
REAJUSTE

América
Latina e Caribe
devem crescer
2,1% em 2022

CEPAL

A Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe
(Cepal) está prevendo para este
ano um crescimento médio de
2,1% para a região, bem abaixo
dos 6,2% registrados em 2021.
O relatório anual Balanço Preli-
minar das Economias da Amé-
rica Latina e do Caribe 2021, di-
vulgado ontem, além da previ-
são de desaceleração do cresci-
mento este ano, ainda analisa
questões como as assimetrias
no acesso à vacinação, as altas
taxas de desemprego, princi-
palmente entre as mulheres, e a
inflação. O relatório da Cepal
aponta como as estimativas de
crescimento e outros indicado-
res econômicos refletem o im-
pacto sofrido pelos países da
região em decorrência da crise
da Covid-19. "A América Latina
e o Caribe cresceram, em mé-
dia, 6,2% (em 2021), mas quan-
do vamos analisar América
Central e México estamos em
6%, e quando vemos América
Central sem o México estamos
em 6,7%, um crescimento mui-
to importante, tendo Panamá
como uma das economias mais
importantes. No caso da Amé-
rica do Sul, o Peru, com 13,5%;
também Chile, com 11,8%; e
Argentina, com 6,8%, cresci-
mentos muito importantes nes-
sas economias", explicou Alicia
Bárcena. PÁGINA 2

Servidores de 19 categorias
podem paralisar atividades 

Ao menos 19 categorias de servidores podem começar a paralisar
atividades para elevar a pressão contra o governo por reajustes sala-
riais, após a sinalização do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que
apenas policiais seriam atendidos em 2022. O Fonacate (Fórum Na-
cional Permanente de Carreiras Típicas de Estado) afirma que os sin-

dicatos dessas categorias apoiam seus trabalhadores a suspenderem
os trabalhos em três dias -em 18, 25 e 26 de janeiro (calendário apro-
vado pelo Fonacate em 29 de dezembro). Assembleias ainda preci-
sam ser feitas nos próximos dias para confirmar as adesões, o que é
esperado em boa parte dos casos pelos dirigentes do fórum. PÁGINA 2

SÃO PAULO

O governo João Doria (PSDB) anunciou, ontem,
que vai recomendar a municípios a redução em
30% dos eventos com aglomeração. No entanto,
isso ficará a cargo das prefeituras. A gestão tucana
citou como exemplos eventos esportivos, musi-
cais, festas e outras atividades que geram aglome-
ração. A informação foi dada em coletiva no Palá-
cio dos Bandeirantes, no Morumbi. PÁGINA 4

GOVERNO DO RJ

Doria deixa
restrições para 
as prefeituras 

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro
(foto), vai pedir ao Ministério da Infraestrutura a reti-
rada de aeroportos mineiros do edital de concessão
do aeroporto Santos Dumont, por entender que pre-
judicam o Galeão. "A gente está solicitando uma mu-
dança (no edital), principalmente da questão da reti-
rada dos dois aeroportos deficitários de Minas Ge-
rais, que fazem ter prejuízo para RJ”, disse. PÁGINA 3

Castro quer edital
exclusivo para 
Santos Dumont

CONCESSÃO

Citando a necessidade de atenuar os efeitos de um "déficit de ergo-
nomia", o governo Jair Bolsonaro (PL) (foto) editou um decreto per-
mitindo que ministros de Estado e cargos de confiança de alto nível
da administração federal possam viajar em classe executiva durante
missões oficiais ao exterior. A norma, publicada no Diário Oficial da

União de ontem, estabelece que o bilhete em classe executiva poderá
ser adquirido se o voo internacional for superior a sete horas, quando
o passageiro for ministro de Estado ou servidor ocupante de "cargo
em comissão ou de função de confiança de nível FCE-17, CCE-17 ou
CCE-18 ou equivalentes". PÁGINA 5

VOO AO EXTERIOR

Com País em crise, Bolsonaro
libera ‘mamata’ para ministros 

FOLHAPRESS
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(13/1) 0,56%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,87% (dez.)
IPCA 0,73% (dez.)
CDI
0,28 até o dia 12/jan
OURO
BM&F/grama R$ 320,00
EURO Comercial 
Compra: 6,3371 Venda: 6,3378

EURO turismo 
Compra: 6,4235 Venda: 6,6035
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5605 Venda: 5,5611
DÓLAR comercial
Compra: 5,5351 Venda: 5,5357
DÓLAR turismo
Compra: 5,5776 Venda: 5,7576

IGUATEMI S.AUNT N1 17.46 +8.31 +1.34

MAGAZ LUIZA ON NM 6.31 +7.50 +0.44

MULTIPLAN ON N2 18.07 +6.54 +1.11

LOJAS RENNERON NM 24.65 +5.98 +1.39

BR MALLS PARON NM 7.68 +5.93 +0.43

LOCAWEB ON NM 9.55 −3.44 −0.34

BANCO INTER UNT N2 24.52 −3.01 −0.76

SANTANDER BRUNT EJ 30.60 −2.61 −0.82

CIELO ON NM 2.03 −2.40 −0.05

EMBRAER ON NM 23.11 −1.58 −0.37

IBOVESPA IBO 105551.00 −1.35 −1440.00

PETROBRAS PN N2 29.72 +3.05 +0.88

VALE ON NM 85.50 +1.09 +0.92

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 23.25 −0.43 −0.10

BRADESCO PN EJ N1 20.18 −0.74 −0.15

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.290,32 +0,11

NASDAQ Composite 15.188,392 +0,23

Euro STOXX 50 4.315,01 +0,78

CAC 40 7.237,19 +0,75

FTSE 100 7.551,72 +0,83

DAX 16.010,32 +0,43

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,84% / 105.685,66 / 1.906,68 / Volume: 41.765.781.442 / Quantidade: 4.184.632

PÁGINA 4

Reorientar
negócios para o
pós-pandemia

Justiça
Direito &
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Economia

Bovespa acumula 
alta de 0,82% em 2022
pela primeira vez
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Os setores de commodities
e de varejo levantaram a Bolsa
de Valores de São Paulo (Bo-
vespa) ontem. Investidores
também não estremeceram
diante da maior alta da infla-
ção nos Estados Unidos em
quase 40 anos, o que favore-
ceu as ações e reduziu a pres-
são sobre câmbio e juros.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), subiu 1,84%, fechando
com 105.685 pontos. Esse re-
sultado levou o mercado de
ações do país a acumular ga-
nho de 0,82% em 2022. É a pri-
meira vez neste ano que o in-
dicador fecha no azul. Fazen-
do movimento inverso, o dólar
caiu 0,78%, a R$ 5,535.

No mesmo dia em que au-
mentou preços dos combustí-
veis nas refinarias, a Petrobras
teve as suas ações preferenciais
valorizadas em 3,05%. A estatal
deu a maior contribuição para
a alta do Ibovespa na sessão.

O aumento dos combustí-
veis ocorre em meio à alta do
petróleo no mercado interna-
cional. O barril do Brent su-
biu 1,21%, a US$ 84,73 (R$
471,14). O preço do barril po-
de fechar 2022 na casa dos
US$ 100 (R$ 556.

As ações ordinárias da Vale
fecharam em alta de 1,09%,

dando a segunda maior con-
tribuição positiva ao Ibovespa.

Shoppings e grandes redes
do varejo brasileiro concen-
traram as maiores altas entre
as empresas que integram o
Ibovespa.

Balanço de vendas do quar-
to trimestre da Multiplan.

As vendas somaram R$ 5,6
bilhões, alta de 8,1% sobre o
faturado no mesmo período
de 2019. Segundo a empresa,
as vendas do quarto trimestre
foram as maiores já registra-
das em um único trimestre na
história da Multiplan. O seg-
mento de vestuário cresceu
19%, afirmou a empresa.

As ações da Multiplan subi-
ram 6,54%. No mesmo ramo,
Iguatemi e BR Malls avança-
ram 8,31% e 5,93%, respectiva-
mente.

Magazine Luiza e Lojas
Renner tiveram alta de 7,5% e
5,98%, nessa ordem.

Os juros dos contratos DI
(Depósitos Interbancários)
para 2025, por exemplo, re-
cuaram 0,33 ponto percentual,
a 11,19% ao ano. É a primeira
queda após sete altas conse-
cutivas. A ausência de surpre-
sas quanto à inflação ajudou o
mercado americano a fechar
em alta. Os índices Dow Jones,
S&P 500 e Nasdaq subiram
0,11%, 0,28% e 0,23%, respecti-
vamente.

Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022

REAJUSTE

Servidores de 19 categorias
podem paralisar atividades 
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

A
o menos 19 categorias
de servidores podem
começar a paralisar

atividades para elevar a pressão
contra o governo por reajustes
salariais, após a sinalização do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
de que apenas policiais seriam
atendidos em 2022.

O Fonacate (Fórum Nacional
Permanente de Carreiras Típi-
cas de Estado) afirma que os sin-
dicatos dessas categorias
apoiam seus trabalhadores a
suspenderem os trabalhos em
três dias -em 18, 25 e 26 de janei-
ro (calendário aprovado pelo
Fonacate em 29 de dezembro).

Assembleias ainda precisam
ser feitas nos próximos dias para
confirmar as adesões, o que é es-
perado em boa parte dos casos
pelos dirigentes do fórum. Além
das paralisações já planejadas,
os servidores vão discutir em fe-
vereiro uma possível greve.

De acordo com levantamento
do Fonacate, discussões sobre
paralisações envolvem audito-
res da Receita, funcionários do
Banco Central, servidores da
CVM (Comissão de Valores Mo-
biliários), auditores e técnicos
da CGU (Controladoria-Geral
da União) e do Tesouro Nacio-
nal, servidores da Susep (Supe-
rintendência de Seguros Priva-
dos), auditores do trabalho, ofi-
ciais de inteligência e servidores
das agências de regulação.

Também integram a lista
analistas de comércio exterior,

servidores do Itamaraty, servi-
dores do Ipea (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada), de-
fensores públicos federais, espe-
cialistas em políticas públicas e
gestão governamental, audito-
res fiscais federais agropecuá-
rios, peritos federais agrários,
além de servidores do Legislati-
vo, do Judiciário e do TCU (Tri-
bunal de Contas da União).

Em alguns casos, a suspensão
dos trabalhos já está confirmada.

Ontem, a Unacon -que repre-
senta servidores do Tesouro Na-
cional e da CGU (Controladoria-
Geral da União)- decidiu por
unanimidade em assembleia a
adesão à suspensão dos traba-
lhos no dia 18. Os protestos se-
rão feitos em frente à sede do
Banco Central às 10h e na Espla-
nada dos Ministérios às 14h.

"Além disso, a exemplo do
que os servidores do Tesouro já
fizeram, vamos circular um
abaixo-assinado na CGU contra
a política remuneratória discri-
minatória do governo federal,
que protege apenas militares e
possivelmente segurança públi-
ca das perdas contra inflação",
afirmou Bruno Cerqueira, presi-
dente da Unacon.

"Também vamos intensificar
as conversas com os comissio-
nados dos órgãos para sinalizar
possível entrega de cargos", dis-
se Cerqueira.

Fábio Faiad, presidente do
Sinal (Sindicato Nacional dos
Funcionários do Banco Cen-
tral), afirmou que está mantida a
paralisação da categoria no dia

18, das 10h às 12h.
A decisão por manter a sus-

pensão dos trabalhos foi tomada
após representantes da entida-
de se reunirem na terça-feira
passada com o presidente do
BC, Roberto Campos Neto, e saí-
rem sem uma promessa concre-
ta de reajuste.

Enquanto isso, diz Faiad, a
mobilização avança com entre-
ga de cargos. "A adesão às listas
de não assunção de comissões e
de entrega das comissões no BC
já está próxima de 2.000 servido-
res, mesmo sendo mês de fé-
rias", afirma.

Os substitutos eventuais tam-
bém serão convidados a aderir,
abrindo mão de substituir os ti-
tulares.

De acordo com Faiad, o obje-
tivo da mobilização no BC é que
o reajuste salarial não seja ex-
clusivo para os policiais fede-
rais, mas que se estenda tam-
bém para os servidores da autar-
quia. Além disso, eles pedem a
reestruturação de carreira de
analistas e técnicos do BC.

Eles esperam que, em janei-
ro, haja nova reunião com o pre-
sidente do BC em que seja apre-
sentada uma proposta concreta.
"Caso contrário, passaremos a
debater a proposta de greve por
tempo indeterminado", afirma
Faiad.

Na Receita Federal, o sindica-
to responsável já registra 1.288
pedidos de entrega de cargos de
chefia (o que corresponde a 64%
do total).

As primeiras exonerações co-

meçaram a ser formalizadas no
Diário Oficial da União nesta
quarta, segundo o Sindifisco
(Sindicato Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita).

A categoria foi a primeira a
entregar cargos, movimento ini-
ciado em dezembro como forma
de pressionar o governo a am-
pliar recursos para a Receita e
regulamentar o pagamento do
bônus de eficiência.

Atividades administrativas e
programas de fiscalização em
postos aduaneiros também fo-
ram reduzidos pelos protestos
dos servidores, que instauraram
a chamada operação padrão.
Em cidades como Foz do Iguaçu
(PR) estão sendo registradas fi-
las de caminhões.

Em meio à pressão, o Sindi-
fisco conseguiu marcar uma
reunião com o ministro Paulo
Guedes (Economia) para hoje à
tarde. O presidente da entidade,
Isac Falcão, vai representar os
servidores pela demanda do bô-
nus de eficiência e contra os cor-
tes orçamentários no Fisco.

Assembleias de outras cate-
gorias estão marcadas para dis-
cutir a adesão às paralisações.

Amanhã, as demais entida-
des do Fonasefe (Fórum das En-
tidades Nacionais dos Servido-
res Públicos Federais) vão deli-
berar sobre a participação, mas
os interlocutores já indicam que
haverá adesão.

O Fonasefe reúne 30 entida-
des, como funcionários da área
de saúde, Previdência e assis-
tência social.

MERCADOS

Inflação no Brasil está entre maiores do mundo 
O Brasil fechou 2021 com a

quarta maior inflação entre 44
economias destacadas pela OCDE
e deve terminar 2022 entre as nove
maiores taxas ao consumidor, se-
gundo projeções e dados coleta-
dos pela instituição que reúne as
economias mais relevantes do
planeta. O IPCA (índice oficial de
inflação do país) de 10,06% foi su-
perado apenas pelas taxas de Ar-
gentina (51% até novembro), Tur-
quia (36% até dezembro) e Estô-
nia (12,1% até dezembro) na sele-
ção de países acompanhados pela

instituição multilateral. Se fossem
selecionadas as economias do
G20, o Brasil estaria em terceiro
lugar. Considerando um conjunto
mais amplo de países, o IPCA do
ano passado ficou na 13ª posição
entre as 71 economias que já di-
vulgaram dados para dezembro
de 2021, segundo coleta feita pela
plataforma Trading Economics.

Se forem analisadas as taxas
em 12 meses divulgadas até no-
vembro ou dezembro por 147 eco-
nomias, o IPCA fica no 28º lugar -
5ª posição entre os países do con-

tinente americano. A Venezuela,
com inflação de 686,4%, lidera to-
dos os rankings mundiais. 

Nas Américas, destacam-se
ainda Suriname (63,3%) e Haiti
(24,6%) -com dados acumulados
em 12 meses até novembro- à
frente do Brasil. A inflação supe-
rou a de outras economias rele-
vantes no continente, como Uru-
guai (8%), México (7,4%), Chile
(7,2%) e Estados Unidos (7%) -es-
ses com dados já fechados para
2021. O índice de preços ao consu-
midor dos Estados Unidos repre-

senta a maior taxa desde 1982. 
O Federal Reserve, o banco

central do país, estima que a infla-
ção alta pode durar até meados
deste ano e já sinalizou que a insti-
tuição está pronta para tomar me-
didas se o aumento dos preços
não arrefecer, como a esperada al-
ta dos juros. A disparada dos índi-
ces de preços no segundo ano de
pandemia é explicada por diver-
sos choques, de demanda e oferta,
e está levando bancos centrais e
governos a reduzir estímulos à re-
cuperação econômica.

2021

América Latina e Caribe 
devem crescer 2,1% em 2022

A Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Ce-
pal) está prevendo para este ano
um crescimento médio de 2,1%
para a região, bem abaixo dos
6,2% registrados em 2021. 

O relatório anual Balanço Pre-
liminar das Economias da Améri-
ca Latina e do Caribe 2021, divul-
gado ontem, além da previsão de
desaceleração do crescimento
este ano, ainda analisa questões
como as assimetrias no acesso à
vacinação, as altas taxas de de-
semprego, principalmente entre
as mulheres, e a inflação.

O relatório da Cepal aponta
como as estimativas de cresci-
mento e outros indicadores eco-
nômicos refletem o impacto so-
frido pelos países da região em

decorrência da crise da Covid-19.
"A América Latina e o Caribe

cresceram, em média, 6,2% (em
2021), mas quando vamos anali-
sar América Central e México es-
tamos em 6%, e quando vemos
América Central sem o México es-
tamos em 6,7%, um crescimento
muito importante, tendo Panamá
como uma das economias mais
importantes. No caso da América
do Sul, o Peru, com 13,5%; tam-
bém Chile, com 11,8%; e Argenti-
na, com 6,8%, crescimentos mui-
to importantes nessas econo-
mias", explicou Alicia Bárcena,
secretária-executiva da Comissão
Regional das Nações Unidas. O
Brasil apresentou um crescimen-
to 4,7% no ano passado.

De acordo com a Cepal, o

crescimento médio esperado de
2,1% para este ano reflete uma al-
ta heterogeneidade entre países
e sub-regiões: o Caribe crescerá
6,1% (excluindo a Guiana), a
América Central crescerá 4,5%,
enquanto a América do Sul cres-
cerá 1,4%. "A desaceleração es-
perada na região em 2022, junta-
mente com os problemas estru-
turais de baixo investimento e
produtividade, pobreza e desi-
gualdade, requerem que o forta-
lecimento do crescimento seja
um elemento central das políti-
cas, ao mesmo tempo em que
são consideradas as pressões in-
flacionárias e os riscos macrofi-
nanceiros", disse Bárcena.

Em relação ao acesso à vaci-
nação, o relatório aponta que os

33 países da América Latina e
Caribe têm 60,1% da população
com esquema vacinal completo.
O país mais adiantado é o Chile
(86,6%), seguido de Cuba
(85,9%), Uruguai (76,9%) e Ar-
gentina (73,2%). O Brasil apare-
ce em sétimo no ranking, com
67,6% das pessoas com esquema
de vacinação completo.

De acordo com a Cepal, no
ano passado foram registradas
altas inflacionárias na maioria
dos países da região, lideradas
por aumentos nos alimentos e
na energia (a inflação atingiu a
média de 7,1% em novembro,
excluindo a Argentina, Haiti,
Suriname e Venezuela), e espe-
ra-se que essas altas persistam
em 2022.

CEPAL
Seguro-desemprego
varia de R$ 1.212 a 
R$ 2.106 após reajuste

NOVOS VALORES

DOUGLAS GAVRAS/FOLHAPRESS

O governo atualizou a tabe-
la de valores usada para calcu-
lar o seguro-desemprego pago
a trabalhadores demitidos.
Com a correção anual, válida
desde a última terça-feira, o
valor mínimo para este ano su-
biu para R$ 1.212, seguindo o
novo salário mínimo nacional.
No ano passado, esse valor era
de R$ 1.100.

Já o valor máximo do segu-
ro-desemprego passa a ser de
R$ 2.106,08, uma diferença de
R$ 194,24 ante o teto anterior,
de R$ 1.911,84. O valor máxi-
mo é pago a trabalhadores que
recebem um salário médio aci-
ma de R$ 3.097,26.

Para a atualização das faixas
salariais, o Ministério do Tra-
balho e Previdência leva em
consideração a variação do IN-
PC (Índice Nacional de Preços
ao consumidor) de 2021, que
foi de 10,16%. O índice tam-
bém é usado no reajuste anual
das aposentadorias do INSS
acima do salário mínimo.

Segundo o Ministério do
Trabalho e Previdência, os no-
vos valores de seguro-desem-
prego serão devidos aos traba-
lhadores que tiverem parcelas
emitidas para saques a partir
do dia 11 de janeiro. Ou seja, o
novo cálculo é aplicado tanto
para quem ainda vai dar entra-
da no seguro-desemprego
quanto para as próximas par-

celas que forem emitidas para
beneficiários que já estão rece-
bendo o seguro.

Na faixa salarial de até R$
1.858,17, é preciso multiplicar
o salário médio por 0,8 para fa-
zer o cálculo da parcela. Para a
faixa salarial entre R$ 1.858,18
e R$ 3.097,26, o cálculo da par-
cela ocorre da seguinte forma:
o valor maior do que R$
1.858,17 deve ser multiplicado
por 0,5 e somado em seguida
com R$ 1.486,53.

São pagas de três a cinco
parcelas, a depender dos me-
ses trabalhados, e o demitido
não deve ter outros vínculos de
emprego.

Para ter direito, o profissio-
nal deve acessar o portal Em-
prega Brasil, do Ministério do
Trabalho, e dar entrada no be-
nefício entre o 7º e o 120º dia
após a data da demissão, no
caso do trabalhador formal, e
do 7º ao 90º dia, no caso do
empregado doméstico.

Pode receber o benefício
quem tiver sido dispensado
sem justa causa e tenha recebi-
do salários, de pessoa jurídica
ou física, relativos a 12 meses
nos últimos 18 meses imedia-
tamente anteriores à data de
dispensa, no caso do trabalha-
dor que solicitar o seguro-de-
semprego pela primeira vez.

Outras informações tam-
bém podem ser consultadas
no site da Caixa Econômica
Federal.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Castro pede retirada de
aeroportos de MG do
bloco do Santos Dumont

CONCESSÃO

MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O governador do Rio de Ja-
neiro, Cláudio Castro, vai pe-
dir ao Ministério da Infraes-
trutura a retirada de aeropor-
tos mineiros do edital de con-
cessão do aeroporto Santos
Dumont, por entender que
prejudicam o Galeão.

"A gente está solicitando
uma mudança sim (no edi-
tal), principalmente da ques-
tão da retirada dos dois aero-
portos deficitários de Minas
Gerais, que fazem ter prejuízo
para o Rio de Janeiro", disse
ontem.

A declaração foi dada na
saída do Palácio do Planalto,
onde o governador teve au-
diência com o presidente Jair
Bolsonaro (PL) e o ministro
Paulo Guedes (Economia).

"O diálogo está 100% aber-
to, que é o que neste momento
importa, antes da concessão.
Não se conceder nada en-
quanto não exaurir o diálogo",
disse Castro.

A aprovação do edital pela
Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil), em dezembro
do ano passado, causou ruído
no mundo político do Rio.

A inclusão de três aeropor-
tos mineiros no edital foi ques-
tionada também pelo prefeito
Eduardo Paes (PSD).

No último dia 5, ele sugeriu
que a inclusão desses aeropor-
tos teria sido feita para favore-

cer o atual operador de Con-
fins, o grupo CCR. Ele pediu
investigação do TCU e do Mi-
nistério Público.

Outro temor apontado por
políticos do estado é que in-
vestimentos feitos no Santos
Dumont inviabilizem a opera-
ção do aeroporto internacio-
nal do Galeão, importante pa-
ra a logística de cargas no esta-
do e gerador de 17 mil empre-
gos diretos e indiretos.

Em vídeo divulgado nas re-
des sociais no último dia 10, o
senador Flávio Bolsonaro (PL-
RJ) saiu em defesa do edital do
governo federal.

O filho do presidente disse
que é falsa a alegação de que o
projeto prejudica o aeroporto
internacional do Galeão.

Segundo o senador, o Ga-
leão e o Santos Dumont não
competem pelos mesmos ti-
pos de voo, e a recuperação do
aeroporto internacional de-
pende da retomada econômi-
ca no estado.

"Quando que o Rio vai ter
outra oportunidade como es-
sa? Em vez de trabalhar contra
a concessão do Santos Du-
mont, achando que está aju-
dando o Galeão, e na verdade
não está resolvendo o proble-
ma, vamos trabalhar juntos
para beneficiar o nosso Rio de
Janeiro agora. Com diálogo
com o presidente Bolsonaro,
que é do Rio e tem todo o inte-
resse em ajudar o estado", afir-
mou o senador.

ISOLAMENTO

Governo prepara portaria
para reduzir tempo de licença 
SUZANA
PETROPOULEAS/FOLHAPRESS

O
s ministérios do Tra-
balho e Previdência,
da Saúde e da Agri-

cultura, Pecuária e Abasteci-
mento estão em fase final de re-
visão da portaria conjunta que
oficializará os novos períodos re-
comendados para o isolamento
de trabalhadores com Covid-19.
A norma atualizada deve seguir
os novos prazos divulgados pelo
Ministério da Saúde na segunda-
feira passada, que passou a reco-
mendar isolamento de cinco
dias para assintomáticos e dez
dias para aqueles com sintomas.

Os períodos de isolamento
"estão sendo avaliados tecnica-
mente para garantir ambientes
de trabalho seguros e saudá-
veis", informou o Ministério do
Trabalho e Previdência, em no-
ta. As equipes técnicas dos três
órgãos estão finalizando a revi-
são das portarias 19 e 20, publi-
cadas em junho de 2020, segun-
do o Ministério.

A portaria 20 previa afasta-
mento de trabalhadores por 14
dias em caso de confirmação ou
suspeito da doença. O mesmo
prazo era estipulado para traba-
lhadores que tivessem contato
com casos confirmados de Co-
vid-19, ainda que não apresen-
tassem sintomas.

A redução dos prazos vem lo-
go após a publicação da diretriz
mais recente adotada pelo Cen-
tro de Controle e Prevenção de

Doenças dos EUA, na última se-
mana. O órgão determinou volta
ao trabalho de pessoas vacinadas
e assintomáticas em cinco dias.

Especialistas, no entanto,
contestam a segurança do novo
prazo de isolamento.

A atualização das normas
brasileiras ocorre ao mesmo
tempo em que se registram a alta
de casos de Covid-19 e Influenza
e uma onda de afastamentos de
funcionários adoecidos.

Segundo Edson Luiz Pinto,
vice-presidente da Fhoresp (Fe-
deração de Hoteis, Restauran-
tes, Bares e Similares do Estado
de São Paulo), os mais de 200
mil bares, restaurantes e hotéis
do estado foram onerados por
afastamento médio de 20 a 25%
dos quadros de funcionários.

A falta dos testes de resultado
rápido na rede pública fez com
que funcionários com sintomas
similares a Covid-19 fossem
afastados por 10 a 12 dias sem a
confirmação do diagnóstico, diz
o dirigente, desfalcando equipes
num setor onde a contratação e
treinamento de temporários de-
manda tempo e planejamento,
segundo Pinto.

A nova onda de infecções foi
um banho de água fria mas ex-
pectativas em relação à retoma-
da no setor de serviços, que es-
perava forte movimento e recu-
peração da receita com a alta no
gasto das famílias durante o ve-
rão de 2022. As licenças médicas
afetaram também o setor de
aviação, construção civil, saúde

e transporte.
Fora do Brasil, a alta nos ca-

sos atribuída a variante Ômi-
cron e ao aumento das intera-
ções sociais no final do ano tem
sido agravada pela resistência
de funcionários em aderir às
campanhas de vacinação contra
a doença.

No Reino Unido, empresas
como a varejista de móveis Ikea
têm adotado medidas mais du-
ras para lidar com estes casos,
como o corte do auxílio-doença
de funcionários não vacinados.

No Brasil, dirigentes de asso-
ciações e sindicatos empresa-
riais como a Fhoresp, Abrasel
(Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes), Sincovaga (Sin-
dicato do Comércio Varejista de
Alimentos) e Alshop (Associa-
ção Brasileira de Lojistas de
Shopping) relataram à reporta-
gem que o afastamento de cerca
de um em cada cinco funcioná-
rios é marcado por casos leves e
moderados da doença, graças à
ampla vacinação contra Covid-
19 e gripe em regiões como a ca-
pital paulista.

Empresas com grandes qua-
dros de funcionários, como o
grupo Carrefour, têm monitora-
do a vacinação de funcionários
no Brasil. A rede informou que
está com mais de 95% dos fun-
cionários vacinados com as
duas doses e agora monitora as
doses de reforço. A empresa re-
cebeu selo de certificação inter-
nacional por iniciativas de hi-
giene em suas lojas e funcioná-

rios com suspeita da doença são
imediatamente afastados, infor-
mou a empresa, e acompanha-
dos por equipe médica própria.

O Magazine Luiza, que em-
prega mais de 43 mil pessoas,
também informou que funcioná-
rios em trabalho presencial são
testados contra a doença e ins-
truídos sobre a eficácia da vacina.

NOVAS RECOMENDAÇÕES 
A nova recomendação divul-

gada pelo Ministério da Saúde,
que ainda não foi publicada em
portaria interministerial, esta-
belece cinco dias de afastamen-
to para pacientes sem sintomas
respiratórios ou febre, que não
fizeram uso de medicação anti-
térmica nas 24 horas anteriores
ao retorno.

O funcionário deve apresen-
tar teste RT-PCR ou de antígeno,
realizado no quinto dia do isola-
mento. Se o resultado for negati-
vo, pode retornar ao trabalho.
Caso o exame dê positivo, deve
manter o isolamento até 10 dias
completos.

Pacientes assintomáticos e
sem uso de antitérmico podem
retornar ao trabalho se ficarem
isolados por sete dias, sem neces-
sidade de apresentação do teste.

Aqueles que tiverem sinto-
mas também podem retornar
após sete dias isolados, se apre-
sentarem resultado negativo do
teste. Sintomáticos com teste
positivo no sétimo dia de isola-
mento podem voltar a função
após dez dias completos do
afastamento.

Aeronautas rejeitam proposta e crise
dos voos cancelados se estende

Os pilotos e comissários de
bordo da Azul recusaram ontem
a proposta da empresa de reduzir
o número de folgas dos meses de
fevereiro e março, em troca de
um vale-alimentação mensal de
R$ 463,21.

A Azul havia proposto um
ACT (Acordo Coletivo de Traba-
lho) que envolvia, além da redu-
ção facultativa do número de
folgas, a publicação de escalas
quinzenais e não mais mensais,
como de praxe.

Apresentada na noite de se-
gunda-feira passada em live do
SNA (Sindicato Nacional dos
Aeronautas), a proposta foi uma

tentativa da Azul de minimizar o
impacto da redução da equipe,
afastada após contaminação com
Covid-19, diante do avanço da va-
riante Ômicron. Só entre os dias 6
e 12 de janeiro, o total de voos
cancelados soma 765.

A situação da companhia aé-
rea é a mais crítica, porque a em-
presa já trabalhava com 100% da
sua capacidade. A Azul já come-
çou o processo de contratação
de aeronautas, especialmente
comissários de bordo, mas o
processo leva tempo, por se tra-
tar de uma mão de obra muito
especializada.

Segundo Ondino Dutra, presi-

dente do SNA, mais de 2 mil aero-
nautas participaram da votação e,
destes, 74% responderam não à
proposta.

"O resultado é reflexo da insa-
tisfação histórica dos tripulantes
com suas escalas de serviço", afir-
mou Dutra à reportagem. "Os
profissionais não se sentem reco-
nhecidos em seus esforços nos úl-
timos tempos, em especial, de-
pois de terem aceitado redução
de salário e várias flexibilizações
operacionais".

O SNA vem recebendo diver-
sas denúncias sobre programa-
ções de voo planejadas com o
número de comissários reduzi-

AZUL Nota
PETROBRAS BATE RECORDE DE IMPORTAÇÃO 
DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO EM 2021

Com a compra de 23 milhões de metros cúbicos de gás
natural liquefeito (GNL) por dia, a Petrobras atingiu, no ano
passado, o recorde histórico de importação do insumo,
superando o recorde anterior de 20 milhões de metros cúbicos
por dia (m³/dia), registrado em 2014. O recorde diário ocorreu
no dia 1º de outubro do ano passado, quando foram
importados mais de 40 milhões de metros cúbicos. A
informação foi dada ontem, pela Petrobras.  Em 2021, o GNL
representou cerca de 30% do total da oferta de gás natural da
empresa, sendo considerado fundamental para suprir as
demandas contratadas pelos clientes.
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dos, o que contraria regimentos
da categoria.

O sindicato enviou ofício à
Anac (Agência Nacional de Avia-
ção Civil) informando que só no
dia 6 de janeiro foram 16 voos
realizados com equipe reduzida.
Na data, a Azul começou a infor-
mar o cancelamento dos voos,
que então representavam 5% da
sua malha, o equivalente a 45
viagens no dia.

"Importante destacar que
muitos comandantes que teriam
operado com a suposta planejada
tripulação reduzida indagaram
previamente e formalmente à
companhia aérea sobre a legali-
dade do ato, sendo que a empre-
sa, por meio de email, informou
que tal circunstância figuraria ex-
ceção à regra, e que estaria auto-
rizada pela Anac e Diretoria de
Operações", diz o ofício enviado
pelo SNA à Anac.
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Em meio a surto, Doria deixa
restrições para as prefeituras 
ARTUR RODRIGUES/FOLHAPRESS

O
governo João Doria
(PSDB) anunciou,
ontem, que vai reco-

mendar a municípios a redução
em 30% dos eventos com aglo-
meração. No entanto, isso ficará
a cargo das prefeituras.

A gestão tucana citou como
exemplos eventos esportivos,
musicais, festas e outras ativida-
des que geram aglomeração.

A informação foi dada em cole-
tiva no Palácio dos Bandeirantes,

no Morumbi, para anunciar medi-
das de combate ao coronavírus.

O médico João Gabbardo, do
comitê científico da gestão, afir-
mou que a situação fica a cargo
das prefeituras. " Sugestão para
os municípios que faça redução
de 30% na capacidade de públi-
co dos eventos, mas deixa em
aberto que isso fica a critério do
município. Dependendo da si-
tuação epidemiológica do mu-
nicípio esse percentual pode ser
aumentado", disse.

Doria disse que a orientação é

com base na saúde e na ciência.
Na terça-feira passada, o go-

vernador havia dado a entender
que haveria novas restrições. "Va-
mos ter evidentemente restrições
que já foram apresentadas para
eventos de aglomerações", disse.
"Grandes aglomerações não são
recomendáveis, e o comitê cientí-
fico do estado de São Paulo já ex-
pressou essa deliberação."

O governo apresentou dados
mostrando a aceleração da
doença no estado. A média mó-
vel diária de novas internações

por semana aumentou 30,1%.
Em um dia, os internados em

UTI subiram de 1.727 para 1.824.
Os internados em enfermaria su-
biram de 3.413 para 3.679.

A Prefeitura de São Paulo in-
formou na terça-feira que a va-
riante Ômicron já responde por
80% das amostras analisadas.
De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, das 105 amos-
tras examinadas pelo Instituto
Butantan, 20 (19,4%) foram po-
sitivas para variante delta e 85
(80,95%) para a nova cepa.

SP anuncia pré-cadastro para vacinação
contra Covid de crianças de 5 a 11 anos

O governo João Doria (PSDB)
anunciou, ontem, o início do pré-
cadastro de crianças de 5 a 11 pa-
ra vacinação contra o coronaví-
rus. A informação foi dada em en-
trevista coletiva no Palácio dos
Bandeirantes, no Morumbi, para
anunciar medidas de combate ao
coronavírus.

De acordo com o governador,
o cadastro já pode ser feito no site
Vacina Já: https://www.vacinaja.
sp.gov.br/ .

A partir da chegada das doses

em São Paulo, a vacinação se ini-
ciará com crianças com comorbi-
dades. Para comprovar a condi-
ção, elas precisarão apresentar
exames, receitas, relatório médi-
co ou prescrição médica.

"Chegando a vacinação, ime-
diatamente o estado começa a va-
cinação deste público, que é tão
aguardado por pais, mães, res-
ponsáveis e por nós também",
disse a coordenadora de imuniza-
ção do estado, Regiane de Paula.

De acordo com o Ministério da

Saúde, a previsão é que o primei-
ro lote com 1,2 milhão de doses
pediátricas da vacina da Pfizer de-
sembarque no Brasil hoje, no
Aeroporto de Viracopos , em
Campinas (a 93 km de SP). A dis-
tribuição seguirá o critério popu-
lacional.

No estado de São Paulo, que
possui 20,73% da população na
faixa entre 5 e 11 anos, a vacina-
ção está prevista para começar na
próxima segunda-feira.

O avanço da variante Ômicron

no país reforça a necessidade de
vacinar as crianças o quanto antes.

A prefeitura de São Caetano do
Sul (ABC) começou a convocar os
pais de crianças entre cinco e 11
anos para o pré-cadastro no site
VacinaJá antes da liberação do sis-
tema pelo governo de São Paulo.

Uma publicação no perfil do
órgão no Instagram, desta segun-
da-feira, diz que é obrigatória a
apresentação do CPF da criança
tanto no cadastro quanto na vaci-
nação.

MEDIDAS

Nota
AULAS SERÃO MANTIDAS EM SÃO PAULO; 
ESTADO INICIA CADASTRO DE VACINAÇÃO

O governo de São Paulo informou ontem que o início das aulas
no estado será mantido para o dia 2 de fevereiro, apesar do
avanço de casos da variante Ômicron do novo coronavírus. “As
aulas serão reiniciadas no dia 2 de fevereiro, conforme previsto,
independentemente de qualquer circunstância”, disse o
governador João Doria. “Vamos continuar a pressionar o
Ministério da Saúde para que possa fornecer mais vacinas (para
as crianças). Temos 20 milhões de crianças na faixa de 5 a 10

Investimento individual em
startups tem boom em 2021
DANIELA ARCANJO/FOLHAPRESS

O investidor que não quis se
arriscar em 2021 pode ter tido
algumas decepções. A inflação
derrubou aplicações tradicio-
nais e a Bolsa de Valores viu seu
principal índice, o Ibovespa, re-
cuar 11,93% em 12 meses.

O incerto criptoativo bitcoin,
por outro lado, despontou como
um dos melhores investimentos
do ano ao acumular ganho de
75,83%. A moeda, nativa do
meio digital, toma a liderança
no mesmo ano em que o brasi-
leiro desperta para aplicações
relacionadas ao arriscado mer-
cado de inovação.

Em 2021, ano recorde de in-
vestimentos em startups no Bra-
sil, foram mais de R$ 72,4 mi-
lhões colocados em empresas
de tecnologia de São Paulo por
meio de plataformas de investi-
mento coletivo como a CapTa-
ble, responsável pelo levanta-
mento. O resultado é quase 4,5
vezes o que foi investido em
2020 no mesmo estado, quando
o total quase bateu os R$ 16,2
milhões.

Foram comparados os inves-
timentos feitos por meio de dez
plataformas: a própria CapTable
e suas concorrentes SMU, Eq-
Seed, Kria, Beegin.invest, Orga-
nismo Brasil, Whishe, Clear-
book, Efund Investimentos e
Cluster 21.

Elas são intermediárias entre
o investidor e a startup, que an-
tes captava dinheiro em um uni-
verso mais restrito de fundos de
investimento e, quando possí-

vel, familiares e amigos. Com
cadastro simples em um site e
quantias mínimas de R$ 500, R$
1.000 ou R$ 5.000, qualquer pes-
soa pode apostar em startups.

Regulado pela CVM desde
2017, o equity crowdfunding, co-
mo também é chamado, permite
a empresas que faturem até R$ 10
milhões ao ano captar até R$ 5
milhões de investidores por meio
de plataformas autorizadas.

"A pandemia foi um vento de
cauda", diz o cofundador da
CapTable Guilherme Enck so-
bre o boom de investimentos no
setor, que triplicaram no último
ano. "Ela não mudou nenhuma
tendência, mas acelerou algo
que já vinha ocorrendo."

Ele se refere à digitalização a
que a sociedade assistiu nos úl-
timos dois anos com as medidas
de distanciamento tomadas pa-
ra evitar a contaminação por
Covid. Soma-se a isso a mínima
histórica da taxa básica de juros,
a Selic, que em 2020 foi congela-
da pelo Banco Central em 2% e
assim ficou por sete meses, até
março deste ano.

"A turma acaba fugindo da
renda fixa e colocando em ativos
reais, empresas", diz Enck.

Essa turma a que ele se refere
tem o perfil de um early adopter,
no jargão em inglês que poderia
ser traduzido como um "adotan-
te precoce". De olho nas mu-
danças de consumo e no aque-
cido mercado de tecnologia ao
redor do mundo, esses investi-
dores apostam que as startups
no Brasil tendem a continuar
crescendo, como acontece em

outros países.
"Eles estão antecipando que

a próxima onda é as empresas
de tecnologia tomando conta da
Bolsa de Valores aqui do Brasil,
como já vem acontecendo", afir-
ma Enck.

Na CapTable, 90% dos usuá-
rios são homens (característica
que tentam mudar por meio de
projetos), 70% é do Sul ou do Su-
deste e a maioria está entre 28 e
40 anos, embora a maior parte
do aporte venha de pessoas com
mais de 40. A média de investi-
mento do usuário é de R$ 4.500
por startup -distante da acacha-
pante maioria da população
brasileira, mas relativamente
pouco quando falamos do mer-
cado bilionário de tecnologia.

A entrada desse investidor é
uma mão na roda também para
a outra ponta, dos empreende-
dores.

De captações de R$ 200 mil a
R$ 350 mil em aceleradoras de
startup, o fundador tinha que
pular para os grandes fundos de
investimento de risco, que en-
tregam cheques da ordem dos
milhões de reais. "Existia um
gap no mercado, um degrau que
não estava sendo atendido e que
ficou conhecido sugestivamente
como vale da morte", diz o em-
presário. Esse vácuo de investi-
mento ocorre justamente quan-
do muitas dessas empresas es-
tão operando no vermelho em
troca de expandir e derrotar as
concorrentes.

As plataformas de investi-
mento coletivo podem ajudar as
startups a passar ilesas pelo va-

le, mas o mercado ainda carrega
riscos. Em meio à correção de
valores de mercado de grandes
fintechs, como são chamadas as
startups do setor financeiro, dis-
cussões sobre uma possível bo-
lha no setor de tecnologia ga-
nham força.

"A correção vem muito na es-
teira da farra de liquidez que a
gente teve no mundo todo", diz
Enck. "Esse balanço que seria
natural do mercado foi poten-
cializado por taxas de juros mui-
to baixas."

Desde dezembro, a taxa Selic
está em 9,25% ao ano, e deve
continuar crescendo em 2022:
pesquisa Focus divulgada pelo
Banco Central nesta segunda-
feira (10) mostra que a expectati-
va do mercado é a taxa básica de
juros a 11,75% no final do ano. O
dado, que pode fazer o investi-
dor voltar-se para opções mais
seguras, não abala o otimismo
do empresário, que aposta na
mudança de comportamento
como motor para o crescimento
do investimento individual.

"Não existe uma correlação
clara entre o cenário macro e o
cenário de tecnologia. Nós te-
mos um momento de crise no
Brasil e o mercado de tecnologia
está crescendo", afirma.

A despeito das incertezas em
um ano de eleições, que segun-
do ele "vão, sim, prejudicar um
pouco as decisões de alocação
de recursos", as startups devem
continuar com ventos favorá-
veis. "Eu não tenho dúvida de
que em 2022 o setor vai conti-
nuar crescendo", afirma.

INOVAÇÃO

VERÃO: Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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A crise sanitária global estressou as cadeias de valor de to-
dos os segmentos econômicos. O ambiente de extremo

desgaste emocional e fratura de padrões operacionais propi-
ciou movimentos de aceleração de atitudes, como as relacio-
nadas à geração de resultados por meio de práticas de gover-
nança atentas a aspectos ambientais e sociais (ESG, na sigla
em inglês). Nesse contexto, as médias e pequenas empresas
devem amplificar seu estado de atenção aos sinais que co-
meçam a ser emitidos pelas empresas que capitaneiam seg-
mentos de negócios. Estes conglomerados, extremamente
dependentes de projeção de imagem institucional desejada
por seus investidores, têm sinalizado quais deverão ser as re-
gras para fornecedores permanecerem no jogo.

Um instrumento essencial para se mostrar adequado e
atento a esses tempos de mudança são os números e os da-
dos daquilo que a empresa tem praticado dentro de políti-
ca de esforços para se mostrar devidamente administrada,
no azul, preocupada com as questões sociais e atuante pa-
ra manutenção de níveis da habitabilidade do planeta,
preservando o meio ambiente. É isso, em essência, que
provê um relatório integrado para apresentação de de-
monstrativos financeiros e não financeiros. Comprova que
o discurso tem base, fundamentos, auditável.

Esses relatórios visam, como define o Conselho Interna-
cional para Relato Integrado ou IIRC na sigla em inglês,
melhorar a qualidade da informação disponível a provedo-
res de capital financeiro, permitindo uma alocação de capi-
tal mais eficiente e produtiva; promover uma abordagem
mais coesa e eficiente do relato corporativo, que aproveite
as diversas vertentes de relato e comunique a gama com-
pleta de fatores que afetam, de forma material, a capacida-
de de uma organização de gerar valor ao longo do tempo;
melhorar a responsabilidade pela e a gestão da base abran-
gente de capitais (financeiro, manufaturado, intelectual,
humano, social, de relacionamento e natural) e fomentar o
entendimento de suas interdependências; apoiar a integra-
ção do pensamento, da tomada de decisão e das ações que
focam na geração de valor no curto, médio e longo prazos.

Conforme a geração do empreendedor, tais conceitos
podem causar incômodos e desconfortos, seja por sentir
que faltam algumas páginas no seu guia pessoal de como fa-
zer o negócio dar lucro ou pela sensação de precisar inverter
em recursos para retornos não palpáveis. Ainda que estas
percepções se mantenham vívidas, elas, de fato, cada vez
mais, pouco importam. Se o negócio estiver atrelado às
grandes marcas, enfatizo, são estas empresas que impõem o
que querem de sua rede, como, quando e, muitas vezes e
cada vez mais, o quanto estão dispostas a pagar para que
uma empresa permaneça atrelada ao negócio.

Assim, o que a PME precisa é iniciar processos de ajuste
diante dos consumidores cada vez mais preocupados com
o meio ambiente e não com preços baixos.

Para cuidar desse ajuste, o primeiro passo é introduzir
efetivamente a mudança de cultura da empresa, tendo a li-
derança papel fundamental neste processo, pois é ela que
deverá demonstrar claramente onde querem chegar.

O movimento seguinte é de validar estas expectativas
por meio do “conhecer e ouvir” o que dizem todos os sta-
keholders envolvidos no ecossistema em que atua, visan-
do atender as expectativas dos atuais e futuros clientes. O
que se avalia, sobretudo, é a capacidade de satisfazer as
necessidades e preferências de diferentes segmentos de
mercado, levando, inclusive, à reflexão do significado do
“retorno financeiro” e de assimilar uma forma abrangente
de risco, não apenas financeiro e econômico, mas também
social, ambiental e de reputação.

Na prática, o ponto crucial do que está descrito acima é
encontrar a forma adequada e consciente de aplicação,
minimizando o impacto financeiro. Afinal de contas, no fi-
nal do dia, “a conta tem que fechar”.

Esta ação resultará em uma maior valorização da imagem
das empresas perante a opinião pública, e principalmente
por uma avaliação positiva por parte dos investidores. 

A consequência será adquirir maior preferência de in-
vestimentos em empresas que estejam inseridas nesse
contexto. Isto representa uma maior responsabilidade às
empresas na forma de reportar. Daí as empresas deverem
informar o mercado sobre a evolução desses fatores em
sua estratégia e atividade e como poderá beneficiar a ren-
tabilidade no médio e longo prazo.

O aumento de confiança dos stakeholders na empresa,
capacidade de gerir e antecipar riscos, reduzindo efeitos
regulatórios e de reputação provenientes de impactos ne-
gativos no meio ambiente e na sociedade tornam a gestão
do ESG vantagem competitiva.

A médio e a longo prazo, as empresas que não adotarem
o ESG possivelmente enfrentarão cada vez mais dificulda-
des por causa do desalinhamento com o que se pode cha-
mar de obrigações para estar no mercado. Isso é muito factí-
vel porque os indivíduos das gerações responsáveis pelas
mudanças estarão inseridos diretamente nas empresas e se-
rão os consumidores, investidores e os líderes.

Para essas gerações, as empresas deverão assegurar a
sustentabilidade das gerações futuras, de forma responsá-
vel e criando proativamente procura para produtos e servi-
ços que atendam a estes requisitos.

A falta de informações dificulta um melhor entendimento
e avaliação da empresa inserida nesse contexto. As que fazem
algum tipo de publicação de demonstrativos financeiros e
não financeiros buscam atender à crescente demanda da so-
ciedade por estas informações. Uma das relevantes é a neces-
sidade de informação que possa ser comparada e analisada
sob a óptica de médio e longo prazo.

Para que as pequenas e médias empresas possam ela-
borar relatórios equivalentes às grandes empresas vão
precisar rever todos os seus controles e procedimentos in-
ternos, ajustando-os ou implementando novos procedi-
mentos decorrentes dessa nova realidade. Além disso, se-
ria prudente e necessário, ter um canal disponível com as
grandes empresas para entender, principalmente como
atuam em seus processos.

Marcello Lopes
Sócio fundador de LCC Auditores e Consultores

Justiça
Reorientar negócios

para o pós-pandemia

Direito &

anos no Brasil”, complementou. Segundo o Ministério da Saúde,
há previsão de chegada de 1,2 milhão de doses para todos os
estados até o momento. Durante o evento, o governador afirmou,
ainda, que o prazo de retomada da jornada escolar presencial
será mantido tanto na rede pública quanto na privada. A primeira
remessa de imunizantes da Pfizer, específica para crianças, com
cerca de 1,2 milhão de doses deve chegar ao Brasil hoje, só
então será distribuída aos estados para o início da vacinação.
Para esse público, a vacina é diferente da que está sendo
aplicada em pessoas acima dos 12 anos: a dose é menor e a
composição do imunizante é diferente.
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Brasil registra mais 
de 88 mil casos, maior
valor desde julho 

COVID-19

O Brasil registrou 88.464 ca-
sos de Covid, ontem. É o maior
valor desde 23 de julho do ano
passado, quando foram regis-
trados 106.181 após uma atua-
lização de dados do Rio Gran-
de do Sul.

Sem considerar esse dado
represado, o valor se torna o
mais alto desde os dias 23 e 22
de junho de 2021, quando fo-
ram registrados, respectiva-
mente 114.139 (também por
uma atualização de sistema,
dessa vez no Rio Grande do
Norte) e 86.833 casos.

O país também registrou
138 mortes pela doença. Com
isso, o país chega a 620.419 vi-
das perdidas e a 22.718.606
pessoas infectadas desde o iní-
cio da pandemia.

A média móvel de casos es-
tá 614% acima do valor regis-
trado há duas semanas e agora
é de 52.714 infecções por dia.
A média de mortes agora é de
123 óbitos por dia, crescimen-
to de 7%, o que significa uma
situação de estabilidade.

Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colabora-
ção entre Folha, UOL, O Esta-
do de S. Paulo, Extra, O Globo e
G1 para reunir e divulgar os
números relativos à pandemia
do novo coronavírus. As infor-
mações são recolhidas pelo
consórcio de veículos de im-
prensa diariamente com as Se-
cretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação con-
tra a Covid-19 estão afetados
pelo ataque hacker ao sistema
do Ministério da Saúde, ocor-
rido em dezembro, com diver-
sos estados sem atualização.
De toda forma, as informações
foram ao menos parcialmente
atualizadas em 13 estados e no
Distrito Federal.

O Brasil registrou 763.074
doses de vacinas contra Co-
vid-19, nesta quarta-feira. De
acordo com dados das secre-
tarias estaduais de Saúde, fo-
ram 47.782 primeiras doses,
137.651 segundas doses. Além
disso, foram registradas 1.286
doses únicas e 576.355 doses
de reforço.

Ceará revisou dados de do-
ses únicas aplicadas (-35).

Ao todo, 161.775.737 pes-
soas receberam pelo menos a
primeira dose de uma vacina
contra a Covid no Brasil -
140.271.581 delas já receberam
a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da
vacina da Janssen contra a Co-
vid, já são 144.902.072 pessoas
com as duas doses ou com uma
dose da vacina da Janssen. 

Assim, o país já tem 75,84%
da população com a 1ª dose e
67,93% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen. Conside-
rando somente a população
adulta, os valores são, respecti-
vamente, de 99,81% e 89,40%.

VOO AO EXTERIOR

RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

C
itando a necessidade
de atenuar os efeitos
de um "déficit de er-

gonomia", o governo Jair Bolso-
naro (PL) editou um decreto
permitindo que ministros de Es-
tado e cargos de confiança de al-
to nível da administração fede-
ral possam viajar em classe exe-
cutiva durante missões oficiais
ao exterior.

A norma, publicada no Diário
Oficial da União de ontem, esta-
belece que o bilhete em classe
executiva poderá ser adquirido
se o voo internacional for supe-
rior a sete horas, quando o pas-
sageiro for ministro de Estado
ou servidor ocupante de "cargo
em comissão ou de função de
confiança de nível FCE-17, CCE-
17 ou CCE-18 ou equivalentes".

O benefício também vale pa-
ra os servidores que, na missão
internacional, estejam substi-
tuindo ou representando minis-
tros e as demais autoridades al-
cançadas pelo decreto.

O decreto é assinado por Bol-
sonaro e pelo ministro Paulo
Guedes (Economia).

Segundo nota da Secretaria-
Geral da Presidência, o objetivo
da alteração é "mitigar o risco de
restrições físicas e de impactos
em saúde dos agentes públicos
que precisam se afastar em ser-
viço da União ao exterior a fim
de tentar atenuar eventuais efei-
tos colaterais em face de déficit
de ergonomia e evitar que te-
nham suas capacidades labora-
tivas afetadas".

A última alteração no decreto
que trata do tema foi feita em
2018, no governo Michel Temer
(MDB), e estabelecia que o
transporte aéreo dos servidores
em missão e dependentes seria
sempre em classe econômica.

A norma fixava ainda que ca-
bia ao servidor pagar a diferença
caso quisesse viajar em classe
superior.

Com a nova redação, Bolso-
naro adota um entendimento
parecido ao que existia antes do
decreto de Temer.

Antes do decreto de 2018,
ministros e ocupantes de cargos
de natureza especial do Execu-

tivo Federal, comandantes e o
chefe do Estado-Maior das For-
ças Armadas podiam viajar de
classe executiva em voos inter-
nacionais.

Havia ainda autorização para
que o presidente e o vice viajas-
sem em primeira classe -algo
que hoje teria pouco efeito, por-
que essas autoridades costu-
mam se deslocar em aviões da
FAB (Força Aérea Brasileira).

As restrições impostas em
2018 ocorreram na esteira de
um impasse, uma vez que havia
entendimentos conflitantes so-
bre o tema.

Temer havia vetado no Orça-
mento daquele ano regras que
permitiam gastos com bilhetes
em executiva e primeira classe.
Mas o decreto que estava em vi-
gor -de 2015, no governo Dilma
Rousseff (PT)- autorizava a
aquisição dos assentos mais
confortáveis para altas autori-
dades.

Também na nota sobre a mais
recente modificação, a Secreta-
ria-Geral da Presidência argu-
mentou ontem que a possibili-
dade de aquisição de bilhetes
em classe executiva já existe nos

Poderes Judiciário e Legislativo.
"No caso do Poder Executivo,

essa possibilidade de emissão de
passagens se restringe apenas a
ministros de Estado e servidores
ocupantes de cargo em comis-
são ou de função de confiança
de mais alto nível, bem como
seus substitutos ou representan-
tes em efetivo exercício", afir-
mou o órgão no comunicado.

A norma editada pelo presi-
dente foi criticada por parla-
mentares que fazem oposição
ao governo.

O deputado Kim Kataguiri
(DEM-SP) ironizou o benefício.

"Gasolina aumentando pro
povo. Classe executiva pra mi-
nistros. A mamata não só não
acabou, como aumenta mais
que a inflação!", disse no Twitter.

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)
também criticou a medida.

"Bolsonaro acaba de liberar
classe executiva a seus ministros
e servidores em voos para o ex-
terior. Antes, era apenas permi-
tida a utilização de classe eco-
nômica. A mamata não acabou,
está aí pra quem quiser ver. Cara
de palhaço", escreveu, também
na rede social.

Eleito com discurso que re-
pudiava benesses a aliados, Bol-
sonaro assistiu, ao longo de seu
mandato, a casos em seu entor-
no que contrariam o pregado na
campanha de 2018.

Ministros do governo chega-
ram a levar parentes, pastor e lo-
bistas em voos oficiais com
aeronaves da FAB (Força Aérea
Brasileira).

Jair Renan, por exemplo, pe-
gou ao menos cinco caronas em
deslocamentos solicitados por
diferentes ministros.

O ministro Ciro Nogueira
(Casa Civil) levou ao Rio de Ja-
neiro, em agosto, o seu advoga-
do Marcos Meira. No mesmo
voo estava Davidson Tolentino,
então diretor da Codevasf
(Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Francis-
co e do Parnaíba). Os três foram
mencionados em investigação
da Lava Jato.

Dados enviados à reportagem
mostram ainda que o pastor
Arilton Moura, da Igreja Cristo
para Todos, participou de via-
gem do ministro da Educação,
Milton Ribeiro, de Brasília a Al-
cântara (MA), em maio de 2021.

Secretários pedem que Queiroga admita onda de Covid 
O Conass (Conselho Nacional

de Secretários de Saúde) pediu
ontem que o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, reconheça
nova onda da Covid-19 e apoie
medidas como a ampliação da
testagem e da cobertura vacinal.

A entidade afirma que "o
crescimento de casos, impulsio-
nado pela nova variante (Ômi-
cron), volta a impor desafios aos
sistemas de saúde público e pri-
vado do país".

O conselho ainda aponta que
o Brasil "está vulnerável a uma
grande onda de casos", pois 1
terço da população não tem o
esquema vacinal primário com-
pleto.

"Se o sistema hospitalar entrar
em colapso, tanto na rede priva-
da, quanto na rede pública, óbi-
tos evitáveis poderão ocorrer pela
não garantia de acesso à interna-
ção", afirma ofício assinado pelo
presidente do Conass e secretário
de Saúde do Maranhão, Carlos
Lula, e direcionado a Queiroga.

No documento, o Conass pede
distribuição de recursos para
abertura de pontos de testagem
em massa. A proposta do conse-
lho é de R$ 4 de aporte por teste
enviado pelo governo federal a
cada estado ou município.

Ainda cobra "imediata defla-
gração de campanha pela imuni-
zação completa de toda a família

brasileira, com destaque para a
vacinação infantil".

O tema é sensível no governo
federal, pois o presidente Jair
Bolsonaro (PL) distorce dados e
desestimula a vacinação dos
mais jovens.

Apesar da resistência do presi-
dente, o governo deve distribuir
20 milhões de doses da Pfizer di-
recionadas ao grupo de 5 a 11
anos no primeiro trimestre. Tam-
bém aguarda aval da Anvisa para
aplicar a Coronavac no público
de 3 a 17 anos.

O Conass também pede posi-
cionamento do Ministério da
Saúde sobre o cancelamento
nacional de eventos como o

Carnaval de rua.
"Sendo a Ômicron mais trans-

missível e responsável pelo au-
mento de pacientes com sinto-
mas leves, os serviços ambulato-
riais estarão pressionados por
quadros clínicos que exigem tes-
tagem imediata, prescrição mé-
dica e emissão de atestados para
o devido isolamento dos positi-
vos", afirmou o Conass, na nota.

"Em países onde a nova va-
riante já impacta em recordes de
casos leves, a rede hospitalar
também já se encontra pressio-
nada por casos graves, principal-
mente em pacientes não-vacina-
dos, incluindo as crianças", disse
ainda a entidade.

TESTAGEM

Anvisa pede fim da
temporada de cruzeiros 

AVANÇO DA ÔMICRON

MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) reco-
mendou ao governo ontem a
interrupção definitiva da tem-
porada de navios de cruzeiro
no Brasil.

Em nota técnica enviada ao
Ministério da Saúde e à Casa
Civil, a agência apontou avan-
ço de casos da Covid-19, im-
pulsionados pela variante
ômicron, e disse que "o cená-
rio atual é desfavorável à conti-
nuidade das operações".

A Clia Brasil,  associação
que representa as compa-
nhias de navios de cruzeiros
no país, já anunciou no dia 3
de janeiro a suspensão das
novas operações nos portos
brasileiros até o dia 21 do
mesmo mês, mas o governo
ainda não tomou uma decisão
definitiva sobre a autorização
dos embarques.

O governo autorizou em ou-
tubro de 2021 a retomada de
cruzeiros, apesar de parecer
contrário da Anvisa. A tempo-
rada 2021-2022 teve início no
começo de novembro.

Na nota técnica, a Anvisa
afirma que foram detectados
1.177 casos da Covid entre tri-
pulantes e passageiros de cin-
co navios de cruzeiros que
operaram no Brasil de novem-
bro até a primeira semana de
janeiro. Do total de infecções,
1.146 foram confirmadas ape-
nas de 26 de dezembro a 6 de
janeiro.

Em 31 de dezembro a Anvi-
sa recomendou a suspensão
da temporada "até que hou-
vesse mais dados disponíveis
para avaliação do cenário epi-
demiológico". Antes de o go-
verno decidir sobre a sugestão
da Anvisa, a Clia anunciou a
suspensão das operações.

No mesmo dia, o ministro
do Turismo, Gilson Machado,
disse à reportagem que a tem-
porada poderia ser mantida
sob regras mais frouxas de
controle sanitário. Ele defen-
deu que maior tolerância do
governo a infecções nas em-
barcações.

Isso porque uma portaria
do Ministério da Saúde, em vi-
gor desde final de outubro do

ano passado, define quatro ní-
veis epidemiológicos para via-
gens de transporte aquaviário
e protocolos a serem seguidos.
Os níveis mais altos têm restri-
ções mais duras, como colocar
uma embarcação em quaren-
tena, e são definidos por crité-
rios como o número de infec-
ções registradas.

Na nota enviada ao gover-
no, a Anvisa afirma que as via-
gens em navios de turismo de-
vem ser encerradas "como
ação necessária à proteção da
saúde da população".

"Ainda é bastante incerto
como o perfil epidemiológico
em embarcações de cruzei-
ros, em um contexto de pan-
demia de Covid-19, se desen-
volverá, mesmo consideran-
do o aumento da vacinação
da população e com ampla
disponibilidade comercial de
testes com alta sensibilidade
e especificidade para detec-
ção de infecção pelo Sars-
CoV-2 em viajantes", disse a
agência.

A recomendação de inter-
romper as viagens ocorreu por
conta do aumento repentino
de casos de infecção por Co-
vid-19 detectados nas embar-
cações que operam cruzeiros
marítimos e também por conta
da variante ômicron.

Na primeira semana de
2022, passageiros relataram,
nas redes sociais, falta de co-
mida e limpeza em cruzeiros
que tiveram atividades inter-
rompidas por surto de Covid.

"Nas últimas semanas, as
duas companhias de cruzeiros
afetadas experimentaram uma
série de situações que impac-
taram diretamente as opera-
ções nos navios, tornando a
continuidade dos cruzeiros
neste momento impraticável",
disse a CLIA, em nota divulga-
da no dia 3 de janeiro.

A entidade ainda afirmou,
no mesmo comunicado, la-
mentar a suspensão das no-
vas atividades e afirmou que
os protocolos sanitários esta-
vam funcionando. A CLIA
também disse que a tempora-
da de cruzeiros tinha previsão
de movimentar mais de 360
mil turistas, com impacto de
R$ 1,7 bilhão.

Lula confirma viagem ao México
e declina de convite de Honduras
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) irá ao México
no início de fevereiro, em mais
uma etapa das viagens interna-
cionais que o líder das pesquisas
de intenção de voto na corrida
presidencial está fazendo para
se reaproximar de líderes es-
trangeiros e projetar sua pré-
candidatura.

Lula recebeu o convite para a
visita do presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, também
do campo de esquerda. O brasi-
leiro fez recentemente um giro
pela Europa e foi à Argentina.
Aliados nutrem ainda o desejo
de uma viagem aos Estados Uni-
dos, embora por enquanto não
haja nada previsto.

O petista também foi chama-
do para ir à posse da esquerdista

Xiomara Castro em Honduras, no
dia 27 deste mês, mas declinou
do convite. Sua assessoria diz que
ele não foi a nenhuma posse es-
trangeira como ex-presidente, ra-
zão da nova recusa, acompanha-
da de um agradecimento.

O governo Jair Bolsonaro (PL)
decidiu não enviar nenhum re-
presentante para o evento políti-
co no país da América Central.
Xiomara é esposa do ex-presi-

dente Manuel Zelaya, que teve
proximidade com o governo do
PT quando estava no poder.

Um dos motivos apontados
nos bastidores do Itamaraty pa-
ra justificar a ausência de Bolso-
naro é a relação dos líderes hon-
durenhos com o partido de Lula
e Dilma Rousseff (PT). A ex-pre-
sidente também foi convidada,
mas, segundo a assessoria, não
poderá comparecer.
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JOELMIR TAVARES/FOLHAPRESS

O deputado federal Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP) ironizou em 2016 voos em classe exe-
cutiva para o exterior, como os que foram libe-
rados ontem para ministros do governo, ao
compartilhar foto sua voando para Israel com o
pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), e os ir-
mãos Flávio e Carlos.

Na época, Eduardo alimentava um antago-
nismo em torno do tema com a deputada fede-
ral Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Reproduzindo
fotos dela dentro de aviões, ele dizia em suas re-
des ser incompatível viajar em classe superior e
defender o pensamento comunista.

"Air France na primeira classe?", escreveu
Eduardo na postagem no Facebook. "Quem sa-
be quando eu abrir meu negócio, trabalhar
mais, ralar mais, poupar mais e assim priorizar
eu viaje de primeira classe na Air France."

"Até lá fico feliz por poder atravessar o oceano
num avião e manter coerência em meu discurso
- com Jair, Flávio e Carlos Bolsonaro. Nada con-
tra quem viaja de classe executiva, pelo contrá-
rio, mas coerência é tudo! #ficaadica", concluiu.

Na foto, tirada dentro da aeronave, Jair Bol-
sonaro aparece sentado em uma poltrona no
canto, com a cabeça abaixada, como se lesse al-
go ou mexesse no celular. Os três filhos posaram
sorrindo.

Foi durante essa viagem a Israel que o presi-
dente foi batizado no rio Jordão pelo Pastor
Everaldo, então presidente do PSC (Partido So-
cial Cristão), ao qual Bolsonaro era filiado.

Em postagens feitas quase um ano antes, em
2015, Eduardo reproduziu imagens de Jandira
em voos para criticá-la. "Dona de restaurante
em Copacabana, cirurgia estética no Copa
D'Or, voo na 1ª classe da Air France. Essa é co-
munista!", ironizou ele.

Eduardo Bolsonaro já ironizou voo em 1a

classe para atacar deputada comunista

Bolsonaro libera mamata para
ministros em classe executiva
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Disparada de casos 
de Covid faz Rio de
Janeiro reabrir leitos

ÔMICRON

MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

O aumento de casos de Co-
vid impulsionado pela varian-
te Ômicron obrigou a Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro a abrir no-
vos leitos para receber pacien-
tes. A Secretaria Municipal de
Saúde diz que deve colocar em
funcionamento diariamente
cerca de 30 leitos para tratar
pacientes com coronavírus no
Hospital Municipal Ronaldo
Gazolla, unidade na Zona
Norte carioca que foi referên-
cia no tratamento da doença.

Em novembro, com a queda
dos indicadores epidemiológi-
cos, o hospital conseguiu zerar
o número de internações e fe-
chou o setor dedicado à Covid.

No entanto, com o aumen-
to de casos, a prefeitura diz
que reabriu na terça-feira pas-
sada 50 leitos no hospital e
que solicitou ao estado e ao
governo federal a retomada de
mais vagas no Rio.

Com o avanço da variante
Ômicron, cepa que já é domi-
nante na cidade, a capital flu-
minense observa a piora de
seus indicadores epidemioló-
gicos. Embora o número de
óbitos esteja em um patamar
baixo, as internações aumen-
taram nas últimas semanas.

No Natal, havia 12 pessoas
internadas na rede pública,
número que saltou para 197
na tarde de ontem. Segundo a
Secretaria Municipal de Saú-
de, a maior parte dos interna-
dos não completou o esquema

vacinal.
Além disso, metade dos tes-

tes realizados na cidade de-
ram positivo para a doença
nesta semana, índice que não
era registrado desde 2020.

Em razão do aumento de
casos, o prefeito Eduardo Paes
(PSD) se viu obrigado a cance-
lar o carnaval de rua e, agora, é
aconselhado a cancelar tam-
bém o evento em bailes priva-
dos e na Marquês de Sapucaí.

Especialistas consideram
arriscado e prematuro manter
o festejo em meio à disparada
de casos. Segundo eles, os des-
files das escolas de samba têm
grande potencial de gerar
aglomeração e de aumentar a
transmissão do vírus.

Na sexta-feira, parte do co-
mitê científico do estado desa-
conselhou eventos que gerem
aglomeração, inclusive o Car-
naval da Sapucaí. Horas de-
pois, o governo estadual divul-
gou uma nota dizendo que, no
momento, os desfiles estavam
mantidos.

"Não é possível decidir so-
bre um evento que irá aconte-
cer daqui a dois meses à luz do
cenário epidemiológico mo-
mentâneo. Novas reuniões de-
verão acontecer para embasar
a decisão da SES (Secretaria de
Estado de Saúde)", afirmou a
gestão.

A exemplo do que acontece
no Rio, as internações por Co-
vid em São Paulo também es-
tão crescendo em razão da va-
riante Ômicron.

CANADÁ

Québec proíbe maconha e
álcool para não vacinados
A

província de Québec,
segunda mais populo-
sa do Canadá e a que

registra mais casos da variante
Ômicron no país, registrou um
aumento de 300% na procura
por vacinas contra a Covid-19
depois de determinar que só os
imunizados poderão comprar
bebidas alcoólicas ou maconha.

A restrição foi anunciada pe-
lo ministro da Saúde local,
Christian Dubé, na semana pas-
sada e só começa a valer na pró-
xima terça-feira. Mas, segundo
ele, o número de agendamentos
diários para receber a primeira
dose do imunizante já saltou de
1.500 para 6.000.

Dubé afirmou que o obstácu-
lo ao acesso a álcool e maconha
–legalizada para uso recreativo
no Canadá em 2018– não tem a
intenção de irritar os não vacina-
dos, como o presidente Emma-
nuel Macron declarou na sema-
na passada sobre o projeto de
passaporte vacinal na França.

Segundo o ministro, "seria
bom" incomodar os que se recu-
sam a receber a vacina, mas seu
objetivo é reduzir seu contato
com a parcela da população que
está imunizada, proteger o siste-
ma de saúde e proteger os não
vacinados uns dos outros.

"Este é um primeiro passo
que estamos dando. Se os não
vacinados não estiverem satis-
feitos, há uma solução muito
simples: vão tomar a sua primei-
ra dose, é fácil e de graça", disse
Dubé. "Se você não quer se vaci-
nar, não saia de casa."

Ao anunciar a exigência, o
ministro indicou ainda que ou-
tros estabelecimentos também
passarão a exigir o certificado de
vacina, mas há outras restrições
já em vigor.

No fim de dezembro, o gover-
no de Québec impôs um toque
de recolher entre 22h e 5h, proi-
biu reuniões privadas sob pena
de multa e determinou o fecha-
mento de escolas, universida-
des, cinemas, bares, restauran-
tes e clubes esportivos.

De acordo com dados do go-
verno, 84,9% da população de
Québec já tomou ao menos a
primeira dose da vacina. Embo-
ra os não vacinados represen-
tem menos de um quinto dos 8,5
milhões de habitantes, eles são
metade dos pacientes em tera-
pia intensiva, segundo Dubé.

O número de internações,
porém, está em alta. O balanço
mais recente apontou 2.742 pa-
cientes hospitalizados com Co-
vid, dos quais 255 em leitos de

UTI. Além disso, a província tem
sofrido com a falta de profissio-
nais de saúde, visto que muitos
deles estão afastados por terem
se contaminado com o vírus.

Em entrevista coletiva nesta
terça-feira passada, o ministro da
Saúde disse que precisa de 1.000
profissionais extras para enviar
aos hospitais mas está tendo difi-
culdades para suprir o déficit.

"Estamos muito perto de um
ponto de não retorno", afirmou
Dubé, explicando que a expec-
tativa de mais 1.000 internações
pode elevar o cenário dos hospi-
tais de Québec ao nível mais alto
de alerta.

Em outra medida pouco
usual, o governador da provín-
cia, François Legault, anunciou
a intenção de implementar a co-
brança de uma "taxa sanitária"
aos não vacinados de Québec.

Ele explicou que a proposta,
ainda em processo de finaliza-
ção, não se aplicaria a quem
não pode receber o imunizante
por razões médicas. Em sua de-
fesa, porém, afirmou que os não
imunizados colocam uma so-
brecarga financeira sobre toda a
população.

Assim, o governo está deter-
minando um valor significativo
que cidadãos sem vacina deve-

rão pagar –a cifra não deve ficar
abaixo de 100 dólares canaden-
ses (R$ 444).

"Todos os adultos em Quebec
que não aceitarem ir tomar pelo
menos uma primeira dose nas
próximas semanas terão uma
conta a pagar porque há conse-
quências em nosso sistema de
saúde e não cabe a todos os ci-
dadãos de Quebec pagarem por
isso", afirmou Legault.

A sustentabilidade jurídica
da medida, no entanto, irá de-
pender dos detalhes do texto,
ainda que tal taxa possa ser jus-
tificada no contexto de um agra-
vamento da pandemia.

O pesquisador Tim Caulfield,
especialista em direito sanitário
da Universidade de Alberta, dis-
se em entrevista ao jornal Mon-
treal Gazette que considera a
medida um "empurrãozinho
bastante agressivo". Apesar dis-
so, sua aceitabilidade social vai
depender da evolução da Covid-
19 nas próximas semanas.

"Se o sistema de saúde conti-
nuar sobrecarregado principal-
mente por pessoas não vacina-
das, pode não parecer uma me-
dida tão extrema", disse Caul-
field. "Se a Ômicron for na outra
direção, acho que a percepção
disso pode mudar."

Comitê científico adia
decisão sobre carnaval
do Sambódromo

AGLOMERAÇÃO

MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

Em reunião ontem, o comi-
tê científico da cidade do Rio
de Janeiro decidiu adiar a deci-
são sobre o futuro do carnaval
na Marquês de Sapucaí.

O assunto chegou a ser dis-
cutido no encontro, mas o cole-
giado preferiu continuar moni-
torando o comportamento da
variante Ômicron do novo coro-
navírus. A decisão sobre o even-
to deve sair daqui a 15 dias.

"Como o  carnaval ainda es-
tá distante, a gente precisa en-
tender qual vai ser o cenário
epidemiológico nas próximas
semanas", afirmou Alberto
Chebabo, diretor médico do
Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho, da UFRJ
(Universidade Federal do Rio
de Janeiro), e membro do co-
mitê científico do município.

"A gente tem que entender
se essa curva de casos vai atin-
gir o pico, quando vai ser esse
pico e se, quando o carnaval
chegar, a gente ainda vai estar
num cenário parecido com o
atual. Mas a gente está muito
no início dessa curva."

Ele diz ainda que o cenário
epidemiológico da cidade em
relação à nova variante inspira
cuidados. "A gente está tendo
um momento explosivo de ca-
sos. Preocupante é, principal-
mente pelo afastamento da
força de trabalho em todos os
setores, sobretudo nos de ser-
viços", diz ele.

Com o avanço da Ômicron,
cepa que já é dominante na ci-
dade, o Rio assiste à piora de
seus indicadores epidemioló-
gicos, o que obrigou a prefeitu-
ra a abrir novos leitos nesta se-
mana. Embora o número de
óbitos esteja em um patamar
baixo, as internações aumen-
taram nas últimas semanas.

Em razão do aumento de ca-
sos, o prefeito Eduardo Paes
(PSD) (foto) decidiu cancelar o
carnaval de rua na capital. Es-
pecialistas dizem, porém, que é
importante também suspender

os bailes e o desfile das escolas
de samba. Segundo eles, esses
eventos têm o potencial de au-
mentar a circulação do vírus.

"Eu acho que toda e qual-
quer aglomeração que seja fei-
ta nas próximas semanas será
motivo de um espalhamento
ainda maior da variante Ômi-
cron", disse o infectologista
Roberto Medronho, professor
da UFRJ e membro do comitê
científico do estado.

Medronho foi um dos mem-
bros do colegiado que, na últi-
ma sexta-feira, desaconselhou
a realização de eventos que ge-
rem aglomeração, inclusive os
do Carnaval. Segundo ele, se
os festejos forem mantidos,
poderá haver um aumento no
número de mortes.

"A discussão que eu propo-
nho é ética", afirmou ele. "Es-
tamos dispostos a pagar para
ter uma festa que, sim, gira a
economia e faz bem para a
saúde mental, mas que pode
gerar óbitos?"

Paes, no entanto, tem de-
fendido o evento. Ele argu-
menta que, no Sambódromo,
seria possível promover o con-
trole sanitário. No outro extre-
mo, especialistas dizem que,
em meio à festa, será difícil evi-
tar que os foliões desrespeitem
o protocolo sanitário.

Nota
OTAN VÊ RISCO DE CONFLITO NA UCRÂNIA APÓS
NOVA REUNIÃO FRACASSADA COM A RÚSSIA

A crise de segurança na Europa ganhou mais tintas sombrias
ontem, após o fracasso nas conversas entre uma delegação russa e
a Otan (aliança militar liderada pelos EUA). Coube ao secretário-
geral do clube, o norueguês Jens Stoltenberg, fazer o anúncio de
resto previsível. "Há diferenças significativas entre a Otan e a
Rússia, que não serão fáceis de acomodar. Mas é um sinal positivo
que todos sentaram à mesas e conversaram sobre os tópicos.". Por
outro lado, disse a repórteres, "há um risco real de conflito
armado na Europa". A negociadora americana, Wendy Sherman,
afirmou que "se os russos deixaram a mesa de negociação, ficará
claro que eles nunca foram sérios nas suas intenções". De fato,
desde 2019 não havia um encontro do chamado Conselho Otan-
Rússia, e ambos os lados romperam relações diplomáticas no ano
passado. Para o problema mais urgente, a crise na Ucrânia, ainda
há mais névoa do que claridade. A reunião ocorre depois de

Boris Johnson se desculpa e admite
festa durante confinamento em 2020 

O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, pediu
"desculpas sinceras" ontem ao
admitir pela primeira vez que fu-
rou as regras de confinamento
ao participar de uma festa em
Downing Street, sua residência
oficial, enquanto o país era exor-
tado a se isolar para a contenção
da pandemia.

O caso veio à tona quando os
jornais britânicos The Guardian
e The Independent fizeram uma
investigação apontando que
cerca de 20 funcionários do go-
verno fizeram uma festa em
maio de 2020.

No mês passado, uma foto do
evento -regado a queijo e vinho-
mostrava o premiê no jardim da
residência oficial, o que contra-
riava sua versão de que não havia
ocorrido festa alguma.

Na última segunda-feira, a
crise de imagem de Boris se
agravou quando a rede britânica
ITV divulgou um email enviado
pelo secretário particular do
premiê convidando ao menos
100 funcionários do governo pa-
ra a ocasião.

"Depois de um período incri-
velmente movimentado, seria
bom aproveitar ao máximo o cli-
ma agradável e tomar, com dis-
tanciamento social, algumas be-
bidas, nos jardins do número 10
(referência ao endereço 10, Dow-
ning Street), nesta noite", dizia a
mensagem enviada por Martin
Reynolds. "Por favor, junte-se a
nós a partir das 18h e traga sua
própria bebida!"

À época, vigoravam restrições

severas impostas pelo governo
para tentar frear a disseminação
do coronavírus. Elas incluíam o
veto ao funcionamento de bares e
restaurantes e proibiam reuniões
de mais de duas pessoas residen-
tes em casas diferentes.

Diante do Parlamento, Boris
disse nesta quarta que a indigna-
ção que as revelações causaram é
compreensível. "Entendo a raiva
que eles sentem de mim pelo go-
verno que lidero quando pensam
que em Downing Street as regras
não estão sendo seguidas ade-
quadamente pelas pessoas que
fazem as regras."

Na versão do premiê, ele pen-
sou que o evento era uma reu-
nião de trabalho, já que o jardim
da residência oficial funciona, se-
gundo ele, como uma extensão
do escritório. Boris disse que lá
permaneceu por 25 minutos para
agradecer aos funcionários e, de-
pois, voltou a seu gabinete.

"Olhando em retrospecto, eu
deveria ter mandado todos de
volta para dentro, deveria ter en-
contrado outra forma de agrade-
cê-los e deveria ter reconhecido
que, ainda que aquilo tecnica-
mente estivesse dentro das orien-
tações (por ser um ambiente
aberto), haveria milhões e mi-
lhões de pessoas que não veriam
as coisas assim."

"Pessoas que sofreram terri-
velmente", continuou o premiê,
"pessoas que foram proibidas de
encontrar seus entes queridos,
em ambientes internos ou exter-
nos; e a eles e a esta Casa eu ofe-
reço minhas sinceras desculpas."

A admissão e o pedido de des-
culpas, no entanto, não acalma-
ram os ânimos dos parlamenta-
res que já vinham submetendo o
premiê a um processo de fritura
nos últimos meses. A fala de Boris
provocou vaias e risadas no Par-
lamento, em especial dos legisla-
dores da oposição.

"A festa acabou, primeiro-mi-
nistro", disse Keir Starmer, líder
do Partido Trabalhista, acrescen-
tando que Boris é um homem
sem vergonha e que o público o
considera um mentiroso. Para
ele, a questão pendente é se o
premiê será deposto pelo partido,
pela opinião pública ou se agirá
com decência e renunciará.

"Depois de meses esconden-
do a verdade, o espetáculo paté-
tico de um homem que ficou
sem estrada. Sua defesa de que
ele não percebeu que estava em
uma festa é tão ridícula que che-
ga a ser ofensiva para o público
britânico."

Mesmo entre os parlamenta-
res do Partido Conservador, o
mesmo de Boris, houve novas
manifestações de descontenta-
mento com a postura do premiê.
Um deles disse, em anonimato, à
agência de notícias Reuters que o
navio do premiê está inclinando,
mas ainda não afundou.

O correligionário Christopher
Chope descreveu a declaração de
Boris como "o mais abjeto pedido
de desculpas que ele já ouviu", e
Roger Gale, outro colega de le-
genda do premiê, afirmou que,
politicamente, Boris Johnson é
um "morto-vivo".

O primeiro-ministro já foi o
astro do Partido Conservador.
Ele costuma ser creditado como
o principal responsável pela am-
pla vitória nas eleições de 2019 e
foi o principal porta-voz da cam-
panha pelo brexit, o divórcio en-
tre Reino Unido e União Euro-
peia. Agora, é acusado de estar
desperdiçando todo o capital
político conquistado.

A série recente de escândalos
começou quando veio à tona ou-
tra festa que teria sido realizada
em Downing Street durante a
época de Natal de 2020, quando
celebrações presenciais estavam
proibidas em razão de restrições
sanitárias. O episódio levou à re-
núncia de uma assessora de Boris.

No mês passado, a derrota
eleitoral do Partido Conservador
em uma região que era seu redu-
to político há 200 anos também
foi um símbolo da imagem em
queda do premiê. Na mesma se-
mana, o governo sofreu mais
uma baixa: David Frost, ministro
do brexit, renunciou alegando
preocupação com os rumos da
gestão de Boris.

Duas pesquisas de opinião pú-
blica divulgadas nesta terça
apontam que mais da metade
dos entrevistados defendem que
o premiê deve deixar o cargo.
Analistas consideram, porém,
que a renúncia é improvável, em
parte devido à habilidade de Bo-
ris de escapar de crises, mas tam-
bém devido à ausência de um no-
me entre os conservadores que
reúna apoio suficiente para for-
mar maioria no Parlamento.
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conversa no mesmo tom, mas com alguma abertura, ocorrida em
Genebra entre russos e americanos na segunda-feira passada. E
antecede um encontro final, hoje, no fórum da Organização de
Segurança e Cooperação na Europa, em Viena –enfim com a
presença dos ucranianos. O fato de o encontro em Bruxelas, que
durou quatro horas enquanto a reunião de Genebra estendeu-se
por sete, ter ocorrido com os russos fazendo exercícios militares
com munição real na fronteira com a Ucrânia deu o tom geral. A
atual crise remonta a 2014, quando o governo de Vladimir Putin
interveio no vizinho após o governo pró-Moscou ser derrubado e a
nova gestão prometer integração militar com o Ocidente –algo
inaceitável ao Kremlin, que já viu a Otan ganhar 16 membros ex-
comunistas desde o fim da Guerra Fria, aproximando-se de suas
fronteiras. O Ocidente acusa o risco de invasão por parte de Putin,
que posicionou mais de 100 mil homens em áreas próximas da
Ucrânia, onde o leste tem dois territórios dominados há quase oito
anos por separatistas pró-Rússia. Em 2014, a Crimeia foi anexada
integralmente pela Rússia, gerando sanções que duram até hoje.
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