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cyan magenta  amarelo  preto

PEC dos
Precatórios
vira alvo no
Supremo 

ENTIDADES SINDICAIS

A flexibilização do pagamento
de dívidas da União reconheci-
das pela Justiça, decorrente da
PEC  dos Precatórios, passou a
ser questionada no STF (Supre-
mo Tribunal Federal). OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil) e
associações de magistrados e
servidores ajuizaram uma ADI
(Ação Direta de Inconstituciona-
lidade) contra as alterações. Elas
pedem em caráter cautelar a
suspensão das emendas pro-
mulgadas pelo Congresso, além
da declaração de inconstitucio-
nalidade das medidas. Também
fazem parte do grupo a AMB
(Associação dos Magistrados
Brasileiros), a CSPB (Confedera-
ção dos Servidores Públicos do
Brasil), a CSPM (Confederação
Nacional dos Servidores e Fun-
cionários Públicos das Funda-
ções, Autarquias e Prefeituras
Municipais), a Conacate (Confe-
deração Nacional das Carreiras e
Atividades Típicas de Estado) e a
Cobrapol. PÁGINA 3

STF alerta
sobre risco de
dar reajuste
só a policiais

SERVIDORES

Integrantes do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) alerta-
ram o governo Jair Bolsonaro
(PL) sobre o risco jurídico de
conceder reajustes salariais
apenas para policiais, como si-
nalizado pelo presidente. Em
consultas informais feitas por
auxiliares de Bolsonaro, minis-
tros da corte avisaram que
aprovar aumentos para uma
única categoria pode deflagrar
uma enxurrada de ações no Ju-
diciário, levando o STF a deci-
dir pela extensão da medida a
todos os servidores. Uma
eventual decisão ordenando o
"alinhamento de tratamento"
causaria impacto bilionário no
Orçamento da União. Hoje, há
uma reserva de R$ 1,7 bilhão
para conceder reajustes a ser-
vidores da PF (Polícia Federal),
PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) e do Depen. No caso de um
reajuste generalizado, cada 1%
gera um impacto de R$ 3 bi-
lhões. PÁGINA 3

Covid: vacina
brasileira é
aplicada pela
primeira vez 

PASSO HISTÓRICO NOVEMBRO

A vacina brasileira contra a
Covid-19 deu um importante
passo ontem, data em que inicia
o primeiro estudo clínico que
aplicará o imunizante em 90 vo-
luntários com idades entre 18 e
55 anos de idade. A fase 1 do es-
tudo escolherá, de forma rando-
mizada, a dose mais segura e o
regime de dose que estimula res-
posta durável de anticorpos que
neutralizam o organismo contra
o novo coronavírus. "Vamos
agora medir a resposta imunoló-
gica específica e avaliar a imuni-
dade celular dos participantes",
explicou o médico infectologista
Roberto Badaró. PÁGINA 5

Setor de
serviços cresce
2,4% após dois
meses de queda

O volume do setor de serviços cresceu 2,4% no Brasil em novem-
bro de 2021, na comparação com outubro, informou ontem o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A alta veio após dois
meses consecutivos de queda. "Esta recuperação do mês de novem-
bro coloca o setor no maior patamar dos últimos seis anos, igualan-
do-se ao nível de dezembro de 2015. Das últimas 18 informações di-
vulgadas, na comparação mês contra mês anterior, 15 foram positi-
vas e 3 foram negativas: março, devido à segunda onda de Covid-19,
e setembro e outubro, por conta de aumentos de preços em teleco-
municações e passagens aéreas", afirma Rodrigo Lobo (foto), geren-
te da pesquisa do IBGE. PÁGINA 2

Dias depois de o Exército ter debatido um esclarecimento público sobre as diretrizes de vacinação dos
militares contra a Covid-19, para evitar uma nova crise com o Planalto, a Força divulgou ontem que o co-
mandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Trata-se
da segunda reunião entre Bolsonaro e o comandante do Exército desde que militares de alta patente de-
bateram a publicação de uma nota sobre vacinação na instituição. Bolsonaro é crítico da imunização con-
tra a Covid-19 e generais manifestaram internamente o receio que as diretrizes divulgadas por Oliveira
gerassem uma nova crise com o governo. Segundo um comunicado divulgado no site do Exército, Olivei-
ra esteve na segunda-feira passada no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. PÁGINA 5

IBGE

Após desavenças, Bolsonaro fuma 
‘cachimbo da paz’ com generais

EXÉRCITO

EXÉRCITO

A Justiça de São Paulo condenou o Ministério Público por má-fé
por ter proposto, supostamente sem provas, uma ação de improbi-
dade administrativa contra funcionários do Hospital das Clínicas,
sob a acusação de terem feito compra superfaturada de insumos hos-
pitalares. Ao condenar a Promotoria por litigância de má-fé, o magis-
trado determinou o ressarcimento "dos honorários sucumbenciais"
em R$ 10 mil, a cada um dos réus, que funciona como uma espécie

de indenização às pessoas (físicas e jurídicas), já que o dinheiro vai
para os réus, e não para os advogados. Como se trata de sentença de
primeira instância, ainda cabe recurso. Procurado, o Ministério Pú-
blico informou ter recorrido da decisão (leia abaixo). Em sua senten-
ça, o juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública, Luís Manuel Fonseca Pires,
afirma que a Promotoria, para apontar o ato improbo, limitou-se a
comparar preços de compras feitas em 2019 e 2020. PÁGINA 4

Justiça de São Paulo condena MP por má-fé 
SEM PROVAS

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(14/1) 0,56%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,87% (dez.)
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0,31 até o dia 13/jan
OURO
BM&F/grama R$ 321,91
EURO Comercial 
Compra: 6,3353 Venda: 6,3360

EURO turismo 
Compra: 6,4204 Venda: 6,6004
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5240 Venda: 5,5246
DÓLAR comercial
Compra: 5,5273 Venda: 5,5279
DÓLAR turismo
Compra: 5,5558 Venda: 5,7358

MARFRIG ON NM 22.74 +5.18 +1.12

PETRORIO ON NM 22.02 +3.09 +0.66

MINERVA ON NM 10.10 +3.06 +0.30

SANTANDER BRUNT EJ 31.50 +2.94 +0.90

ITAUSA PN N1 9.56 +2.80 +0.26

BANCO INTER UNT N2 22.10 −9.87 −2.42

LOCAWEB ON NM 8.75 −8.38 −0.80

GRUPO NATURAON NM 21.82 −5.09 −1.17

RAIADROGASILON NM 21.00 −4.98 −1.10

MELIUZ ON NM 2.56 −4.83 −0.13

PETROBRAS PN N2 30.32 +2.02 +0.60

VALE ON NM 84.20 −1.52 −1.30

LOG-IN ON NM 25.00

PETROBRAS ON N2 33.85 +2.42 +0.80

BRADESCO PN EJ N1 20.54 +1.78 +0.36

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.113,62 -0,49

NASDAQ Composite 14.806,812 -2,51

Euro STOXX 50 4.315,24 +0,01

CAC 40 7.201,14 -0,50

FTSE 100 7.563,85 +0,16

DAX 16.031,59 +0,13

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,15% / 105.529,50 / -156,16 / Volume: 27.740.629.237 / Quantidade: 3.758.039

Cardeal 
Tempesta
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Economia

Bolsa cai sob pressão
de quedas em Wall
Street; dólar sobe 0,1%  

Em uma sessão de altos e
baixos, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) fechou
negativa ontem sob pressão
das fortes quedas registradas
no mercado americano.

O Ibovespa (Índice Bovespa)
recuou 0,15%, a 105.529 pontos.
O dólar teve ligeira queda de
0,1%, fechando a R$ 5,529.

Os principais índices dos
Estados Unidos recuaram,
com destaque para a queda de
2,51% do Nasdaq.

Investidores decidiram
vender ações de empresas de
tecnologia antes do início da
temporada de divulgações de
resultados corporativos do
quarto trimestre, segundo Sa-
meer Samana, estrategista sê-
nior de mercado global do

Wells Fargo.
Diante da expectativa de

aumento dos juros pelo Fed
(Federal Reserve, o banco cen-
tral americano), a manuten-
ção das ações do setor ficou
mais arriscada, principalmen-
te após os ganhos nas duas úl-
timas sessões.

Ainda em Wall Street, o ín-
dice Dow Jones cedeu 0,49%.
O S&P 500 caiu 1,42%.

A principal contribuição
positiva para o índice veio da
Petrobras, cujas ações prefe-
renciais subiram 1,75%.

Apesar da queda de 0,93%
do petróleo Brent, que fechou
a US$ 83,88 (R$ 463,35) o bar-
ril, a commodity está estacio-
nada no patamar mais alto de
preços em dois meses.

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

NOVEMBRO

Setor de serviços cresce 2,4%
após dois meses de queda
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O
volume do setor de
serviços cresceu 2,4%
no Brasil em novem-

bro de 2021, na comparação
com outubro, informou ontem o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

A alta veio após dois meses
consecutivos de queda. Com isso,
o segmento recuperou a perda
acumulada de 2,2% no período.

O resultado ficou acima das
expectativas do mercado finan-
ceiro. Analistas consultados pe-
la agência Bloomberg projeta-
vam avanço de 0,2%.

Com o desempenho de no-
vembro, o segmento ficou 4,5%
acima do patamar pré-pande-
mia, registrado em fevereiro de
2020. Porém, está 7,3% abaixo
do recorde, alcançado em no-
vembro de 2014.

O setor de serviços envolve
uma grande variedade de negó-
cios, desde bares e restaurantes
até instituições financeiras, de
tecnologia e de ensino. Também
é o principal empregador no país. 

"Esta recuperação do mês de
novembro coloca o setor no
maior patamar dos últimos seis
anos, igualando-se ao nível de
dezembro de 2015. Das últimas
18 informações divulgadas, na

comparação mês contra mês
anterior, 15 foram positivas e 3
foram negativas: março, devido
à segunda onda de Covid-19, e
setembro e outubro, por conta
de aumentos de preços em tele-
comunicações e passagens aé-
reas", afirma Rodrigo Lobo, ge-
rente da pesquisa do IBGE.

Em relação a novembro de
2020, o segmento cresceu 10%,
apontou o IBGE. Analistas con-
sultados pela Bloomberg estima-
vam alta de 6,9% nesse recorte.

No ano de 2021, o setor acu-
mula avanço de 10,9%. Em pe-
ríodo maior, de 12 meses, o cres-
cimento foi de 9,5%.

INFORMAÇÃO 
Quatro das cinco atividades

pesquisadas pelo IBGE avança-
ram em novembro, frente a ou-
tubro.

Segundo o instituto, o desta-
que veio de serviços de informa-
ção e comunicação (5,4%), que
recuperaram a perda de 2,9%
verificada nos dois meses ante-
riores. A atividade está em pata-
mar 13,7% acima do verificado
em fevereiro de 2020.

O segundo impacto positivo
em novembro veio da atividade
de transportes,  que cresceu
1,8% e praticamente recuperou
a perda de 1,9% entre setembro

e outubro. A atividade opera
7,2% acima de fevereiro de
2020.

Já os serviços prestados às fa-
mílias subiram 2,8%. Esse ramo
reúne empresas bastante im-
pactadas pelas restrições na
pandemia, como bares, restau-
rantes e hotéis. Os serviços pres-
tados às famílias, contudo, ain-
da estão 11,8% abaixo de feve-
reiro de 2020.

A atividade de outros servi-
ços, por sua vez, cresceu 2,9%
em novembro, recuperando
apenas uma parte da queda de
12,6% entre setembro e outubro.

Já os serviços profissionais,
administrativos e complemen-
tares amargaram a quarta taxa
negativa seguida, de 0,3%.

Ao longo da pandemia, a
prestação de serviços diversos
sofreu um choque no país. O ba-
que ocorreu porque o segmento
reúne atividades dependentes
da circulação de clientes, que
despencou após a adoção de res-
trições para conter a Covid-19.

O que amenizou o tombo nas
primeiras ondas da pandemia
foi o avanço de serviços ligados
à tecnologia. Essas atividades ti-
veram demanda aquecida no
período de isolamento social.

No segundo semestre de
2021, as atividades de caráter

presencial passaram a apostar
em uma melhora dos negócios
devido ao impulso da vacinação
contra a Covid-19 e da reabertu-
ra da economia.

Porém, a recuperação tem si-
do ameaçada pelo cenário de
escalada da inflação, juros mais
altos e renda fragilizada. Em
conjunto, esses fatores dimi-
nuem o poder de compra dos
consumidores.

Outra ameaça é a variante
Ômicron, apontada como res-
ponsável pelo novo avanço da
Covid-19 no Brasil.

Restaurantes e bares, por
exemplo, tiveram de afastar fun-
cionários em razão dos casos de
coronavírus e gripe nas últimas
semanas.

A contaminação de trabalha-
dores também fez com que
companhias aéreas cancelas-
sem uma série de voos na larga-
da de 2022.

Antes de divulgar o desempe-
nho de serviços, o IBGE apre-
sentou outro indicador setorial
referente a novembro de 2021: a
produção industrial, que recuou
0,2%. Foi a sexta baixa consecu-
tiva das fábricas.

Hoje, será a vez de o instituto
divulgar o balanço das vendas
do comércio varejista em no-
vembro.

MERCADOS

Financiamento
de veículo
usado cresce
11% no ano
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Os financiamentos de veí-
culos usados cresceram qua-
se 11% em 2021, representan-
do 70% do total, na compara-
ção com o ano anterior, se-
gundo dados da B3.

Entre novos e usados, as
vendas financiadas de veícu-
los ficaram em torno de 6 mi-
lhões de unidades no ano, in-
cluindo motos, autos leves e
pesados, também conforme
a B3, que opera o Sistema Na-
cional de Gravames, que ge-
rencia restrições financeiras
sobre veículos dados como
garantia.

No caso dos usados, a
maior procura foi pelos leves
com mais tempo de uso. A
faixa entre 9 e 12 anos cres-
ceu mais de 30%, enquanto
os financiamentos de veícu-
los com mais de 12 anos de
uso subiram cerca de 70%
ante 2021.

Nos últimos meses do
ano, a B3 aponta queda nos
financiamentos, principal-
mente nos autos leves novos,
afetados pela escassez global
de chips.

Com a escassez de semi-
condutores, cerca de 300 mil
automóveis deixaram de ser
produzidos em 2021. O for-
necimento apresenta sinais
de melhora, mas a regulari-
zação só deve ocorrer no se-
gundo semestre de 2022.

2021

Ômicron, alta de juros e
falta de insumos preocupam
construção civil em 2022
FERNANDA
BRIGATTI/FOLHAPRESS

O setor da construção civil
começa o ano de 2022 diante
de um pacote de preocupações
com potencial para manter o
crescimento do setor na faixa
dos 2%, um avanço morno
diante dos 8% estimados para
2021, informou ontem o Sin-
duscon-SP (Sindicato da In-
dústria da Construção Civil em
São Paulo).

Apesar dos resultados positi-
vos registrados do ano passado,
o presidente da entidade, Odair
Senra, diz considerar que faltou
a "retomada robusta da econo-
mia e da atividade pós-pande-
mia". Faltaram também, segun-
do ele, as grandes reformas es-
truturais com condições de
atrair investimentos.

A chegada do ano eleitoral,
por um lado, enfraquece o clima
político para reformas, mas, por
outro, resulta em um esforço pa-
ra fazer andar obras de infraes-
trutura nos estados, o que é visto
como positivo pelo setor.

Eduardo Zaidan, vice-presi-
dente de economia do Sindus-
con-SP, diz que, por enquanto,
a variante ômicron -a quem se
atribui o aumento expressivo
de casos positivos de Covid-19-
ainda não chegou aos canteiros
de obras, mas preocupa o setor
pelo possível  efeito sobre o
abastecimento de matérias-
primas.

"Ainda é difícil medir o real
impacto nas obras hoje, 13 de ja-
neiro, porque muita gente saiu
para o fim do ano e não voltou
ainda. Por enquanto, nos can-
teiros a variação não é tão gran-

de como foi em março e abril de
2020, quando chegamos a ter
30% (dos trabalhadores) afasta-
dos", afirma.

O custo de matéria-prima e a
escassez de materiais e equipa-
mentos ainda assombram o se-
tor de construção. "Ainda é cedo
para avaliar esse impacto, mas é
mais um fator para atrapalhar a
produtividade. Ainda há demo-
ra excessiva em entregas", diz
Zaidan.

O dirigente afirma que apesar
de haver deflação em muitos
produtos usados nas obras, para
o mercado houve apenas uma
estabilização em patamar me-
nor. Ou seja, o preço caiu em re-
lação ao pico, mas não retornou
ao nível do pré-pandemia.

Alguns produtos, como cerâ-
micas, ainda levam cerca de 90
dias para serem entregues. An-
tes das rupturas nas cadeias de
abastecimento com o início da
pandemia, a espera era de até 30
dias e havia até quem tivesse
produto em estoque. "Ainda so-
fremos muito com a desorgani-
zação da logística", afirma o vi-
ce-presidente de economia do
Sinduscon-SP.

Para este ano, Zaidan diz
que as construtoras têm contra-
tos a cumprir, o que deve man-
ter a atividade do setor em bom
nível.

O mercado imobiliário ven-
deu bem em 2021, ainda colhen-
do os frutos dos juros baixos,
que ampliaram as condições de
crédito para os compradores. Os
milhares de imóveis lançados e
vendidos no ano passado serão
construídos agora. O que vem
depois desse ciclo já não é tão
claro para o setor.

Até novembro, dado mais
recente compilado pelo Seco-
vi-SP (sindicato da habitação),
66 mil unidades residenciais
haviam sido vendidas em 12
meses, alta de 33,6% ante o ano
anterior.

Para Ana Maria Castelo,
coordenadora de projetos da
construção do FGV/Ibre (Insti-
tuto de Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas), a
elevação dos juros, a queda no
rendimento médio do brasilei-
ro e a maior percepção de in-
certezas são fatores de atenção
nas atividades de construção
neste ano.

Outro fator de estresse para a
construção tem sido a falta de
mão de obra qualificada, que
poderá exigir investimento das
empresas. "Pode parecer um pa-
radoxo faltar mão de obra quan-
do há tanto desemprego, mas é
uma questão que mexerá na di-
nâmica de custo", diz a pesqui-
sadora.

O emprego formal na cons-
trução civil acumulou 245,9 mil
vagas criadas nos 12 meses até
novembro de 2021, o equivalen-
te a 8,7% do saldo positivo do
ano passado. Apesar da melhora
nas posições com carteira assi-
nada, houve queda de 8,7% no
rendimento real.

Para Ana Maria Castelo, essa
redução reflete a mesma dinâ-
mica do mercado de trabalho
como um todo, no qual o au-
mento da informalidade reduz a
desocupação, mas também
achata os salários. Pelo menos
parte dessa informalidade, na
construção, vem das obras do-
mésticas, que o setor chama de
autoconstrução.

PREOCUPAÇÕES

Venda de produtos 
de consumo cresce 
1,9% em novembro

SUPERMERCADOS

FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL 

O consumo de produtos do
setor supermercadista nos la-
res brasileiros cresceu 1,97%
em novembro de 2021, na
comparação com outubro. Na
comparação com novembro
de 2020, houve alta de 4,43% e,
no acumulado de janeiro a no-
vembro, de 2,88%. Os dados
foram divulgados ontem pela
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras).

Segundo o vice-presidente
Institucional da Abras, Marcio
Milan, o crescimento de no-
vembro ante o mesmo mês do
ano anterior deve ser analisa-
do pensando nas restrições
existentes naquele período.
“Havia uma restrição muito
grande, diferente deste ano em
que tivemos a economia e o
comércio totalmente abertos,
a volta ao normal do trabalho
das pessoas, além do saldo po-
sitivo na empregabilidade.”

Milan disse que também
contribuíram para o aumento
do consumo no setor as ações
promocionais dos supermer-
cados em novembro, a diversi-
dade de marcas como alterna-
tivas para os consumidores de
menor poder aquisitivo e o pa-
gamento do 13º terceiro aos
trabalhadores assalariados.  

RESTRIÇÕES 
Mesmo com o anúncio de

medidas restritivas por causa
do aumento dos casos de in-
fluenza e covid-19, feito on-
tem pelo governo paulista, o
setor não tem intenção de im-
plantar ações para reduzir o
movimento de pessoas nos
supermercados, disse o diri-
gente da Abras. “Até porque
fomos o primeiro segmento
da economia a estabelecer
seus protocolos, que, ao lon-
go do tempo, foram se apri-
morando.”

De acordo com Milan, a
orientação neste momento é
que todas as lojas reforcem os
cuidados com os consumido-
res, principalmente onde há
mais contato, como nas áreas
onde ficam as cestinhas e os
carrinhos, intensificando a
limpeza. Além disso, ele reco-
menda que continue a vigilân-
cia constante sobre o uso de
máscaras de proteção, a oferta
de álcool gel para limpeza das
mãos e o respeito às marca-
ções delimitadas na frente de
caixas e áreas de serviço para
que mantenha o distancia-
mento entre as pessoas.

CESTA 
Conforme boletim mensal

do setor, a cesta Abrasmerca-
do, composta por 35 produtos
de largo consumo, teve discre-
to recuo (-0,32%) em novem-
bro, na comparação com outu-
bro e fechou o mês em R$
697,80. Na comparação com
novembro de 2020, o indicador
cresceu 13,1%.

Os itens que mais subiram
de outubro para novembro fo-
ram cebola (25,2%), extrato de
tomate (22,3%), café torrado e
moído (10,0%), biscoito de
maisena (6,5%) e sabão em pó
(5,8%). Os que tiveram maior
queda de preço foram carne
dianteiro (-4,6%), queijo mu-
çarela (-3,1%), leite longa vida
(-2,7%), batata (-2,6%) e queijo
prato (-2,1%).

Entre as localidades que re-
gistraram maior queda no pre-
ço dos produtos da cesta em
novembro, estão Brasília (-
3,0%), Grande Porto Alegre (-
0,95%), interior do Rio Grande
do Sul (-0,75%), Grande Rio de
Janeiro (-0,70) e Grande Belo
Horizonte (- 0,38). As maiores
altas ocorreram em Natal
(2,96%), Curitiba (2,61%), For-
taleza (1,79%), Goiânia e João
Pessoa (1,39%).

As publicações legais de sua empresa com o melhor 
preço em um jornal de qualidade
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SERVIDORES

STF alerta governo sobre risco
de dar reajuste só a policiais
IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

I
ntegrantes do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) aler-
taram o governo Jair Bolso-

naro (PL) sobre o risco jurídico
de conceder reajustes salariais
apenas para policiais, como si-
nalizado pelo presidente.

Em consultas informais feitas
por auxiliares de Bolsonaro, mi-
nistros da corte avisaram que
aprovar aumentos para uma
única categoria pode deflagrar
uma enxurrada de ações no Ju-
diciário, levando o STF a decidir
pela extensão da medida a todos
os servidores.

Uma eventual decisão orde-
nando o "alinhamento de trata-
mento" causaria impacto bilio-
nário no Orçamento da União.

Hoje, há uma reserva de R$
1,7 bilhão para conceder reajus-
tes a servidores da PF (Polícia
Federal), PRF (Polícia Rodoviá-
ria Federal) e do Depen (Depar-
tamento Penitenciário).

No caso de um reajuste gene-
ralizado, cada 1% gera um im-
pacto de R$ 3 bilhões, segundo
cálculos internos do governo. A
área econômica já manifestou
ser contra uma revisão geral dos
salários.

Nas conversas entre governo
e o STF, ministros da corte tam-
bém avaliaram que um aumen-

to agora para servidores não se-
ria conveniente, dada a situação
do país.

Integrantes do próprio gover-
no reconhecem que a sinaliza-
ção favorável dada aos policiais
pode acabar servindo de gatilho
para uma "crise mais séria".

Segundo interlocutores, o
presidente Jair Bolsonaro já foi
alertado sobre os riscos da deci-
são, embora ainda não haja uma
definição sobre a continuidade
ou não da proposta de reajuste.

No sábado passada, diante da
maior pressão de outras catego-
rias, Bolsonaro mudou de tom e
disse que o reajuste "não está
garantido para ninguém".

Os policiais reagiram e passa-
ram a falar em traição do presi-
dente, caso ele desista da pro-
messa de aumento às categorias,
que são um pilar importante da
base eleitoral de Bolsonaro.

Interlocutores do governo
afirmam que a reestruturação
das carreiras dessas corpora-
ções já estava em discussão ha-
via quatro meses.

O pedido formal do governo
ao Congresso Nacional para re-
servar recursos no Orçamento
para o reajuste das categorias
policiais, porém, incendiou os
demais grupos, que agora de-
mandam igual tratamento.

Como mostrou o jornal Folha

de S.Paulo, ao menos 19 catego-
rias de servidores podem come-
çar a paralisar atividades para
elevar a pressão contra o gover-
no por reajustes salariais, após a
sinalização favorável do presi-
dente aos policiais.

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.

A Fenajufe, federação repre-
sentativa dos servidores do Judi-
ciário Federal e do Ministério
Público da União, também deci-
diu se movimentar e solicita
uma audiência para pedir que o
presidente do STF, ministro Luiz
Fux, se coloque em defesa da
isonomia na concessão de rea-
justes, como mostrou a coluna
Painel, da Folha de S.Paulo.

Peritos médicos federais, por
sua vez, convocaram para 24 de
janeiro uma reunião para deli-

berar se a categoria vai ou não
entrar em greve por aumentos
salariais.

Enquanto Bolsonaro prome-
te reajuste salarial a policiais fe-
derais, cerca de 1 milhão de ser-
vidores ativos, aposentados e
pensionistas estão com a remu-
neração congelada há cinco
anos. A última parcela de au-
mento para esse grupo foi con-
cedida em 1º de janeiro de 2017.

São servidores de órgãos co-
mo Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), Ipea (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada), Fu-
nai (Fundação Nacional do Ín-
dio), Abin (Agência Brasileira de
Inteligência), além de carreiras
médicas e ligadas à Previdência.

As categorias desse grupo ti-
veram um aumento médio de
10,8%, parcelado em dois anos
(2016 e 2017). Outros 253 mil ser-
vidores tiveram o último reajuste
aplicado em 1º de janeiro de
2019. Foi a quarta parcela de um
aumento total médio de 27,9%.

É nesse segundo grupo que
estão a Polícia Federal e a Polí-
cia Rodoviária Federal. Juntas,
as duas corporações têm 45,3
mil servidores ativos e inativos,
segundo dados do Painel Esta-
tístico de Pessoal do Ministério
da Economia.

Nota
INSS SUSPENDE PERÍCIA DE REVISÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA APÓS ALTA DE CASOS DE COVID-19

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) suspendeu a
realização das perícias para revisão do auxílio-doença, em razão
do aumento de casos de Covid-19 no país. A decisão foi
publicada no Diário Oficial na terça-feira passada e passou a
valer a partir de 12 de janeiro. O INSS e a SPMF (Subsecretaria
da Perícia Médica Federal) determinaram a suspensão das perícias
"tendo em vista o enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente da pandemia do
coronavírus (Covid-19)", segundo o comunicado publicado no
Diário Oficial. Em agosto de 2021, a operação de pente-fino do
INSS convocou 170 mil beneficiários do auxílio por incapacidade
temporária (auxílio-doença) para a perícia. Em setembro, o INSS
convocou novamente mais de 95 mil segurados.

PEC dos Precatórios vira alvo no
STF em ação de OAB e de juízes 
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

A flexibilização do pagamen-
to de dívidas da União reconhe-
cidas pela Justiça, decorrente da
PEC (proposta de emenda à
Constituição) dos Precatórios,
passou a ser questionada no STF
(Supremo Tribunal Federal).

OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) e associações de ma-
gistrados e servidores ajuizaram
uma ADI (Ação Direta de In-
constitucionalidade) contra as
alterações. Elas pedem em cará-
ter cautelar a suspensão das
emendas promulgadas pelo
Congresso, além da declaração
de inconstitucionalidade das
medidas.

Também fazem parte do gru-
po a AMB (Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros), a CSPB
(Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil),  a CSPM
(Confederação Nacional dos
Servidores e Funcionários Pú-
blicos das Fundações, Autar-
quias e Prefeituras Municipais),
a Conacate (Confederação Na-
cional das Carreiras e Ativida-
des Típicas de Estado) e a Co-
brapol (Confederação Brasilei-
ra de Trabalhadores de Poli-
ciais Civis).

As alterações constitucionais
contestadas pelas entidades fo-
ram feitas após proposta do go-
verno no ano passado, que justi-
ficou a necessidade da medida
citando o expressivo crescimen-
to de precatórios em 2022 (de
61%, para R$ 89 bilhões). O Exe-
cutivo afirmava que o montante,

ao lado da necessidade de ou-
tras despesas (como benefícios
sociais), não caberia no teto de
gastos.

O Congresso, após as discus-
sões, aprovou a flexibilização
solicitada pelo governo em duas
emendas -depois de fatiar o tex-
to para ele ser aprovado mais ra-
pidamente.

Em uma delas, mudou a re-
gra de correção do teto de gastos
(causando sua expansão). Em
outra, criou um limite anual pa-
ra o pagamento de precatórios
dentro do teto.

O montante de precatórios
não pagos passou, com a medi-
da, a ser postergado para exercí-
cios seguintes -com possibilida-
de de ser quitado antes por
meio de medidas alternativas
(como pagamento com descon-
to de 40%, quitação de dívida
ativa, encontro de contas com
dívidas de entes subnacionais,
compra de imóveis públicos,
entre outras).

A ação no STF chama as me-
didas de "moratória" sobre os
precatórios e afirma que as
emendas violaram um conjunto
expressivo de direitos e garan-
tias fundamentais.

As entidades levantam um
conjunto de argumentos para
apontar tanto a inconstituciona-
lidade formal, em decorrência
do que chamam de "vícios no
procedimento adotado na apro-
vação das emendas", como a in-
constitucionalidade material
acerca do conteúdo das normas
aprovadas.

Na primeira frente de argu-
mentação, sobre os procedi-
mentos, é contestada especifica-
mente uma manobra do presi-
dente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), que autorizou parla-
mentares em missão a partici-
parem da votação.

A manobra foi fundamental
para aprovar a PEC, conforme
mostrou a Folha de S.Paulo Oito
deputados votaram graças à
brecha criada, sendo que o texto
foi aprovado com uma folga de
apenas quatro votos.

"Os parlamentares afastados
temporariamente de suas fun-
ções em decorrência de missão
oficial ao exterior não poderiam
ter votado na sessão em ques-
tão, pois gozavam de autoriza-
ção para se ausentar em razão
de compromisso oficial. Portan-
to, houve burla ao devido pro-
cesso legislativo e violação ao
interesse público (...), o que im-
plica ofensa direta ao princípio
da moralidade administrativa e
da impessoalidade", afirmam as
entidades.

Outro ponto contestado é o
fatiamento da proposta. A PEC,
após aprovação pela Câmara, foi
remetida ao Senado. A proposta
foi alterada na nova Casa -mas
não inteiramente devolvida à
Câmara.

Por meio de acordo entre as
lideranças, os presidentes da
Câmara e Senado decidiram
promulgar a fatia da proposta
sobre a qual havia consenso. "A
promulgação de trecho que não
sofreu alteração (...) viola a exi-

gência constitucional de apro-
vação pelas duas Casas do Con-
gresso Nacional. Isso porque a
PEC consiste em proposição
una, que deduz alterações cons-
titucionais pensadas para fazer
sentido em sua totalidade", afir-
mam as entidades.

Já na discussão sobre o con-
teúdo da proposta, a ADI levan-
ta contestações a seis pontos.
Entre eles, o próprio estabeleci-
mento de um teto para o paga-
mento dos precatórios.

"Não bastasse a inconstitu-
cional e arbitrária estipulação
de um limite para o pagamento
de dívidas (...), o dispositivo (es-
tabelece que) só (haverá) garan-
tia de receber os valores no exer-
cício financeiro seguinte me-
diante renúncia de 40% de seus
créditos, verdadeiro confisco es-
tatal do patrimônio dos cida-
dãos", afirmam as entidades.

Também é questionado o uso
da Selic para corrigir os valores
dos precatórios. Para as entida-
des, o índice é inadequado, in-
constitucional e não cobre a in-
flação. "A atualização abaixo do
índice inflacionário, de forma
unilateral e impositiva, repre-
senta confisco", afirmam.

As entidades também ques-
tionam o chamado encontro de
contas, mecanismo por meio do
qual contribuintes que devem à
União podem abater o débito no
mesmo valor dos precatórios
que têm a receber dela. Elas di-
zem que essa medida já foi de-
clarada inconstitucional pelo
STF após emenda

ENTIDADES SINDICAIS
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SEM PROVAS

Justiça condena MP por má-
-fé e manda indenizar réus
ROGÉRIO PAGNAN/FOLHAPRESS

A
Justiça de São Paulo
condenou o Ministé-
rio Público por má-fé

por ter proposto, supostamente
sem provas, uma ação de impro-
bidade administrativa contra
funcionários do Hospital das Clí-
nicas, sob a acusação de terem
feito compra superfaturada de
insumos hospitalares.

Ao condenar a Promotoria
por litigância de má-fé, o magis-
trado determinou o ressarcimen-
to "dos honorários sucumben-
ciais" em R$ 10 mil, a cada um
dos réus, que funciona como
uma espécie de indenização às
pessoas (físicas e jurídicas), já
que o dinheiro vai para os réus, e
não para os advogados.

Esses valores serão pagos pe-
los cofres públicos, do contri-
buinte paulista, caso a decisão
seja mantida pelos tribunais. Co-
mo se trata de sentença de pri-
meira instância, ainda cabe re-
curso. Procurado, o Ministério
Público informou ter recorrido
da decisão (leia abaixo).

Em sua sentença, o juiz da 3ª
Vara da Fazenda Pública, Luís
Manuel Fonseca Pires, afirma
que a Promotoria, para apontar o
ato improbo, limitou-se a com-
parar preços de compras feitas
em 2019 e 2020, mas não consi-
derou os aumentos de um ano
para o outro em razão da pande-
mia da Covid-19.

A Promotoria também teria
ignorado os alertas de regulari-
dade dos contratos.

"O Ministério Público não po-
de eleger uma ficção (ignorar a
pandemia) e acusar por improbi-
dade todos aqueles que não se
encaixam neste seu universo pa-
ralelo. Por ter agido assim, é pre-
ciso reconhecer que houve má-fé
processual", diz trecho da sen-
tença publicada no final de 2021.

A ação refutada pela Justiça
de primeira instância foi movida
pelo promotor Ricardo Manuel
Castro, da Promotoria do Patri-
mônio Público, em maio de
2021. Em resumo, ele acusou o
HC, os funcionários e uma em-
presa (Air Liquide Brasil), de te-
rem participado de uma compra
superfaturada.

Entre os réus está o superin-
tendente do HC, Antônio José
Rodrigues Pereira.

De acordo com a ação da Pro-
motoria, a cúpula do HC firmou
um contrato emergencial para
aquisição de mistura medicinal
de óxido nítrico balanceado com
nitrogênio em 2020, por R$
580,00 por metro cúbico, sendo
que ela mesma havia firmado o
mesmo objeto ao preço de R$
188,67 por metro cúbico, em
abril de 2019.

Para o Ministério Público, es-
sa compra gerou um prejuízo aos
cofres públicos acima de R$ 1,3
milhão. De acordo com o magis-
trado, porém, em nenhum mo-
mento o promotor fez uma pon-
deração entre os dois períodos
dos contratos, um deles antes e
outro em plena pandemia.

Até porque o produto adquiri-
do pelo HC foi utilizado para o

tratamento de insuficiência res-
piratória de pacientes vítimas do
coronavírus.

"Sem explicação alguma, a pe-
tição inicial ignora quase por
completo um evento de reper-
cussão mundial que se inscreveu
na história da humanidade...",
diz trecho da sentença.

"O súbito e inesperado au-
mento da demanda de oxigênio e
outros insumos de saúde em es-
cala exponencial por todo o
mundo são absolutamente igno-
rados."

Ainda de acordo com o magis-
trado, o Ministério Público não
apresentou nenhum argumento
para demonstrar que o produto
específico não teve variação de
mercado e, assim, fugiu do que
aconteceu com todo os insumos
médicos.

"E mais, apesar do ônus do
Ministério Público de ter que
provar e contextualizar porque
não haveria de disparar o valor
do m³ de um insumo necessário
à mitigação do sofrimento de pa-
cientes do Coronavírus, limitou-
se a dizer que '(...) não tem inte-
resse na produção de novas pro-
vas'", disse o juiz.

A sentença também aponta
que, ao contrário do Ministério
Público, o mesmo contrato de
compra havia sido analisado pe-
lo Tribunal de Contas do Estado,
que havia reconhecido, por
unanimidade, a legitimidade do
processo porque contextualizou
os valores com o período de
pandemia.

"Nesse quadro é também pre-

ciso realçar, como fez a defesa do
Hospital das Clínicas, que nem
mesmo as diligências realizadas
pela administração do hospital
na tentativa de aquisição do in-
sumo em preço mais baixo foram
consideradas pelo órgão de acu-
sação", diz o magistrado.

Procurado, o promotor Ricar-
do Manuel Castro não quis se
manifestar sobre a sentença. Por
meio de nota, o Ministério Públi-
co informou que entrou com re-
curso contra a decisão.

O recurso é assinado por ou-
tro promotor, André Pascoal da
Silva. Nele, a Promotoria pede
que o pedido seja procedente
contra os réus e, por outro lado,
seja afastada "a condenação do
Ministério Público a litigância de
má-fé e ao pagamento de custas
processuais".

Entre os motivos sustentados
pelo promotor é que a ação foi
proposta com base nos elemen-
tos "colhidos durante a instrução
do inquérito civil", que ajudaram
a formar a convicção do membro
do Ministério Público sobre ne-
cessidade de propositura de ação
de improbidade administrativa,
"tendo atuado, portanto, no exer-
cício de sua função institucional".

"A litigância de má-fé é o exer-
cício de forma abusiva de direi-
tos processuais, percebe-se, as-
sim, que não basta ter ocorrido
algum dos itens descritos no art.
80. É essencial que aquele ato
processual tenha sido praticado
com intenção de gerar qualquer
tipo de prejuízo à outra parte",
diz trecho do recurso.

Passageira expulsa mulher do 
metrô por não usar máscara facial
HELOÍSA BARRENSE/FOLHAPRESS

Uma mulher expulsou outra
passageira de um vagão do metrô
da Linha 1-Azul de São Paulo
após perceber que ela não estava
utilizando máscara facial, item
obrigatório no transporte para
conter a disseminação da Covid-
19. O caso ocorreu entre as esta-
ções Santana e Carandiru do me-
trô e um homem que estava no
local compartilhou as cenas nas
redes sociais. As passageiras não
foram identificadas.

Nas imagens, as mulheres
aparecem sentadas em lugares
opostos do vagão, quando co-
meçam a gritar uma com a ou-

tra. A passageira sem máscara
responde que não irá sair do va-
gão e que pagou para entrar no
transporte. A outra mulher diz
que o comportamento da pri-
meira é uma "falta de respeito"
com os demais passageiros e
ameaça tirá-la do vagão.

"Eu desço a hora que eu qui-
ser", é possível ouvir a passageira
sem máscara falar. Ela então tem
a bolsa arrancada das mãos e ati-
rada para fora do vagão. Enquan-
to ela procura pelos pertences,
acaba empurrada do vagão pou-
co antes das portas se fecharem.

Após a expulsão, os demais
passageiros riem inicialmente da
mulher, mas em seguida a aplau-

dem. Segundo o autor da publi-
cação, ela se identificou como en-
fermeira. "Uma cidadã estava
sem máscara no vagão do metrô.
Uma enfermeira pediu por genti-
leza para que ela colocasse a
máscara novamente. Essa cidadã
ofendeu a enfermeira", escreveu
o passageiro.

Ao UOL, o Metrô informou
que não houve reclamação ou al-
gum tipo de registro da confusão
envolvendo as duas mulheres. O
órgão, no entanto, informou que
exige o uso de máscaras nos lo-
cais de circulação pública e que,
além de campanhas para o estí-
mulo do uso do item, a compa-
nhia inseriu no aplicativo a opção

de comunicar rapidamente sobre
passageiros que não a utilizam.

O Metrô também informou
que capacitou colaboradores pa-
ra orientar os passageiros sobre a
utilização do item e ainda para
retirar de viagem "aqueles que in-
sistirem no descumprimento".

"A eficácia dessas medidas
depende da colaboração de pas-
sageiros que, além de usar as
máscaras corretamente, podem
comunicar o não uso ou utiliza-
ção incorreta das máscaras a
qualquer funcionário do Metrô
ou pelo SMS-Segurança (11
97333-2252) e aplicativo Metro-
Conecta (Android e iOS)", diz
comunicado.

TRANSPORTE

Nota
BOLO DO ANIVERSÁRIO DE SP NO BEXIGA SERÁ
SUBSTITUÍDO POR CAMPANHA CONTRA FOME

O Bolo do Bexiga, que tem proporções quilométricas e é
tradicionalmente distribuído no aniversário da cidade de São
Paulo, em 25 de janeiro, não será confeccionado pelo segundo
ano consecutivo. Se em 2021 a comemoração ganhou uma edição
virtual, neste ano o surto de gripe e o aumento de casos de
Covid-19 fizeram com que os organizadores substituíssem a
sobremesa por uma campanha de arrecadação de alimentos -uma

Mais de 230 mil crianças foram
cadastradas para receber vacina 
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

Um dia após João Doria
(PSDB) anunciar a abertura do
pré-cadastro de vacinação para
crianças de 5 a 11 anos em São
Paulo, o governo do estado já
contabiliza mais de 230 mil crian-
ças registradas na plataforma Va-
cina Já, uma média de 160 por mi-
nuto. A página recebeu 324 mil
acessos apenas no primeiro dia

em que o pré-cadastro foi dispo-
nibilizado.

O pré-cadastro é opcional e
não é o mesmo que um agenda-
mento, mas tem o objetivo de agi-
lizar o atendimento nos locais de
imunização, evitando filas e aglo-
merações.

Ele é feito na página https:
//www.vacinaja.sp.gov.br/, na
qual os interessados devem clicar
no botão "Crianças até 11 anos" e

preencher o formulário.
São Paulo ainda aguarda o en-

vio de imunizantes pediátricos da
Pfizer por parte do Ministério da
Saúde, aprovado desde 16 de de-
zembro pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária),
para que possa iniciar o plano de
vacinação do público infantil.

A previsão é a de receber 240
mil doses do governo federal ini-
cialmente. No estado, o público

da campanha é de 4,3 milhões de
crianças.

Crianças com comorbidades,
deficiências, indígenas e quilom-
bolas terão prioridade na primei-
ra etapa da imunização.

Regiane de Paula, coordena-
dora do Programa Estadual de
Imunizações (PEI), disse na terça-
feira passada que a distribuição
de vacinas para os 645 municípios
deve começar hoje.

COVID-19

VERÃO: Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Trezena de
São Sebastião

Anossa Igreja do Rio de Janeiro está em festa,
porque estamos celebrando, desde o último dia

7 de janeiro, a Trezena em honra ao padroeiro São
Sebastião. Jubilosamente, celebrar o padroeiro
principal, São Sebastião, significa a necessária pro-
teção e a suprema lição da dádiva da vida. Jesus
Cristo foi a sua verdadeira razão de viver e de mor-
rer. A sua luz foi intensa, o seu testemunho imenso e
claro no meio do império romano ensonado e co-
roado pelos ídolos. Não se pode esconder uma cida-
de situada sobre um monte, não se pode apagar o
horizonte, não se acende uma luz para a colocar de-
baixo da ponte. De qualquer lugar se via, em qual-
quer lugar se via, que Sebastião trazia Cristo a arder
no coração. Não o escondia.

Por isso, o imperador romano, Diocleciano, quis
fazer desaparecer este soldado de Cristo. Por isso, o
fez morrer na grande perseguição desencadeada nos
primeiros anos do século IV. Mas já o bom perfume
do fiel soldado de Cristo se tinha espalhado pelo
mundo inteiro, e frutificava em novas comunidades,
de acordo com o célebre aforismo de Tertuliano:
“Sangue de mártires, semente de cristãos”. E frutifi-
cava cada vez mais, sobretudo, em circunstâncias di-
fíceis, quando a fome, a peste e a guerra assolavam
as populações.

Ânimo, irmãos, não tenham medo! Coragem! Tem
confiança! O Senhor nos chama à comunhão! E nos
diz, no Evangelho (Mateus 10,28-33), que valemos
mais do que muitos passarinhos. Do menor para o
maior: se Deus, nosso Pai, cuida da vida dos passari-
nhos, que não trabalham nem ceifam, com quanto
mais carinho cuidará de nós! Como a vida do Mártir
São Sebastião, também a nossa está segura nas mãos
de Deus (Sabedoria 3,1), tatuada nas palmas das
mãos de Deus (Isaías 49,16). Como a dos sete jovens
irmãos Macabeus e a do velhinho Eleazar, de 90
anos, como nos mostra a história edificante e exem-
plar do Segundo Livro dos Macabeus, capítulos 6 e 7.
Portanto, levanta-te, Rio de Janeiro, Igreja amada,
acariciada, não abandonada (Isaías 62).

E a lição da Primeira Carta de São Pedro (3,14-17)
ensina-nos bem: “Estai sempre prontos, preparados,
para dar, a quem vos pedir, a razão da esperança que
há em vós” (1 Pedro 3,15). Dá-se a razão, como se dá
o pão. Sem argumentação. Mas com a mão e o cora-
ção. Não é em vão que a lição da Carta de São Pedro
diz “razão” com o termo grego lógos. Está bom de ver
que o lógos bíblico não é nada nosso, não são os nos-
sos raciocínios teóricos e abstratos, fáceis, que não
doem. A razão que somos chamados a dar não é um
objeto do nosso pensamento, mas uma pessoa a nós
dada: Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de Maria,
“feito Homem como nós e que veio habitar no meio
de nós” (João 1,14). É Ele a razão, o Lógos, “pelo qual
tudo foi feito, e sem Ele nada foi feito” (Jo 1,3). Estar
prontos, preparados, para dar a razão, o lógos, da
nossa esperança, é estar prontos a dar a este mundo,
Jesus Cristo!

É de Jesus Cristo que nós precisamos e de que este
mundo precisa. É Jesus Cristo que as pessoas nos pe-
dem. Foi Jesus Cristo que São Sebastião deu ao mun-
do no seu tempo. É Jesus Cristo que São Sebastião,
padroeiro da nossa arquidiocese, nos aponta pela vi-
da e entrega pela sua intercessão neste tempo. Não
como um valor a conservar e guardar com todas as
cautelas em alguma gaveta ou cofre-forte. Mas para
nós o entregarmos generosamente aos nossos ir-
mãos. Quando celebramos um mártir, não sobra lu-
gar para o acidental. É Jesus Cristo que um mártir
tem nos olhos e no coração. É esta herança do essen-
cial, sem estratégias ou malabarismos, que recebe-
mos do nosso padroeiro.

Jovem soldado, jovem mártir, São Sebastião, ensi-
na a tua Igreja do Rio de Janeiro, que proteges, a estar
sempre pronta, preparada e diligente para dar Jesus
Cristo aos nossos irmãos que nos pedem.

forma de evitar aglomerações e de responder à crise econômica e
alimentar no país. A ação solidária contra a fome pretende
arrecadar, entre os dias 18 e 25 de janeiro, 468 toneladas de
alimentos e produtos de higiene -a cifra é uma alusão à idade que
a capital paulista completará. Depois disso, as entidades e
associações do bairro ficarão responsáveis por encaminhar os
produtos a pessoas e instituições. A iniciativa é encabeçada pelo
Movimento Rede Social Bela Vista, composto por moradores,
comerciantes locais e representantes de instituições e grupos como
Museu Memória do Bixiga e Paróquia Nossa Senhora Achiropita. 
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Bolsonaro reúne 
generais e ‘fumam
cachimbo’ da paz

EXÉRCITO

RICARDO DELLA COLETTA E
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

Dias depois de o Exército
ter debatido um esclareci-
mento público sobre as dire-
trizes de vacinação dos milita-
res contra a Covid-19, para
evitar uma nova crise com o
Planalto, a Força divulgou on-
tem que o comandante Paulo
Sérgio Nogueira de Oliveira
(foto) se encontrou com o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

Trata-se da segunda reu-
nião entre Bolsonaro e o co-
mandante do Exército desde
que militares de alta patente
debateram a publicação de
uma nota sobre vacinação na
instituição.

Bolsonaro é crítico da imuni-
zação contra a Covid-19 e gene-
rais manifestaram internamen-
te o receio que as diretrizes di-
vulgadas por Oliveira gerassem
uma nova crise com o governo.

Segundo um comunicado
divulgado no site do Exército,
Oliveira esteve na segunda-
feira passada no Palácio da Al-
vorada, residência oficial da
Presidência. Também partici-
param da reunião o chefe do
estado-maior do Exército, ge-
neral Marcos Antonio Amaro,
e o comandante das opera-
ções terrestres, general Marco
Antônio Freire Gomes.

Também foram publicadas
fotos da reunião.

"Foram tratados assuntos
referentes aos Projetos Estra-
tégicos do Exército e outros as-
suntos de interesse da Força",
disse o Exército, no comunica-
do divulgado ontem.

No fim de semana, Bolso-
naro já havia revelado um en-
contro anterior com Oliveira.
Os dois se reuniram no sábado
passado.

"Não, exigência nenhuma.
Não tem mudança. Pode es-
clarecer. Hoje tomei café com
o comandante do Exército. Se
ele quiser esclarecer, tudo

bem, se ele não quiser, está re-
solvido, não tenho que dar sa-
tisfação para ninguém de um
ato como isso daí. É uma ques-
tão de interpretação", afirmou
o presidente, em entrevista a
jornalistas na ocasião.

As normas que irritaram
Bolsonaro foram publicadas no
dia 3. São 52 diretrizes a serem
seguidas por órgãos de direção
e comandos militares de área
na atual fase da pandemia.

O item 22 propõe "avaliar o
retorno às atividades presen-
ciais dos militares e dos servi-
dores, desde que respeitado o
período de 15 dias após imu-
nização contra a Covid-19".

O comandante deixou em
aberto a possibilidade de aná-
lise de casos de não vacinados:
"Os casos omissos sobre co-
bertura vacinal deverão ser
submetidos à apreciação do
DGP (Departamento Geral do
Pessoal), para adoção de pro-
cedimentos específicos."

A vacinação contra Covid-
19 não é obrigatória nas três
Forças Armadas, ao contrário
da imunização contra doenças
como febre amarela, hepatite
B e tétano.

O documento confecciona-
do pelo comandante do Exérci-
to recomenda ainda o uso de
máscaras, distanciamento so-
cial e o não compartilhamento
de fake news sobre a pandemia.

Além de questionar a eficá-
cia de vacinas, Bolsonaro é um
crítico do uso de máscaras de
proteção facial e do distancia-
mento social. Ele já dissemi-
nou diversas notícias falsas so-
bre a pandemia.

Integrantes da cúpula do
Exército manifestaram preo-
cupação com novos atritos
com o presidente. Em março
de 2021, Bolsonaro demitiu o
então ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo, e os três co-
mandantes das Forças, na
maior crise militar desde a dé-
cada de 70.

PASSO HISTÓRICO

Vacina brasileira contra
Covid é aplicada pela 1a vez 
A

vacina brasileira con-
tra a Covid-19 deu um
importante passo on-

tem, data em que inicia o pri-
meiro estudo clínico que aplica-
rá o imunizante em 90 voluntá-
rios com idades entre 18 e 55
anos de idade. A fase 1 do estudo
escolherá, de forma randomiza-
da, a dose mais segura e o regi-
me de dose que estimula res-
posta durável de anticorpos que
neutralizam o organismo contra
o novo coronavírus.

"Vamos agora medir a res-
posta imunológica específica e
avaliar a imunidade celular dos
participantes", explicou o médi-
co infectologista Roberto Bada-
ró, responsável pela pesquisa e
pelo desenvolvimento da vaci-
na, em cerimônia ocorrida na
sede do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Se-
nai), em Salvador.

A expectativa do pesquisador
é de que a primeira fase do estu-
do seja concluída em três meses,
e que, se tudo der certo, em um
ano ou pouco mais a vacina já
esteja disponível.

Na fase 2, que terá a partici-
pação de 400 voluntários, será
testada a eficiência da vacina; e

a fase 3 é a da administração em
larga escala.

PRIMEIRA APLICAÇÃO
O primeiro a receber a dose

da vacina brasileira foi o técnico
de segurança patrimonial Wen-
derson Nascimento Souza, de 34
anos de idade. A aplicação do
imunizante foi feita pelo secretá-
rio de Pesquisa e Formação
Científica do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações (Se-
pef/MCTI), Marcelo Morales.

Presente na cerimônia, o mi-
nistro de Ciência, Tecnologia e
Inovações, Marcos Pontes, disse
que o 13 de janeiro de 2022 é um
"dia histórico" tanto para a ciên-
cia no Brasil como para os brasi-
leiros. "Neste ano do bicentená-
rio da independência do Brasil,
damos partida na independência
do Brasil na produção de vaci-
nas. Estamos em um ponto de in-
flexão na história do Brasil", dis-
se, ao destacar o papel de resgate
que a ciência teve em vários mo-
mentos difíceis da humanidade.

Pontes lembrou que existem
três tipos de vacinas, as importa-
das, as licenciadas e as nacionais,
aquelas feitas por cientistas bra-
sileiros. "É importante para o

país ter soberania, autossuficiên-
cia e independência na produ-
ção de itens tão importantes para
a vida dos brasileiros", disse.

"Daqui para a frente, a gente
pode dizer, de forma reduzida,
que se o planeta não pode ven-
der vacinas para o Brasil, o Bra-
sil pode vender vacinas para o
planeta", acrescentou.

VACINA
A vacina RNA MCTI CIMA-

TEC HDT é composta de duas
partes, que são misturadas antes
da aplicação: uma molécula de
replicon de RNA (repRNA) e
uma emulsão composta por
água e um tipo especial de óleo e
moléculas magnéticas, chama-
da de Lion, que ajuda a proteger
a molécula do repRNA e faz o
transporte até as células alvo.

Uma vez dentro das células, o
repRNA é reconhecido como
RNA mensageiros pelos ribosso-
mos, que são estruturas que
produzem as proteínas, com as
instruções trazidas pelo RNA. Os
ribossomos fabricam inicial-
mente o replicon, que gera vá-
rias cópias de si mesmo e, de-
pois, as proteínas do coronaví-
rus, que são quebradas em pe-

quenos pedaços e expostas a
nosso sistema imunológico. O
organismo então identifica os
fragmentos como algo estranho
e passa a produzir anticorpos
contra o novo coronavírus.

Segundo o infectologista Ro-
berto Badaró, a vacina brasileira,
que é de terceira geração, apre-
senta alguns benefícios específi-
cos, como o uso de um número
menor de componentes, poden-
do ser aplicada em doses mais
baixas e sem a necessidade de
imunizações seguidas. "Podere-
mos, em um sequenciamento e
com a capacidade de sintetizar
em uma única proteína as cinco
variantes, ter uma vacina com as
cinco variantes, no futuro. Por-
tanto, podemos ter a vacina que
rotineiramente será utilizada",
explicou o médico infectologista.

O desenvolvimento pré-clíni-
co e clínico da vacina tem a par-
ticipação dos Estados Unidos,
Brasil e Índia, por meio de par-
ceria entre as empresas HDT
BioCorp. (Estados Unidos), Se-
nai Cimatec (Brasil) e Gennova
Biopharmaceuticals (Índia). No
Brasil, a parceria conta com o
apoio da RedeVírus e com o fi-
nanciamento do MCTI

MPF vai apurar acidente que 
destruiu dois casarões de Ouro Preto
ALEX RODRIGUES/ABRASIL 

Poucas horas após parte do
Morro da Forca vir abaixo e des-
truir duas construções no centro
de Ouro Preto (MG), o Ministério
Público Federal (MPF) instaurou
um procedimento administrativo
para apurar as circunstâncias da
ocorrência.  

Em nota, o MPF justificou a
iniciativa citando os “evidentes
danos ao patrimônio cultural”, já
que parte do conjunto arquitetô-
nico municipal é tombada pelo
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan) e es-
tá inscrito na Lista do Patrimônio
Mundial da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco).

“O MPF vai apurar as circuns-
tâncias em que o fato se deu e pe-
dir esclarecimentos aos órgãos
envolvidos na tutela dos referidos

bens quanto ao motivo do inci-
dente, dimensão dos danos e
seus efeitos”, informou o MPF,
em nota.

O MPF quer que a prefeitura
informe se há, em Ouro Preto,
outros imóveis em risco iminente
de serem atingidos por novos
deslizamentos ou desmorona-
mentos e que providências o mu-
nicípio está adotando para impe-
dir que isso ocorra. Já do Iphan,
os procuradores esperam receber
um parecer sobre a extensão do
dano cultural causado pelo aci-
dente desta quinta-feira, bem co-
mo uma relação das construções
históricas em situação de risco na
cidade e quais medidas já foram
adotadas para proteger o conjun-
to arquitetônico local.

Uma das construções destruí-
das esta manhã foi um casarão do
século 19, o Solar Baeta Neves.
Segundo o Iphan, o imóvel inte-

grava o Conjunto Arquitetônico e
Urbanístico de Ouro Preto, mas
estava interditado desde 2012,
quando foi atingido por um desli-
zamento de terra que compro-
meteu parte da edificação. Ainda
de acordo com a autarquia fede-
ral, a Defesa Civil já vinha moni-
torando a área desde o fim do ano
passado, por conta do risco das
fortes chuvas que atingem Minas
Gerais causarem um acidente co-
mo o desta manhã.

Apesar do prejuízo histórico e
cultural, o deslizamento não feriu
nenhuma pessoa. Conforme o
barbeiro Fábio Rogério Alves
contou à Agência Brasil, o trânsi-
to de veículos e de pessoas próxi-
mo à área atingida tinha sido in-
terrompido pouco antes de parte
do talude cair sobre as constru-
ções. Alves foi uma das primeiras
pessoas a perceber que parte do
Morro da Forca viria abaixo e,

junto com outras duas pessoas,
incluindo uma funcionária da
prefeitura, alertou quem passava
pelo local.

“Antes mesmo dos bombei-
ros chegarem, pouco antes da
queda do morro, já tínhamos
isolado a passagem de veículos e
de pedestres. Como o terminal
[de integração localizado a cerca
de 300 metros] ainda não estava
funcionando, não havia muita
gente circulando naquela hora”,
disse Alves. 

Segundo ele, os dois casarões
atingidos estavam embargados e
lacrados há vários anos e não cos-
tumavam ser acessados por nin-
guém. Dono de uma barbearia de
onde se vê o local do deslizamen-
to, Alves disse que já havia teste-
munhado ao menos um acidente
parecido, no mesmo lugar, em
2011. “O terreno ali é bastante
instável”.

DESCASO

Dono de cervejaria
recebe autorização
para sair do Brasil

PETRÓPOLIS

JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

O dono da cervejaria Petró-
polis, Walter Faria, recebeu
autorização judicial para sair
do país. O empresário foi um
dos principais alvos da Lava
Jato, em 2019, acusado de lavar
dinheiro para a Odebrecht por
meios de contas no exterior e
doações eleitorais.

Atendendo a um pedido de
habeas corpus, o ministro do
STJ Humberto Martins revogou
na terça-feira passada a medi-
da cautelar que proibia a saída
de Faria do território nacional.

Para viajar, o empresário te-
rá de apresentar as passagens,
com data de ida e volta, local
de hospedagem e forma de co-
municação.

Walter Faria se entregou à
Polícia Federal em Curitiba em
agosto de 2019, depois de ficar
foragido por cinco dias. Consi-
derado um dos homens mais
ricos do Brasil, o empresário
usou uma conta na Suíça para
intermediar o repasse de qua-
se US$ 3,7 milhões de propina
relacionada aos contratos en-
volvendo dois navios-sonda da
Petrobras, segundo as investi-
gações. A ação está suspensa
por decisão do ministro Ricar-
do Lewandowski.

Vanuê Faria, empresário e
sobrinho de Walter Faria, tam-
bém está liberado para sair do
Brasil. Foi a revogação da sua
medida cautelar que motivou
o habeas corpus do dono do
Grupo Petrópolis.

Associação de cruzeiros decide manter suspensão 
TEMPORADA

A Associação Brasileira de
Navios de Cruzeiros (Clia) infor-
mou ontem ter prolongado a
suspensão voluntária das opera-
ções nos portos brasileiros até 4
de fevereiro.

A medida foi tomada após a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) ter recomen-
dado quarta-feira passada a sus-
pensão definitiva da temporada
de cruzeiros turísticos no país,

em razão do "aumento expo-
nencial" de casos de Covid-19
nessas embarcações, principal-
mente entre os tripulantes.

A Clia já havia suspendido
temporariamente as operações,
depois que a Anvisa recomen-
dou a medida em 31 de dezem-
bro após verificar que o navio
MSC Splendida, atracado no
Porto de Santos (SP) e o navio
Costa Diadema, atracado em

Salvador, interromperam as ati-
vidades devido a surtos de Co-
vid-19 a bordo.

Segundo a Clia, a decisão de
estender a suspensão temporá-
ria, no lugar de uma interrupção
definitiva da temporada, "tem
como objetivo a continuidade
das discussões com as autorida-
des competentes a fim de ali-
nhar as medidas necessárias pa-
ra a retomada dos cruzeiros".

Em nota, a associação disse
que o setor de cruzeiros adota
protocolos mais rígidos do que a
maioria das indústrias, sendo o
único que monitora, coleta e re-
lata continuamente os casos de
Covid-19 aos órgãos competen-
tes. De acordo com a Clia, para
embarcar todos os tripulantes e
passageiros devem estar vacina-
dos e apresentar testes negati-
vos para a doença.

MST se organiza com calendário
de mobilização pró-Lula em 2022
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

Prevendo um cenário de
guerra para 2022 devido à po-
larização política no país,  o
MST (Movimento Nacional
dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra) e outros movimentos
têm articulado ações pró-Lula
até as eleições.

O calendário inclui, até ago-

ra, manifestações em março (lu-
ta das mulheres), abril (lutas
camponesas e maio (oposição a
Bolsonaro).

As lideranças do MST têm di-
to que a mobilização de rua em
2022 terá papel central nas elei-
ções deste ano, diferentemente
das anteriores, e por isso acredi-
tam ser crucial marcar posição
em favor do candidato do PT

contra Jair Bolsonaro (PL).
MST, CUT, Central de Movi-

mentos Populares e a Marcha
das Mulheres realizarão em fe-
vereiro o primeiro encontro dos
chamados "comitês populares",
que também farão campanha
nos bairros, locais de trabalho e
de estudo e nas redes sociais ao
longo do ano.

Entre as pautas defendidas

pelo MST nas mobilizações es-
tarão o fim do teto de gastos, a
taxação de ricos a partir de uma
reforma tributária progressiva e
a criação de um programa
emergencial para tratar da ques-
tão dos acampados no campo e
na cidade, além da retomada
das políticas públicas para ne-
gros, mulheres e a população
LGBTQIA+.

CENÁRIO DE GUERRA
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Criminosos aplicam
golpes utilizando  
Pix e QR Code

TECNOLOGIA

O avanço tecnológico no
campo do internet banking
traz muitas comodidades pa-
ra  o  correntista,  mas com
elas vêm as dores de cabeça.
Criminosos  encontraram
uma forma de utilizar o pa-
gamento via Pix e a tecnolo-
gia de QR Code para aplicar
golpes.  

Criminosos estão falsifi-
cando faturas de empresas e
enviando para clientes. Es-
sas faturas trazem códigos
da tecnologia QR Code, pa-
gas pela vítima usando o Pix
pelo aplicativo bancário. Em
alguns casos, a fatura falsa
traz um código de barras e
um QR Code. Em ambos, o
dinheiro vai para a conta dos
criminosos.

“A vantagem do Pix para
os golpistas (assim como ou-
tros métodos de pagamento
digitais) é que eles são ins-
tantâneos, e consequente-
mente mais eficientes para
quem usa a tecnologia de for-
ma maliciosa”, afirmou a em-
presa de segurança cibernéti-
ca Kaspersky, que detectou a
fraude.

As faturas falsas são copia-
das de forma quase idêntica às
originais. Além disso, cibercri-
minosos imitam o visual das
faturas ou sites das empresas
reais, criam e-mails mascara-
dos (remetentes) para simular
os oficiais. Inclusive, oferecem
desconto de 5% nos pagamen-
tos via QR Code.

Além disso, os ladrões têm
enviado e-mails com ofertas
falsas de sites de streaming,
como Netflix e Amazon Prime.
O e-mail traz o QR Code para
pagamento dos supostos pla-
nos mais em conta, como pla-
nos trimestrais.

FIQUE ATENTO
A Kaspersky dá dicas para o

consumidor não cair nesse ti-
po de golpe:

- Atenção ao destinatário.
Apenas na primeira fraude é
usada uma máscara, no se-
gundo caso, o endereço é ge-
nérico e não tem relação com
as marcas citadas no golpe.

- Atenção aos dados pes-
soais. Na fatura falsa não há a
informação do nome do
cliente, apenas o código do
assinante, um número pou-
cos sabem de cor. Além dis-
so, a identificação do cliente
é diferente. Existe um núme-
ro na mensagem e outro na
fatura.

- Fique de olho no código
de barras. Contas de consumo
(gás, energia, telefonia) sem-
pre começam com o número
8. Por se tratar de uma fatura
falsa, o código de barra come-
ça com o número da institui-
ção financeira na qual a fatura
foi gerada ilegalmente.

- Visite o site oficial das em-
presas de streaming. Para a
suposta promoção de filmes e
séries, é importante que a pes-
soa cheque a veracidade da
promoção no site das empre-
sas. Se não houver nada, ainda
é possível entrar em contato
com eles pelos canais oficiais.
Nunca use os contatos infor-
mados no e-mail, pois eles po-
dem ser falsos também.

- Confirme os dados do des-
tinatário antes de concluir o
pagamento via Pix. Como em
todos os esquemas fraudulen-
tos, os criminosos usam no-
mes de laranjas para receber o
dinheiro dos golpes. Apenas
pagamentos legítimos mostra-
rão os nomes das empresas
(razões sociais) corretos.

GUERRA

Putin testa novo bombardeiro
para ataques nucleares
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
nquanto alimenta te-
mores no Ocidente de
que o impasse na Ucrâ-

nia possa se tornar uma guerra
de fato com a Otan, a Rússia de
Vladimir Putin vai afiando seu
arsenal para tal eventualidade.

Ontem, foi realizado em Ka-
zan o primeiro voo do Tupolev
Tu-160M2, o mais recente bom-
bardeiro estratégico para em-
prego em ataques convencio-
nais e nucleares do país.

Não é um projeto novo, ao
contrário: conhecido no Oci-
dente como Blackjack e entre
russos como Cisne Branco, o
Tu-160 voou pela primeira vez
em 1981 e estreou em operação
seis anos depois, no ocaso da
União Soviética.

É a maior e mais pesada aero-
nave supersônica de combate
em ação no mundo, persona-
gem frequente de intercepta-
ções nos turbulentos mares Bál-
tico, Negro ou Pacífico, e visto
algumas vezes visitando bases
aéreas na Venezuela.

Recentemente, o aparelho foi

enviado para patrulhas conjun-
tas com a Força Aérea de Bela-
rus no espaço aéreo da ditadura
aliada a Moscou, como forma de
mostrar apoio na crise entre
Minsk e a Polônia acerca de re-
fugiados na fronteira.

Foram feitos 27 aviões, dos
quais 16 seguem voando. Des-
ses, 7 são uma versão moderni-
zada, a Tu-160M, com novos
motores e aviônica digital. Mas
o teste desta quarta é totalmente
diferente.

Em 2018, Putin determinou a
encomenda de dez aviões que
fossem refeitos completamente.
Ou quase: levados os processos
produtivos e de desenho para
ambientes digitais, 80% dos sis-
temas do Tu-160M2 são novos,
segundo a Tupolev.

Não foi um processo sem per-
calços, como os acidentes e pro-
blemas a indústria aeronáutica
russa demonstram. "O primeiro
voo estava previsto para 2021,
com entregas de 2023 até 2027",
disse por mensagem o analista
militar Mikhail Barabanov, do
Centro de Análise de Estratégias
e Tecnologias de Moscou.

"Por fora o avião parece igual,
mas é uma base completamente
nova. Ela foi reconstruída do ze-
ro", afirmou o diretor-geral da
Corporação Unida de Aerona-
ves, Iuri Sliusar, em comunica-
do. A holding engloba a Tupolev
e outras fabricantes russas, co-
mo a Sukhoi, fazendo por sua
vez parte do conglomerado es-
tatal Rostec.

Não há detalhe algum sobre
novidades acerca do desempe-
nho do Tu-160, nas versões
atuais uma arma impressionan-
te, com 54 metros de compri-
mento e 55 de envergadura, pe-
sando vazio 110 toneladas e ca-
paz de carregar 45 toneladas de
armamento, seis mísseis de cru-
zeiro ou 12 mísseis com ogivas
nucleares de curto alcance.

Especialistas acreditam que a
nova versão já está pronta para
receber mísseis hipersônicos
como o Kinjal, que já está em
operação no ventre de intercep-
tadores MiG-31K ou bombar-
deiros estratégicos Tu-22M.

A aposta de Putin no Tu-160
decorre das capacidades da
aeronave, uma versão maior e

mais poderosa do americano B-
1B Lancer. Ela tem asas com
geometria variável para poder
atingir até duas vezes a veloci-
dade do som ao penetrar espa-
ços aéreos hostis.

Tem uma autonomia de 12,3
mil km –com reabastecimento
aéreo, bateu em 2020 o recorde
mundial militar, com 25 horas
de voo e 20 mil km percorridos.
Até hoje, só viu combate ativo
na guerra civil da Síria, na qual
Putin interveio em favor da dita-
dura local em 2015.

A Rússia trabalha ainda no
PAK-DA, uma aeronave subsô-
nica em forma de asa voadora,
semelhante ao americano B-2
Spirit  e a seu sucessor já em
construção, o B-21 Raider. Os
testes no protótipo estão, se-
gundo a imprensa russa, avan-
çados.

Como tem problemas crôni-
cos de financiamento, Putin op-
ta por aprimorar a frota existen-
te de Tu-160, 61 Tu-22 e tam-
bém 60 Tu-95, 18 dos quais são a
versão modernizada MS deste
mastodonte dos anos 1950 com
quatro motores e oito hélices.

Rio incentiva 
servidores para reforçar
atendimento nos postos 

SAÚDE

AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

Funcionários públicos do
município do Rio de Janeiro
podem se cadastrar para refor-
çar o atendimento das unida-
des básicas de saúde da cida-
de. O objetivo é ampliar a ca-
pacidade da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) de testar
e vacinar a população para a
covid-19, devido ao aumento
exponencial de casos com a
entrada da variante Ômicron
no Brasil.  

A regulamentação está no
Decreto da prefeitura número
50.140, publicado na edição
de quarta-feira do Diário Ofi-
cial do Município. Os traba-
lhadores devem demonstrar
interesse no serviço junto ao
órgão ao qual é ligado, que en-
caminhará os nomes à SMS.
Os selecionados receberão
gratificação de R$ 100 por dia
de trabalho, com carga de até
12 horas.

Podem participar os agen-
tes públicos da Administração
Direta, Autárquica e Fundacio-
nal do município. Segundo o
decreto, as atividades serão na
organização dos acessos aos
polos de testagem e postos de
vacinação e no registro de in-
formações nos canais oficiais
da Secretaria e do Ministério
da Saúde. O decreto tem vali-
dade até o dia 31 de janeiro.

Para os pacientes, a realiza-
ção dos testes é feita por or-
dem de chegada nos centros
de saúde e polos de atendi-
mento de síndrome gripal do
município. O atendimento nos
polos montados pela rede es-
tadual do Rio de Janeiro é feito
com agendamento online.

MAIS TESTES
A Secretaria de Estado de

Saúde do Rio de Janeiro (SES)
vai ampliar, a partir de hoje, a
oferta de testes rápidos de an-
tígeno nos nove centros aber-
tos especificamente para este
fim. E amanhã será aberto
mais um polo de testagem, na
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Colubandê,
em São Gonçalo, na Região
Metropolitana.

Com isso, a capacidade vai
passar de 3 mil para 5,8 mil tes-
tes realizados por dia. 

O exame deve ser marcado
pelo site da Secretaria Estadual
de Saúde (SES). A agenda fica-
rá disponível para os dois dias
seguintes e a marcação é pes-
soal e intransferível.

O teste de antígeno é indi-
cado para quem está  com
sintomas leves ou teve conta-
to com pessoa que testou po-
sitivo. Pacientes com sinto-
mas moderados a graves, co-
mo febre acima de 37,5 e difi-
culdades respiratórias, de-
vem procurar diretamente
uma UPA ou emergência
hospitalar.

Além do Colubandê, os po-
los de testagem do estado fi-
cam no Hospital Estadual Dr.
Ricardo Cruz (HERCruz), em
Nova Iguaçu; no posto do Ia-
serj do Maracanã; no Estádio
de Atletismo Célio de Barros,
também no Maracanã; e junto
às UPAs de Bangu, Campo
Grande II e Jacarepaguá, na
Zona Oeste, e Tijuca, Penha e
Marechal Hermes, na Zona
Norte.

O secretário Alexandre
Chieppe, informou que deve
ampliar a capacidade para 8
mil testes diários a partir da
próxima semana, com a che-
gada de mais 2,1 milhões de
testes do tipo antígeno para
distribuir aos municípios.

Nota
EX-MULHER DE JEFF BEZOS DOA R$ 4,2 
MILHÕES PARA ONG BRASILEIRA

Uma das maiores filantropas do mundo, MacKenzie Scott, doou R$
4,2 milhões para o Vetor Brasil, organização que atua com o setor
público. A verba será destinada para produtos online que deverão
ajudar gestores a dar mais eficiência a suas áreas. "Se a pessoa
quer trabalhar com impacto social em escala, o governo é um lugar
legítimo para se fazer isso", diz Joice Toyota, cofundadora da
ONG. Com essa premissa, desde 2015 o Vetor capacita
profissionais para atuar na administração pública e faz
pareamentos entre candidatos e vagas em todo o Brasil. Scott é
ex-mulher do bilionário Jeff Bezos, fundador do gigante de
tecnologia Amazon. A organização já tem expertise em alocação de
profissionais na gestão pública: pelo Vetor, mais de 700 pessoas já
foram para governos estaduais e municipais de todos os estados

Em meio à disseminação da
variante Ômicron, o mundo re-
gistrou um novo recorde de ca-
sos de Covid-19 em 24 horas,
com 3,67 milhões de infecções
contabilizadas. Os dados foram
divulgados pelo Our World in
Data, projeto ligado à Universi-
dade de Oxford, ontem e dizem
respeito ao dia anterior. É o
quinto recorde diário de novos
infectados nos últimos dez dias.

Os Estados Unidos lideram o
ranking, com 894,9 mil casos re-
gistrados. Na sequência, aparece
a Índia, com 442,1 mil infecções
-o recorde de casos do país até
então era de 414.188 registrados
em 6 de maio de 2021, em meio à
proliferação da variante delta.

Anthony Fauci, principal as-
sessor-médico do presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden, previu
na quarta-feira passada que "a
Ômicron, com seu grau extraordi-
nário e sem precedentes de efi-
ciência em transmissibilidade,
acabará por pegar quase todos".

Mas acrescentou que depois
que o país emergir de sua onda
atual, fará a transição para um
futuro de convivência com o ví-
rus, com vacinas que devem re-
duzir a doença grave para a
maioria e tratamentos eficazes
disponíveis para os mais vulne-
ráveis.

As hospitalizações por Covid-
19 no país cresceram em cerca
de 33%, e as mortes tiveram alta
de aproximadamente 40% em
relação a uma semana antes,
afirmou a diretora do CDC (Cen-
tro de Controle e Prevenção),
Rochelle Walenksy, na quarta.

Walenksy disse que os casos
de Covid-19 nos EUA, impulsio-
nados pela variante Ômicron, de
rápida propagação, devem che-
gar a um pico nas próximas se-

manas. O aumento recente de
mortes por Covid-19 é provavel-
mente um efeito tardio da va-
riante delta, que estava em alta
antes da Ômicron tomar os Esta-
dos Unidos em dezembro, disse
a diretora do CDC.

O Brasil voltou a aparecer en-
tre os dez países com mais infec-
tados, mesmo com o apagão de

dados e instabilidade nos siste-
mas do Ministério da Saúde. A
plataforma registrou mais de 87
mil casos no país. O número é o
mais alto já registrado desde 2
de julho, há seis meses.

Apesar da explosão no núme-
ro de infectados devido à varian-
te Ômicron, o número de mortes
não cresce na mesma propor-

ção. Nas últimas 24 horas foram
registrados oficialmente 9,1 mil
óbitos. O recorde de mortes em
24 horas no mundo segue sendo
de 20 de janeiro de 2021: 18.062.

A média de óbitos nos últi-
mos sete dias é de 6,7 mil óbitos,
abaixo da primeira onda da pan-
demia, em abril de 2020, quan-
do chegou a um pico de 7,1 mil.

COVID-19

VERÃO: Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

A Inglaterra anunciou que vai reduzir para
cinco dias o tempo da quarentena mínima para
as pessoas que estão com Covid-19, uma medi-
da semelhante à tomada pelos EUA e pelo Brasil
recentemente. A partir da próxima segunda-fei-
ra, quem tiver a doença poderá abandonar o
isolamento se apresentar dois resultados negati-
vos consecutivos -um no quinto dia e outro no
início do sexto.

Até agora, o período recomendado era de até
dez dias, com a possibilidade de reduzi-lo para
sete apresentando um teste negativo.

Devido ao absenteísmo em massa de profis-
sionais infectados que trabalham em setores-
chave como saúde, educação e transporte, o go-
verno de Boris Johnson tem pressionado pela re-
dução do período de isolamento para cinco
dias, como já foi feito pelos Estados Unidos.

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid,
disse ao parlamento ontem que a redução da
quarentena será feita para "minimizar" o im-
pacto das ausências trabalhistas na economia.

Citando dados da agência britânica de segu-
rança sanitária UKHSA, Javid defendeu que
"cerca de dois terços dos casos positivos deixam
de ser transmissíveis no final do quinto dia".

"Revisamos o período de isolamento para os
casos positivos, para garantir que as medidas
estabelecidas maximizem a atividade econômi-

ca e educativa e também minimizem o risco de
que as pessoas contagiosas abandonem a qua-
rentena", anunciou aos deputados.

No fim de dezembro de 2021, os EUA reduzi-
ram o tempo de isolamento para cinco dias,
com a condição do uso de "máscara bem ajusta-
da" por dez dias, além da necessidade de vaci-
nação completa.

Em 10 de janeiro, foi a vez de o Ministério da
Saúde brasileiro recomendar esse mesmo tempo
de isolamento reduzido para assintomáticos,
apesar de especialistas alertarem que não há
evidências suficientes de que a nova regra seja
segura -especialmente com a dificuldade de
acesso à testagem no país.

Com mais de 151 mil mortes por Covid-19
desde o início da pandemia, o sétimo maior nú-
mero no mundo, o Reino Unido registrou nas
últimas semanas um recorde de infecções diá-
rias atribuídas à variante Ômicron.

Entretanto, devido à vacinação com doses de
reforço e à menor gravidade da variante, as hos-
pitalizações e as mortes não cresceram tão acen-
tuadamente.

"É encorajador que durante esta onda não te-
nhamos visto um aumento de pacientes em tera-
pia intensiva com Covid-19. E já há sinais preco-
ces de que a taxa de hospitalização está come-
çando a diminuir", afirmou o ministro da Saúde.

Inglaterra reduz para cinco dias 
quarentena para 'maximizar economia'

Mundo registra 3,6 milhões de
casos em 24h e bate novo recorde

do Brasil em áreas como cultura, esporte e saneamento. Do lado
da ONG, há investimento em seleção e capacitação. Na outra
ponta, o governo disponibiliza um cargo comissionado. "Para um
governo contratar uma pessoa que foi selecionada pelo Vetor, ele
abre mão de uma indicação política. Essa sinalização é importante
para a gente", diz Toyota. Quando começou, a empreendedora
ouvia que seria difícil achar gestores dispostos a fazer tal
concessão. "Hoje nós temos uma demanda dos governos que não
conseguimos atender", conta. Por isso, a doação vem em boa hora:
o espaço virtual também invadiu a entidade nos últimos anos, em
consonância com a transformação tecnológica forçada pela
pandemia. No ano passado, eles criaram um braço que desenvolve
plataformas de serviços online para apoiar os governos. A verba
vai justamente para esse setor. "Ao longo dos últimos seis anos, o
Vetor trabalhou bastante com esses programas que são mais
próximos dos governos e dos participantes. 
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