denuncia que
os casos que envolvem foro espe-
cial caminham com grande lenti-
dão na Procuradoria-Geral da
República.

No requerimento para a nova
CPI, Randolfe argumenta que o
país é novamente atingido pela
pandemia do novo coronavírus,
mais especificamente pela va-
riante ômicron. Apesar disso, o
Ministério da Saúde vive atual-
mente um apagão de dados, que
impedem uma radiografia mais
detalhada da pandemia no Brasil.

"O Brasil ainda convive com
um apagão de dados oficiais so-
bre a Covid-19, que, somado à
baixa testagem para a doença no
país, leva a um quadro em que

não se sabe número exatos sobre
a evolução de casos, internações,
mortes e vacinação, inviabilizan-
do o trabalho da comunidade
científica em obter um retrato fiel
da pandemia e tornando impossí-
vel que políticas públicas efetivas
sejam implementadas", afirma o
requerimento.

O documento também afirma
que o Ministério da Saúde ignora
recomendação da Anvisa, a res-
peito da vacinação de crianças
entre 5 e 11 anos, mesmo haven-
do imunizante já aprovado para a
aplicação nessa faixa etária.

O governo, por sua vez, argu-
menta, adotou medidas protela-
tórias, como a realização de uma
consulta pública para verificar a
opinião da população.

"Estima-se que a vacinação in-
fantil vai se iniciar apenas na se-
gunda quinzena de janeiro, ou se-
ja, perdeu-se uma janela de opor-
tunidade de quase um mês", afir-
ma o requerimento, que também
questiona o quantitativo de vaci-
nas disponíveis, que seriam insu-
ficientes para a aplicação das do-
ses de reforço.

O documento ainda lembra os
avanços da CPI anterior, justifi-
cando que obrigaram o governo a

tomar medidas para enfrentar a
pandemia.

"Além de apurar as responsa-
bilidades pela má gestão da pan-
demia, a CPI de 2021 foi funda-
mental para pressionar o governo
brasileiro a comprar e avançar a
oferta de vacinas para a popula-
ção. A comissão desvendou os ca-
minhos tortuosos que nos leva-
ram a essa situação catastrófica",
afirma o requerimento.

"Inúmeras provas reveladas
comprovaram omissões e ações
deliberadas em torno de uma fal-
sa imunidade de rebanho, com a
promoção de tratamentos inefi-
cazes e boicotes às medidas não
farmacológicas como o uso de
máscaras, distanciamento social
e álcool em gel. Isso tudo apoiado
por uma extensa rede de fake
news alimentada por autoridades
públicas", completa.

O documento também acres-
centa que bastou o término da
CPI para que o presidente reto-
masse uma política negacionista
de enfrentamento. Cita por exem-
plos os ataques contra agentes da
Anvisa e a sugestão de que have-
ria interesses por trás da defesa da
vacinação de crianças.

"A cada dia em que não são va-
cinadas e imunizadas, crianças
são contaminadas por Covid-19,
podendo, posteriormente, desen-
volver sequelas ou vir a óbito.
Ademais, a vacinação de crianças
é importante para que a circula-
ção e o desenvolvimento do novo
coronavírus sejam, finalmente,
controlados e reduzidos", afirma
o texto.

"O conjunto de ataques e boi-
cotes à vacinação, por parte do
presidente Bolsonaro e da rede de
fake news negacionista, amea-
çam os esforços de enfrentamen-
to da covid-19, custando mais vi-
das e aprofundando o custo eco-
nômico da pandemia", completa.
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Chuvas desalojam 
duas mil pessoas e
provocam inundações

CLIMA

CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL

As chuvas no estado do Rio
de Janeiro ainda causam difi-
culdades à população. De
acordo com a Secretaria de Es-
tado de Defesa Civil (Sedec-
Rio), os dados compilados até
o momento mostram que há
cerca de 2 mil pessoas desalo-
jadas e 350 desabrigadas em
todo o estado. Todas as re-
giões registram áreas de inun-
dações, deslizamentos, alaga-
mentos e queda de árvores.  

As enchentes nas regiões
norte e noroeste do estado fo-
ram causadas pelo transbor-
damento de rios, alguns com
origem em Minas Gerais, onde
várias cidades também sofrem
com as chuvas. 

A preocupação é com o ní-
vel das águas dos rios Muriaé,
Carangola, Itabapoana, Pomba
e Paraíba do Sul, que passa por
pelo menos dez cidades - Ita-
peruna, Italva, Natividade, Por-
ciúncula, Bom Jesus do Itaba-
poana, Laje do Muriaé, Cam-
buci, Aperibé, Santo Antônio
de Pádua e Cardoso Moreira.

Na região serrana, conforme
a Sedec-Rio, houve registros de
deslizamentos, alagamentos,
interdições de vias, quedas de
muros e de árvores em Carmo,
Petrópolis, Teresópolis, Nova
Friburgo, Cordeiro, São Sebas-
tião de Alto, Cantagalo, Macu-
co e Trajano de Moraes.

Na região sul, um desliza-
mento de terra obstruiu a pas-
sagem de via em Mendes. 

Na Região Metropolitana,
também há registros de desli-
zamentos, desabamentos,
quedas de árvores e de quedas
de muros em Niterói e em Ca-
choeiras de Macacu.

De acordo com a Defesa Ci-
vil, os municípios de Rio Claro
e de Itaperuna homologaram
processo para situação de
emergência e outras cidades

estão com os processos em
avaliação. “Com o reconheci-
mento da situação de emer-
gência pelo estado, os municí-
pios podem contar com a aju-
da financeira do governo fede-
ral”, informou a Defesa Civil.

RODOVIAS
Segundo a Polícia Rodoviá-

ria Federal (PRF), a BR 356 tem
interdições no trecho entre os
quilômetros 36 e 37, altura de
Itaperuna, por causa de alaga-
mentos. Outro trecho fechado
ao trânsito na mesma rodovia é
no quilômetro 99, em Cardoso
Moreira. Na BR 101, há interdi-
ção no quilômetro 190, em Ca-
simiro de Abreu, onde ocorreu
uma abertura de cratera. O
trânsito está sendo desviado
para o distrito de Rio Dourado.

CAPITAL
No município do Rio de Ja-

neiro, o Sistema Alerta Rio, ór-
gão de meteorologia da prefei-
tura, indicou que a previsão é
de céu nublado a encoberto
com pancadas de chuva mo-
derada a partir desta tarde,
mas podem ser fortes à noite.
O tempo segue instável na ci-
dade do Rio de Janeiro.

A meteorologista do Alerta
Rio Judith Rodrigues disse que
a circulação em altos e médios
níveis da atmosfera influencia
as condições de tempo na ci-
dade. “Nas próximas horas, a
tendência é de aumento de
nebulosidade e o cenário me-
teorológico é favorável para
pancadas de chuva isoladas”,
alertou.

O Alerta Rio recomenda à
população que fique atenta
aos canais do COR, que além
de comunicarem as previsões
de chuva do Sistema Alerta
Rio, em tempo real, 24 horas
por dia, orientam sobre como
agir em casos de alagamentos,
ventos fortes e chuvas com
raios, entre outros. 

CAZAQUISTÃO

China apoia ação de Putin e
quer união contra Ocidente
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
m mais um sinal de
aproximação com a
Rússia contra o Ociden-

te, a China expressou seu apoio
à ação de Vladimir Putin para
ajudar a controlar a crise no Ca-
zaquistão e sugeriu que ambas
as potências devem trabalhar
juntas contra "revoluções colo-
ridas e os três males".

A expressão foi usada pelo
chanceler Wang Yi em telefone-
ma a seu colega russo, Serguei
Lavrov, e une os dois terrores
geopolíticos de Moscou e Pe-
quim numa só frase.

"Revolução colorida" é o ter-
mo para revoltas em países da
antiga União Soviética contra
governos aliados do Kremlin,
tendo ocorrido em locais como
a Ucrânia e a Geórgia, com su-
cessos iniciais tornados fracas-
sos até pela reação russa, que as
trata como golpes apoiados pelo
Ocidente.

Já os "três males" são a defini-
ção chinesa para o trio terroris-
mo, separatismo e extremismo
religioso. A partir de 2017, o ter-
mo passou a ocupar o noticiário
oficial chinês para se referir às
turbulências na região muçul-
mana de Xinjiang.

Wang elogiou o "papel positi-
vo da OTSC (Organização do
Tratado de Segurança Coletiva,
aliança militar liderada pela
Rússia) para restaurar a estabili-
dade no Cazaquistão". Na véspe-
ra, Putin havia dito aos colegas
do clube que um novo padrão de
intervenção estava estabelecido.

Cabe lembrar que a China
tem laços econômicos fortes
com os cazaques, e que seu
equilíbrio interno interessa a

Pequim não menos porque o
país faz fronteira com Xinjiang.

Na semana passada, protes-
tos contra o aumento de preço
de combustíveis evoluíram em
poucos dias para uma revolta
em diversas cidades, que cha-
coalhou aquela que era uma das
ilhas de estabilidade na Ásia
Central pós-soviética.

O autocrata que governa o
país, Kasim-Jomart Tokaiev, de-
pois de hesitação inicial, baixou
uma repressão dura, que deixou
164 mortos e 8.000 presos. Hou-
ve queima de prédios públicos,
tomada de aeroporto, tiroteios,
com num golpe clássico –que foi
o que ele disse ter havido, com
apoio estrangeiro.

Ato contínuo, ele pediu a Pu-
tin as tropas da OTSC, um ente
zumbi formado nos escombros
da dissolução da União Soviéti-
ca, que nunca havia operado na
prática. Em dois dias, o Kremlin
desembarcou talvez 3.000 sol-
dados russos, armênios, bela-
russos e outros no Cazaquistão.

Eles foram postados para ga-
rantir os ativos do país, como
campos de petróleo e minas de
urânio. No fim de semana, os
EUA protestaram, questionan-
do o motivo de as tropas esta-
rem por lá.

Nesta terça, a porta-voz do
Ministério das Relações Exterio-
res da Rússia, Maria Zakharova,
respondeu. Disse que os ameri-
canos não estão felizes pelo su-
cesso percebido na missão lide-
rada pelos russos.

O que ela não disse é que isso
ocorreu justamente quando Pu-
tin se envolve em negociações
tensas com o Ocidente acerca
do status das áreas separatistas
da Ucrânia. O russo chegou a

elas numa posição estratégica
mais forte, agora secundado pe-
la China, que já havia o apoiado
na disputa ucraniana.

As tropas da OTSC deverão
começar a deixar o Cazaquistão
em dois dias, disse nesta terça
Tokaiev. O processo de retirada
deve durar dez dias, e até setem-
bro o presidente promete apre-
sentar um pacote de reformas
políticas e econômicas, a res-
posta de manual para aplacar as
insatisfações genuínas na ori-
gem da crise.

Desde que passou a ser alvo
de Washington na Guerra Fria
2.0, em 2017, a China tem se
aproximado da Rússia. A pande-
mia acelerou ainda mais o pro-
cesso, com ambos os países
cumprindo o papel de defenso-
res do multilateralismo ante as
ações ocidentais e Pequim fa-
lando abertamente em defesa
conjunta contra os rivais.

É autodefesa contra sanções
como as que a Rússia sofre por
ter anexado a Crimeia em 2014,
e expansões militares como a
operada pelos EUA no Indo-Pa-
cífico, por sua vez uma reação à
assertividade crescente do regi-
me sob Xi Jinping.

Que tal papel caiba a uma di-
tadura (China) e um estado
crescentemente autocrático
(Rússia), é das ironias do século
21. Ao encontrar um denomina-
dor comum, o Ocidente hostil, é
de se especular o quão mais pró-
ximos os países ficarão.

Wang, por exemplo, defen-
deu que os parâmetros contra
interferência estrangeira deve-
riam ser ampliados no escopo
da Organização de Cooperação
de Xangai, um clube de oito
membros que já incluir China e

Rússia.
Ele não é só militar, como a

OTSC ou a Otan (aliança ociden-
tal), tendo mais um caráter eco-
nômico –até porque inclui países
como a Índia, hoje uma adversá-
ria dos chineses mais alinhadas
aos EUA, apesar de ter fortes la-
ços de defesa com Moscou.

Em outra sinalização, o líder
Xi ligou na segunda-feira para o
ditador Aleksandr Lukachenko,
protegido de Putin na Belarus.
Ele disse apoiar o incremento
nas relações com o país, que ser-
ve como um tampão estratégico
para a Rússia ante a Europa, pa-
pel que Putin quer ver consoli-
dado na Ucrânia.

Xi falou especificamente em
evitar interferência estrangeira
na Belarus, música para os ou-
vidos de Lukachenko, envolvido
numa crise na qual países da
União Europeia o acusaram de
usar migrantes ilegais para
pressionar fronteiras na Polônia
e Lituânia.

Há limites percebidos, contu-
do, para esse jogo conjunto de
Pequim e Moscou. Historica-
mente, os países são adversários
geopolíticos no Extremo Oriente
russo, área desabitada que Putin
sempre quis defender da in-
fluência chinesa.

Além disso, na diplomacia
russa há a percepção de que os
interesses de longo prazo de
ambos são díspares, dado o ta-
manho econômico da China an-
te à raquítica economia russa.
Na área militar, contudo, a inte-
gração entre ambos tem tido
avanços consideráveis nos dois
últimos anos, gerando temores
no Ocidente sobre o grau de
apoio que ambos podem anga-
riar em caso de uma crise global.

Mais da metade dos europeus
pode se infectar com Ômicron 

Mais da metade dos euro-
peus deve ser infectada pela
Ômicron nos próximos dois
meses caso o atual avanço da
variante do coronavírus não se-
ja controlado, alertou a OMS
(Organização Mundial da Saú-
de), ontem. O continente é con-
siderado o atual epicentro da
pandemia, com forte impacto
da cepa.

Nas últimas semanas, vários
países voltaram a adotar restri-
ções mais duras para frear o
avanço do vírus. De acordo com
o portal Our World in Data, liga-
do à Universidade de Oxford, no
domingo (9) -último dado dis-
ponível- o continente registrou
uma média móvel de 1,06 mi-

lhão de novos casos diários da
doença.

Na semana do Natal, quando
os diagnósticos começaram a
disparar, a Europa tinha regis-
trado 422 mil novas contamina-
ções. Nesse ritmo de crescimen-
to, o diretor da OMS no conti-
nente, Hans Kluge, destacou um
estudo da Universidade de Was-
hington que prevê que mais de
50% da população da região po-
de se infectar com a Ômicron
nas próximas seis ou oito sema-
nas. Pelos critérios da OMS, isso
abarca 53 países e territórios, in-
cluindo alguns na Ásia Central.

O número de mortes, porém,
não necessariamente deve se-
guir essa lógica. No período do

Natal ao último domingo, a ci-
fra, apesar de ser maior do que o
registrado no pico do segundo
semestre de 2021, vem dimi-
nuindo -o que, segundo espe-
cialistas, é fruto da vacinação.
No domingo, foram 2.838 óbitos
por Covid na Europa.

Um ano antes, em janeiro de
2021, o continente registrou
mais de 5.000 mortes. Na época,
a campanha de vacinação ainda
estava no começo. Atualmente,
a média europeia é de 61,9% dos
habitantes com o ciclo vacinal
completo. A proporção é maior
em nações da porção ocidental,
como Alemanha (71%) Itália
(75%), França (74%), Portugal
(90%) e Espanha (81%).

OMS

Roubos de rua recuaram
em todo RJ no Réveillon

ISP

Os roubos de rua, que in-
cluem a transeunte, de apare-
lho celular e em coletivo, re-
cuaram mais de 62,91% em to-
do o estado do Rio de Janeiro
no Réveillon de 2021, em rela-
ção à virada de ano de 2019 pa-
ra 2020, quando ainda não ha-
via a pandemia da Covid-19.   

O resultado faz parte de um
levantamento do Instituto de
Segurança Pública (ISP) do es-
tado do Rio de Janeiro, que in-
dicou a redução de 25% entre o
réveillon de 2021 e a virada de
2020 para 2021. O estudo
apontou também queda de
58% nos furtos de rua.

O ISP destacou que na vira-
da de 2020 para 2021 a movi-
mentação de pessoas nas ruas
foi menor, por causa do cance-
lamento das festas, e isso con-
tribuiu para a redução de cri-
mes de oportunidade, como os
roubos.

CAPITAL
Na passagem de 2021 para

2022, a queda dos roubos de
rua na capital atingiu cerca de
58%, se comparada à da pré-
pandemia. No entanto, relati-
vo ao Réveillon sem eventos na
cidade por causa da pande-
mia, houve 21% menos rou-
bos. Nos furtos, o recuo alcan-
çou 58% em relação ao Réveil-
lon de 2019/2020.

Para a realização do estudo,
o ISP considerou os registros
feitos nas delegacias do estado
nos dias 31 de dezembro e 1º
de janeiro dos anos de 2017 a
2022. “Das cinco viradas de
ano pesquisadas, os dados de
roubos do último dia de 2021 e
primeiro dia de 2022 foram os
mais baixos registrados”, in-
formou o órgão.

Segundo a diretora-presi-
dente do ISP, Marcela Ortiz,
esse tipo de levantamento é
muito importante para enten-
der quais são as necessidades
na área da segurança pública
em grandes eventos, como o
Réveillon, e ajudar a planejar
as próximas festas, além de
avaliar a estratégia já adotada. 

“Tivemos dados muito posi-
tivos este ano, melhores até
mesmo que os do Réveillon
que aconteceu numa fase mais
rígida do isolamento social,
quando não tivemos nenhuma
comemoração”, disse.

TECNOLOGIA
A passagem de 2021 para

2022 foi a primeira em que po-
liciais militares usaram câme-
ras portáteis, em Copacabana.
Os equipamentos foram ad-
quiridos pelo governo do esta-
do para agentes de segurança,
fiscalização e defesa civil. Ou-
tra novidade tecnológica foi o
registro de ocorrência pelo sis-
tema Boletim de Ocorrência
Policial Militar online (BOPM
On-line).

POLICIAMENTO
Ainda no último Réveillon,

o plano especial de policia-
mento montado pela Secreta-
ria de Estado de Polícia Militar
contou com 17% a mais de
agentes em relação à virada de
2019 para 2020. Ao todo foram
18.045 mil policiais e 2.280 via-
turas, número que representa
uma alta de 14%. “Somente em
Copacabana, foram emprega-
dos 2.482 policiais militares,
um efetivo 21% maior ao que
foi mobilizado no Réveillon de
2019 para 2020 no bairro”, in-
formou o ISP.

Nota
DITADOR DE UGANDA
PRENDE ESCRITOR 

Um famoso escritor de Uganda,
crítico ao ditador Yoweri
Museveni, recebeu ontem
acusações formais de
"comunicação ofensiva". Entre
os crimes supostamente
cometidos por Kakwenza
Rukirabashaija estão o de
alegar que Museveni fraudou as
últimas eleições e chamar seu
filho de "obeso". O romancista
foi detido em 28 de dezembro,
em uma operação em que
militares invadiram sua casa,
mas só agora foi formalmente
acusado. Sua defesa alega que
ele foi vítima de tortura sob
custódia. "Ele parecia estar
vomitando, urinava sangue,
havia marcas de tortura em
suas pernas e pés, ele estava
chorando porque suas nádegas
estavam necrosando e ele
estava com muita dor", disse o
advogado Ero Kiiza. 

Apagão na Argentina deixa mais
de 700 mil pessoas sem luz
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

Os argentinos esperavam es-
ta semana com preocupação, já
que as previsões apontavam pa-
ra temperaturas acima da média
para o início do ano. O Serviço
Meteorológico Nacional havia
afirmado que Córdoba, Santa
Fé, Entre Ríos e a região metro-
politana de Buenos Aires marca-
riam mais de 40 ºC.

Se, nos dias anteriores, circu-
laram memes sobre o calor e
houve filas para comprar galões
de água nos mercados, ontem
ocorreu o que os argentinos
mais temiam: um apagão atingiu
quase toda a região metropolita-
na de Buenos Aires, e pelo me-
nos 700 mil pessoas ficaram sem

luz em dezenas de bairros da ca-
pital, como Belgrano, Núñez,
Palermo, Recoleta e Colegiales.

De acordo com a companhia
elétrica Edenor, em um comuni-
cado, uma linha de transmissão
de energia deixou de funcionar
devido a um incêndio em San
Martín, o que afetou geradores
da central Porto Novo, atingindo
"o corredor norte da cidade de
Buenos Aires e a região metro-
politana".

Enquanto comércios fecha-
vam e taxistas começavam a ra-
rear nas ruas, a falta de eletrici-
dade afetou também o que já es-
tava enfrentava problemas: os
centros de teste de detecção da
Covid, tanto públicos como pri-
vados, que exibem enormes filas

devido à nova onda de contágios.
Alguns locais de vacinação,

como a sede do clube de futebol
River Plate, tiveram de suspen-
der a imunização, e diversas lo-
jas deixavam bilhetes escritos às
pressas nas portas informando o
fechamento.

Um dos memes nas redes
mostram um menino com uma
bandeira argentina correndo
dos personagens infantis Tele-
tubbies, que diziam: "Ômicron,
delta, inflação, dólar, onda de
calor". Outro mostrava a Terra, o
Sol, e, entre os dois, a Argentina
em forma de cometa a caminho
das chamas da estrela.

O trânsito na capital foi afeta-
do pelo mau funcionamento dos
semáforos, inclusive em aveni-

das, e postos de gasolina inter-
romperam o serviço alegando
temor de incêndios. Caixas ele-
trônicos não funcionam.

Os apagões são comuns no
verão portenho e costumam
provocar manifestações políti-
cas, quando bairros ficam sem
água ou luz por semanas. Em
2022, a situação preocupa ainda
mais as autoridades, já que as
temperaturas previstas para os
próximos dias não devem dar
trégua. Segundo o Serviço Me-
teorológico, não há previsão de
chuvas, e o clima deve ficar mais
quente ao menos até o próximo
sábado. Espera-se que a tempe-
ratura ultrapasse os 44 ºC na re-
gião metropolitana de Buenos
Aires na quinta ou na sexta.

ENERGIA ELÉTRICA

VERÃO: Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva. Noite chuvosa.

Manhã Tarde Noite
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