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Lula consolida liderança com 44%
Pesquisa Ipespe encomendada pela XP Investimentos e divulgada

nesta sexta-feira mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) segue na liderança do primeiro turno da disputa eleitoral para a
presidência em 2022, com 44% das intenções de votos. O petista apa-
rece com uma vantagem de 20 pontos percentuais sobre o segundo

colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 24%, mesmos índi-
ces do levantamento realizado em dezembro. Na sequência, apare-
cem o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 9%, e o ex-governador Ci-
ro Gomes (PDT), com 7%. Como a margem de erro é de 3,2 pontos
percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. PÁGINA 5

O volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 0,6%
em novembro de 2021, na comparação com outubro, informou nesta
sexta-feira o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O
desempenho ficou acima das expectativas do mercado financeiro.
Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam estagna-

ção (0%) nas vendas. Mesmo com o avanço no geral, cinco das oito
das atividades tiveram resultado negativo no período. O IBGE ainda
afirma que, em novembro, houve um efeito menor das vendas da
Black Friday em 2021. Frente a novembro de 2020, o varejo teve que-
da de 4,2%, indicou o IBGE. PÁGINA 2

Em ritmo de campanha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto)
voltou a dizer, sem provas, que houve fraude na eleição presidencial
de 2018 e prometeu combater o MST por meio da eventual aprova-
ção do excludente de ilicitude. "Era para ter ganho no primeiro turno,
se fossem umas eleições limpas no primeiro", afirmou Bolsonaro,
durante discurso em Macapá nesta sexta-feira, ao se referir ao pleito
que o levou ao Palácio do Planalto. O ataque ao sistema eleitoral re-
pete a marca adotada por Bolsonaro especialmente antes dos atos de
raiz golpista do 7 de Setembro. Em junho do ano passado, ele chegou
a dizer que tinha "provas materiais", mas nunca as apresentou. Após
pedir desculpas e baixar o tom nos ataques golpistas, Bolsonaro vol-
tou a atacar integrantes da corte desde o final de 2021. Nesta semana,
Bolsonaro já havia feito ataques aos ministros Luís Roberto Barroso e
Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), acusando
os dois magistrados de ameaçar e cassar "liberdades democráticas"
com o objetivo de beneficiar a candidatura do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro foi o mais votado no primeiro
turno em 2018, com 46% dos votos válidos. PÁGINA 5

Vacinação de
crianças deve
ser concluída
só em março

SÃO PAULO

BABOSEIRAS

A vacinação de crianças de
crianças 5 a 11 anos contra a Co-
vid-19 no estado de São Paulo
deverá se estender até março. A
projeção foi feita nesta sexta-feira
pelo governo João Doria (PSDB),
em entrevista coletiva, logo após
o início da imunização de crian-
ças com comorbidades, deficiên-
cia, indígenas e quilombolas. Es-
te primeiro grupo deverá receber
a primeira dose até 10 de feverei-
ro, de acordo com as estimativas
do governo estadual. A campa-
nha de vacinação de crianças no
estado começou em cerimônia
no auditório do Hospital das Clí-
nicas, na região central de São
Paulo. O menino indígena Davi
Seremramiwe Xavante, de 8
anos, foi a primeira criança vaci-
nada contra a Covid-19 no Brasil.
Nascido em uma tribo Xavante
no estado do Mato Grosso, Davi
tem uma condição de saúde que
afeta as pernas e o obriga a andar
com ajuda de uma órtese. Du-
rante 9 meses, ele e o pai, fizeram
viagens periódicas à capital pau-
lista para que Davi fosse tratado
no Hospital das Clínicas.PÁGINA 4

Afastamento
de pessoal faz
RJ cancelar 
cirurgias

COVID -19

O estado do Rio de Janeiro
decidiu cancelar, a partir des-
ta segunda-feira, as cirurgias
eletivas na rede pública em
razão do afastamento de pro-
fissionais de saúde por causa
da Covid-19. Na capital, a pre-
feitura comunicou que sus-
penderá as cirurgias não
emergenciais, mas alegou que
a razão é o risco alto de contá-
gio. A medida vale por 30 dias
tanto no estado quanto no
município do Rio. Segundo a
Secretaria de Estado de Saú-
de, até 20% dos profissionais
foram afastados de unidades
do estado por causa da Covid.
Na quinta-feira passada, o es-
tado registrou o maior núme-
ro de casos em um único dia
desde o início da pandemia,
com 12.837 novas infecções. A
maior parte delas foi registra-
da no município do Rio, que
contabilizou 11.943 casos da
doença. Embora o número de
óbitos esteja em um patamar
baixo, os casos de Covid e as
internações explodiram nas
últimas semanas. PÁGINA 6

IBGE

Vendas do comércio varejista 
crescem 0,6% em novembro 

ABRASL

Em votação realizada nesta sexta-feira, os secretários estaduais da Fa-
zenda formaram maioria contra a prorrogação do congelamento do va-
lor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis marcado para o final
deste mês. Dessa forma, o descongelamento do imposto deve acontecer
como previsto inicialmente, em 31 de janeiro. A votação foi realizada pe-
lo Comsefaz, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças,
Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, e faltava apenas

um voto para ser encerrada na tarde desta sexta. Rafael Fonteles, presi-
dente do Comsefaz, diz que algum estado ainda pode propor formal-
mente a manutenção do congelamento no Confaz (Conselho Nacional
de Política Fazendária), mas crê que isso não acontecerá, dado que já há
uma maioria contra a proposta. "Os estados deram a sua contribuição
para redução da volatilidade dos preços dos combustíveis, o que não foi
feito pela Petrobras ou pelo governo federal.” PÁGINA 3

COMBUSTÍVEIS

Secretários vão descongelar ICMS 

Bolsonaro volta 
a falar de fraude
em 2018 e faz
ameaça ao MST

ANO VI • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16 e 17 de janeiro de 2022 • Nº 1233 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(15/1) 0,56%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,87% (dez.)
IPCA 0,73% (dez.)
CDI
0,31 até o dia 13/jan
OURO
BM&F/grama R$ 324,02
EURO Comercial 
Compra: 6,2919 Venda: 6,2926

EURO turismo 
Compra: 6,3969 Venda: 6,5769
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5343 Venda: 5,5349
DÓLAR comercial
Compra: 5,5123 Venda: 5,5129
DÓLAR turismo
Compra: 5,5590 Venda: 5,7390

BANCO INTER UNT N2 23.85 +7.92 +1.75

BR MALLS PARON NM 8.40 +7.01 +0.55

BANCO PAN PN N1 10.21 +6.13 +0.59

WEG ON NM 30.70 +6.04 +1.75

B3 ON NM 12.22 +5.44 +0.63

LOCAWEB ON NM 8.39 −4.11 −0.36

POSITIVO TECON NM 8.20 −3.87 −0.33

ALPARGATAS PN N1 32.10 −3.31 −1.10

LOJAS RENNERON NM 23.97 −3.19% −0.79

CVC BRASIL ON NM 11.71 −2.01 −0.24

PETROBRAS PN N2 31.45 +3.73 +1.13

VALE ON NM 84.69 +0.58 +0.49

BANCO INTER UNT N2 23.85 +7.92 +1.75

BRADESCO PN N1 20.87 +1.61 +0.33

PETROBRAS ON N2 34.56 +2.10 +0.71

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.911,81 -0,56

NASDAQ Composite 14.893,752 +0,59

Euro STOXX 50 4.271,47 -1,01

CAC 40 7.143 -0,81

FTSE 100 7.542,95 -0,28

DAX 15.883,24 -0,93

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,33% / 106.927,79 / 1.398,29 / Volume: 25.725.072.522 / Quantidade: 3.771.929

15-jan-22 | 5:45 AM BRT



2

Economia

Bovespa tem melhor
semana desde março
de 2021; dólar recua
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

O dólar caiu pelo quarto dia
seguido em meio a um movi-
mento de ajuste global da
moeda. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) resistiu à
volatilidade no exterior e vol-
tou a subir, tendo o melhor de-
sempenho semanal desde
março de 2021.

O dólar comercial fechou
esta sexta-feira vendido a R$
5,513, com recuo de 0,29%. A
cotação operou em alta na
maior parte do dia, chegando
a R$ 5,55 por volta das 11h30,

mas inverteu o movimento e
recuou perto do fim das nego-
ciações.

A divisa fechou a semana
com queda de 2,12%. Em 2022,
o recuo acumulado chega a
1,09%.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela tré-
gua. O Índice Bovespa (Ibo-
vespa), fechou aos 106.928
pontos, com alta de 1,33%. O
indicador chegou a operar em
baixa durante a manhã, mas
passou a subir até encerrar no
melhor nível desde 17 de de-
zembro.

Sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16 e 17 de janeiro de 2022

IBGE

Vendas do comércio 
crescem 0,6% em novembro 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O
volume de vendas do
comércio varejista do
país cresceu 0,6% em

novembro de 2021, na compara-
ção com outubro, informou nesta
sexta-feira o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística).

O desempenho ficou acima
das expectativas do mercado fi-
nanceiro. Analistas consultados
pela agência Bloomberg espera-
vam estagnação (0%) nas vendas.

Mesmo com o avanço no ge-
ral, cinco das oito das atividades
tiveram resultado negativo no
período. O IBGE ainda afirma
que, em novembro, houve um
efeito menor das vendas da
Black Friday em 2021.

Frente a novembro de 2020, o
varejo teve queda de 4,2%, indi-
cou o IBGE. Nesse recorte, a
projeção de analistas era de re-
tração de 5,7%.

O instituto indicou ainda
que, no acumulado de 2021, o
comércio registrou avanço de
1,9% até novembro. Em período
maior, de 12 meses, também
houve crescimento de 1,9%.

Em novembro frente a outu-

bro, houve quedas nas seguintes
atividades: móveis e eletrodo-
mésticos (-2,3%), tecidos, ves-
tuário e calçados (-1,9%), com-
bustíveis e lubrificantes (-1,4%),
livros, jornais, revistas e papela-
ria (-1,4%) e equipamentos e
material para escritório, infor-
mática e comunicação (-0,1%).

Por outro lado, houve cresci-
mento em hipermercados, su-
permercados, produtos alimentí-
cios, bebidas e fumo (0,9%), arti-
gos farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e cos-
méticos (1,2%) e outros artigos de
uso pessoal e doméstico (2,2%).

Após os impactos iniciais da
pandemia, o varejo passou a
apostar na redução de restrições
a atividades e na reabertura de
lojas para se recuperar.

A retomada, contudo, vem
sendo ameaçada pelo cenário de
escalada da inflação, juros mais
altos e renda fragilizada. Os fato-
res, em conjunto, afetam o poder
de compra da população.

Em meio a esse contexto, o
varejo brasileiro teve uma Black
Friday considerada morna em
novembro.

Em grandes cidades, por

exemplo, não houve registros de
tantas multidões em lojas, cenas
que se repetiram em anos ante-
riores. A procura online por pro-
dutos em promoção tampouco
causou euforia entre analistas e
entidades na Black Friday.

"O que vimos foi uma Black
Friday muito menos intensa, em
termos de volume de vendas, do
que a de 2020, quando esse pe-
ríodo de promoções foi melhor,
sobretudo para as maiores ca-
deias do varejo", analisa Cristia-
no Santos, gerente da pesquisa
do IBGE.

"Isso se deve, em parte, pela
inflação, mas também por uma
mudança no perfil de consumo,
já que algumas compras foram
realizadas em outubro ou até
mesmo no primeiro semestre,
quando houve maior disponibi-
lidade de crédito e o fenômeno
dos descontos. Isso adiantou de
certa forma a Black Friday para
algumas cadeias".

A inflação ganhou força no
país com a pressão de itens co-
mo combustíveis e energia elé-
trica. No acumulado de 12 me-
ses de 2021, o IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor

Amplo) teve alta de 10,06%, con-
forme o IBGE. É a maior eleva-
ção para o período de janeiro a
dezembro desde 2015.

A renda do trabalhador bra-
sileiro não escapou da pressão
inflacionária. Sinal disso é que,
no trimestre encerrado em ou-
tubro de 2021, o rendimento
médio do trabalho voltou a cair
e atingiu, em termos reais, o
menor nível em quase dez anos,
segundo o IBGE.

Para tentar frear a inflação, o
BC (Banco Central) vem subindo
a taxa básica de juros. A Selic es-
tá em 9,25% ao ano e deve encer-
rar 2022 em 11,75%, conforme
estimativa do mercado financei-
ro. A projeção integra a edição
mais recente do boletim sema-
nal Focus, publicado pelo BC.

Antes de divulgar o desempe-
nho do varejo, o IBGE apresen-
tou outros dois indicadores se-
toriais referentes a novembro de
2021: produção industrial e vo-
lume de serviços.

A produção das fábricas re-
cuou 0,2%, confirmando a sexta
baixa consecutiva. Já o setor de
serviços teve alta de 2,4%, após
duas quedas em sequência.

MERCADOS

Uso de cheques no Brasil
despenca 93% desde 1995
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

O avanço da tecnologia redu-
ziu significativamente a utiliza-
ção do que um dia foi o meio de
pagamento mais tradicional dos
brasileiros. Desde 1995, a com-
pensação de cheques caiu 93,4%
no país, segundo levantamento
divulgado nesta sexta-feira pela
Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban).  A tendência de que-
da é contínua e não parou nos úl-
timos 26 anos. Em 2021, o volu-
me de compensações caiu 23,7%.

Apesar da queda, a modali-
dade está longe da extinção. No
ano passado, foram compensa-
das 218,9 milhões de folhas de
cheque em todo o país. O volu-
me somou 287,1 milhões em
2020 e chegava a 3,3 bilhões de

folhas compensadas em 1995.
Volume financeiro
O volume financeiro das

transações com cheques tam-
bém despencou. Em 1995, o
montante movimentado nessa
modalidade totalizava R$ 2 tri-
lhões. A quantia caiu para R$
668,4 bilhões em 2020 e R$ 667
bilhões em 2021.

Um dos principais problemas
na utilização de cheques tam-
bém despencou. O número de
devoluções de cheques sem fun-
dos caiu de 56,8 milhões em
1997 (quando a Febraban come-
çou a pesquisar essa série histó-
rica) para 15,2 milhões em 2020
e 13,6 milhões no ano passado.

TECNOLOGIA
Segundo a Febraban,  os

meios eletrônicos de paga-
mento conquistaram a prefe-
rência dos brasileiros. Os ca-
nais digitais (internet e mobile
banking) atualmente concen-
tram 67% das transações feitas
no país.

Desde o lançamento do Pix,
em novembro de 2020, a ten-
dência se intensificou. O siste-
ma de transferência eletrônica
instantânea que funciona 24
horas por dia registrou 7 bi-
lhões de transações e movi-
mentou R$ 4 trilhões em pouco
mais de um ano de existência.
Segundo a Febraban, a ferra-
menta tem a adesão de 71% dos
brasileiros e é bem avaliada,
com a aprovação crescendo de
76%, na época do lançamento,
para 85% atualmente.

FICANDO NO PASSADO

Vendas
financiadas
de veículos
sobem 6,8% 

As vendas financiadas de
veículos em 2021 tiveram um
crescimento de 6,8% em rela-
ção ao ano anterior, apontam
dados da B3, a bolsa de valores
de São Paulo.   

No total, foram 5,9 milhões
de unidades, incluindo motos,
automóveis leves e pesados e
também novos e usados. Fo-
ram 375 mil unidades negocia-
das a mais em no ano passado.

O segmento de veículos pe-
sados e de motos foram os des-
taques de 2021 com alta de
18% e 17,6%, respectivamente.
No setor de veículos leves,
houve crescimento de 4% na
comparação com as unidades
financiadas em 2020.

2021

Preço da gasolina volta a subir
após oito quedas consecutivas
LEONARDO VIECELI E DOUGLAS
GAVRAS/FOLHAPRESS

O preço médio do litro da
gasolina no Brasil subiu 0,18%
de R$ 6,596 para R$ 6,608, indi-
cou pesquisa divulgada pela
ANP (Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás e Biocombustíveis)
nesta sexta-feira. Foi o primei-
ro aumento do combustível,
após oito quedas consecutivas
nas bombas. O levantamento
da ANP é realizado em postos
de combustíveis espalhados
pelo país.

O preço do óleo diesel, por
sua vez, avançou 1,46%, de R$
5,344 para R$ 5,422. Já o etanol
recuou 0,09%, de R$ 5,051 para

R$ 5,046.
A escalada de preços dos

combustíveis na pandemia vi-
rou preocupação para Jair Bol-
sonaro (PL). Em 2021, o aumen-
to de itens como a gasolina pres-
sionou a inflação no Brasil, pro-
vocando reflexos na popularida-
de do presidente.

No ano passado, o IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo) acumulou va-
riação de 10,06%. Foi a maior al-
ta desde 2015.

Segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica), a escalada do IPCA foi pu-
xada pelo grupo de transportes,
que, por sua vez, refletiu a cares-
tia dos combustíveis.

Pelos resultados do indicador
de inflação, a gasolina disparou
47,49% no ano de 2021. Foi o
principal impacto individual so-
bre o IPCA. O etanol, por sua
vez, teve um salto de 62,23%.

Em diferentes ocasiões, Bol-
sonaro fez críticas à política de
preços da Petrobras, que leva
em conta as cotações do petró-
leo no mercado internacional e
a variação do dólar para definir
o patamar dos combustíveis nas
refinarias.

Na terça-feira passada, a es-
tatal anunciou aumentos no
diesel, de 8%, e na gasolina, de
4,85%. O reajuste nos preços pa-
ra as distribuidoras entrou em
vigor na quarta-feira passada.

"Após 77 dias sem aumen-
tos, a partir de amanhã a Petro-
bras fará ajustes nos seus pre-
ços de venda de gasolina e die-
sel para as distribuidoras", dis-
se a companhia, em nota, na
ocasião.

A disparada do diesel na pan-
demia espalha uma série de re-
flexos em setores diversos da
economia brasileira, já que en-
carece o transporte de cargas e
passageiros.

Em 2021, a situação gerou
uma onda de críticas dos cami-
nhoneiros ao governo federal e à
Petrobras. Parte da categoria
chegou a organizar greves no
ano passado, mas as paralisa-
ções não ganharam corpo.

COMBUSTÍVEIS

Balança tem maior
superávit da série
histórica em 2021

COMÉRCIO EXTERIOR

O Indicador de Comércio Ex-
terior (Icomex), divulgado nesta
sexta-feira pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), aponta que a
balança comercial brasileira re-
gistrou, no ano passado, o maior
superávit da série histórica, no
valor de US$ 61,2 bilhões, US$
10,8 bilhões a mais em relação
ao saldo de 2020.  A corrente de
comércio, que soma exporta-
ções mais importações, atingiu
recorde de US$ 500 bilhões, re-
sultado do aumento de 34,2%
nas exportações e de 38,2% nas
importações em 2021, ante o
ano anterior. Segundo a FGV,
contribuiu para o aumento das
exportações a variação dos pre-
ços, que subiram 29,3%, en-
quanto o volume evoluiu ape-
nas 3,2%. Já nas importações, o
volume cresceu 21,9% e os pre-
ços aumentaram 13,1%.

As exportações de commodi-
ties (produtos agrícolas e mine-
rais comercializados no merca-
do exterior) tiveram participação
de 67,7% nas exportações totais,
mostrando expansão de 37,3%
em valor. Os preços tiveram in-
cremento de 38,9%, contra recuo
no volume de 1,8%. Já as expor-
tações de não commodities cres-
ceram 28,1%, resultado do au-
mento dos preços (12,4%) e do
volume (13,5%). Do mesmo mo-
do, as importações de commo-
dities elevaram sua participação
na pauta de 7% para 8,5%, na
passagem de 2020 para 2021. Es-
sa alta foi associada a uma varia-
ção de 69,5% em valor, com au-
mento nos preços de 36,4% e no
volume de 23%. No caso das não
commodities, que explicaram
91,5% das compras externas do
Brasil, a variação em valor foi de
35,8%, com aumento no volume
de 22% e nos preços de 11,1%.

De acordo com o Icomex da
FGV, não é esperada uma nova
onda de aumento nos preços das
commodities no mercado inter-
nacional, embora este ano mos-
tre um cenário de incertezas em
função dos efeitos da seca e da
chuva em algumas safras, do
menor ritmo de crescimento da
China e de uma possível intensi-
ficação do uso de subsídios em
alguns países, como Estados
Unidos, em relação ao mercado
de carne bovina. Preocupa tam-
bém, no âmbito interno, a varia-
ção cambial no ano eleitoral.

INDÚSTRIA
Por tipo de indústria, o co-

mércio exterior brasileiro regis-

trou aumento, em valor, de
62,7% nas exportações da in-
dústria extrativa, explicado pelo
aumento de preços (59,7%) e de
volume (1,3%). A participação
da indústria nas exportações to-
tais subiu de 23% para 28%, de
2020 para 2021. Minério de ferro
e óleo bruto de petróleo con-
centraram 94% do total das ven-
das externas do setor, no ano
passado. Os dois produtos tive-
ram variações, em valor, de 73%
e 55,3%, respectivamente. O
Icomex indica que a segunda
maior variação em valor foi da
indústria de transformação
(26%), com participação de 51%
nas exportações totais nacio-
nais em 2021, revelando queda
de 4 pontos percentuais em re-
lação a 2020. 

O índice de preços aumentou
17,8% e o de volume 6,5%, entre
2020 e 2021. A FGV destacou que
a pauta de exportações da indús-
tria é mais diversificada que a da
agropecuária e da indústria ex-
trativa. Os dez principais produ-
tos vendidos no mercado inter-
nacional explicaram 46% das
vendas externas do setor, sendo,
majoritariamente, produtos que
podem ser classificados como
commodities. 

Por sua vez, a agropecuária
marcou expansão de 23,6% em
valor e 27,2% nos preços, com
recuo de 1,8% no volume. Sua
participação foi de 20% no total
das exportações brasileiras. A
soja liderou, respondendo por
70% das vendas do setor e mos-
trando incremento de 35,3%,
em valor, seguida do café, com
10,5% de participação e aumen-
to de 16,7%.

Do lado das importações, os
dez principais produtos com-
põem 36% das compras externas
e os três - adubos, óleos combus-
tíveis e medicamentos - ficaram
com 16,7%. A indústria de trans-
formação participou com 91,5%
das importações e registrou au-
mento de 34,6%, em valor, 11,7%
nos preços e 20,3% no volume,
entre 2020 e 2021. A indústria ex-
trativa participou com 6% no to-
tal das importações, com au-
mentos de 89,8% em valor,
43,2% em volume e 31,6% nos
preços. Os principais produtos
importados foram gás natural li-
quefeito (GNL) e óleo bruto de
petróleo. Destaque para o incre-
mento em valor de 298% das im-
portações de gás, resultado de
uma variação de 108% no preço
e de 91% no volume. 
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Secretários vão descongelar
ICMS sobre combustíveis
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

E
m votação realizada
nesta sexta-feira, os se-
cretários estaduais da

Fazenda formaram maioria con-
tra a prorrogação do congela-
mento do valor do ICMS cobra-
do nas vendas de combustíveis
marcado para o final deste mês.

Dessa forma, o descongela-
mento do imposto deve aconte-
cer como previsto inicialmente,
em 31 de janeiro.

A votação foi realizada pelo
Comsefaz, o Comitê Nacional de
Secretários de Fazenda, Finan-
ças, Receita ou Tributação dos
Estados e do Distrito Federal, e
faltava apenas um voto para ser
encerrada na tarde desta sexta.

Rafael Fonteles, presidente
do Comsefaz, diz que algum es-
tado ainda pode propor formal-
mente a manutenção do conge-
lamento no Confaz (Conselho
Nacional de Política Fazendá-
ria), mas crê que isso não acon-
tecerá, dado que já há uma

maioria contra a proposta.
"Os estados deram a sua con-

tribuição para redução da vola-
tilidade dos preços dos combus-
tíveis, o que não foi feito pela Pe-
trobras ou pelo governo federal.
E ficou comprovado que essa
volatilidade não depende do va-
lor do PMPF [Preço Médio Pon-
derado ao Consumidor Final]
ou da alíquota de ICMS, que não
tem alteração há vários anos",
diz Rafael Fonteles, presidente
do Comsefaz.

"Logo, não tem sentido a po-
pulação ser penalizada dupla-
mente: alta volatilidade dos pre-
ços dos combustíveis e ainda ter
a diminuição de recursos para
Saúde, Educação e Segurança
Pública", conclui Fonteles, que é
secretário no Piauí.

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) transformou o valor do
ICMS em motivo de embate
com os governadores. Ele apon-
tava o imposto estadual como
responsável pela inflação nos
valores dos combustíveis, o que

Lojistas de shopping
migram para a rua em
busca de custos menores

COMÉRCIO

Um lojista do Shopping Cen-
ter Norte, na zona norte da capi-
tal paulista, levou um susto ao
receber este mês o boleto com a
cobrança do aluguel, condomí-
nio e fundo de promoção: R$ 115
mil. Detalhe: a loja dele tem ape-
nas 50 m². O aluguel de um espa-
ço comercial de 100 m² nas ime-
diações, na rua, custaria R$ 12
mil. Essa comparação entre o
custo do shopping e o custo da
rua entrou de vez nas contas dos
lojistas e parte deles tem migra-
do para os espaços abertos.

"O boleto de janeiro chega
com a cobrança do 13º aluguel,
sobre vendas de Natal que sim-
plesmente não aconteceram ou
pelo menos deixaram muito a
desejar", diz Mauro Francis,
presidente da Ablos - Associa-
ção Brasileira dos Lojistas Saté-
lites, que representa lojas de até
200 m² instaladas em shopping
centers.

As satélites são lojas menores
do que as âncoras, que costu-
mam ser o chamariz dos em-
preendimentos. As cerca de 100
redes associadas à Ablos soma-
vam quase 6.000 pontos antes da
pandemia. Agora são 3.500.

Se em um primeiro momento
da pandemia, em 2020, com os
shoppings fechados, as adminis-
tradoras seguraram o reajuste
anual e deram descontos sobre o
aluguel, agora a realidade mu-
dou. O reajuste pelo IGP-M está
sendo repassado na sua integra-
lidade, de acordo com o venci-
mento de cada contrato. "De-
pendendo da data-base, o rea-
juste acumulado em dois anos
supera os 45%", afirma Francis.

Como resultado de uma ne-
gociação cada vez mais dura
com as administradoras, parte
dos donos de lojas satélites têm
migrado dos shopping centers
para as ruas, muitas vezes nas
próprias imediações do antigo
empreendimento, para aprovei-
tar a clientela. É o caso da varejis-
ta de moda MOB, da franquia de
podologia Doctor Feet e da rede
de moda festa Marília Marques.
A varejista de acessórios Morana
analisa caso a caso, mas tem in-
teresse em aumentar o seu mix
com lojas de rua.

Dona de 36 lojas em nove es-
tados do país, a MOB fechou
nove em shoppings durante a
pandemia e abriu cinco lojas de
rua. Uma delas é a da rua India-
na, no Brooklin, zona sul de São
Paulo, nas proximidades do
shopping Morumbi, onde uma
unidade foi fechada. Para Ânge-
lo Campos, sócio da MOB, a go-
ta d'água para deixar o em-
preendimento foi a cobrança de

dois IGPM-s seguidos, que jun-
tos somaram um reajuste de
47% sobre o aluguel de 2019. "O
custo de ocupação em uma loja
de rua é pelo menos cinco vezes
menor que a do shopping", afir-
ma. No custo de ocupação de
um shopping entram aluguel,
condomínio e fundo de promo-
ção. "Esta soma precisa ser
equivalente a no máximo 15%
das vendas totais. Quando pas-
sa de 20% fica inviável".

Segundo Campos, a questão
da segurança como ponto alto
dos shoppings já não é mais uma
realidade. "Vemos shoppings se-
rem assaltados, enquanto na
rua, dependendo do bairro, a
operação é segura", diz. "Por ou-
tro lado, em uma loja de rua exis-
te mais proximidade com o con-
sumidor, a cliente pode tomar
um prosecco com a gerente, por
exemplo".

Outros atributos vinculados
aos shopping centers, como a
oferta de conveniência e o estí-
mulo para a compra por impul-
so, perderam fôlego durante a
pandemia. As vendas online, em
especial pelas redes sociais, ocu-
param em boa parte este espaço.

Ao mesmo tempo, os cine-
mas, grande âncora dos shop-
pings, não recuperaram o pú-
blico observado antes da Co-
vid-19. Uma parte importante
dos espectadores se acostu-
mou às telas domésticas, con-
sumindo serviços de strea-
ming, como Netflix.

Um sinalizador da saúde dos
empreendimentos são as vendas
de Natal, a data mais importante
do ano para o varejo. 

De acordo com a Abrasce -
Associação Brasileira de Shop-
ping Centers, as vendas de 19 a
25 de dezembro cresceram
10,7% nos shopping centers,
atingindo R$ 5,3 bilhões. Des-
contada a inflação pelo IPCA,
que no acumulado de 2021 foi
10,06%, houve empate. Para a
Abrasce, o resultado tem a ver
com o cenário macroeconômi-
co, de inflação e desemprego,
que tornam mais apertado o or-
çamento das famílias.

"Meu faturamento no Natal
de 2021 foi 15% menor que o de
2019, ninguém vai duas vezes ao
podólogo só porque é dezem-
bro", diz Jonas Bechelli, presi-
dente da Doctor Feet, especialis-
ta em cuidados para os pés, refe-
rindo-se à prática da cobrança
do 13º aluguel pelos shoppings,
para abocanhar as vendas de 

Natal. "Com a digitalização
das vendas, este tipo de cobran-
ça não faz mais sentido", ressalta
Francis, da Ablos.
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sempre foi contestado pelos go-
vernadores.

Os estados decidiram, então,
congelar o valor do ICMS entre
novembro de 2021 e o final de
janeiro, o que não impediu que
novas altas acontecessem, como
os governadores diziam.

Na reunião, os secretários
disseram que o "efeito didático"
que esperavam ter nesses três
meses chegou ao seu máximo: já
ficou claro, avaliam, que a in-
fluência do ICMS na alta de pre-
ços é praticamente inexistente.

Na terça-feira passada, após
anúncio de nova alta nos com-
bustíveis, Wellington Dias (PT),
governador do Piauí, disse ao

Painel que estava evidenciado,
mais uma vez, que a culpa não é
dos estados, mas da política de
preços da Petrobras.

"Sempre sustentamos que o
valor do combustível tem a ver
com a dolarização do petróleo e
a vinculação feita no Brasil.
Congelamos por 90 dias o ICMS
e mesmo assim os aumentos
continuam", afirmou.

Nesta sexta, Dias disse que a
decisão foi tomada pelos secre-
tários diante do "fechamento do
governo para o diálogo e suces-
sivos aumentos do combustível
sem preocupação do impacto
econômico e social no aumento
dos preços."
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TJ-SP triplica limite 
de auxílio-saúde 
para magistrados

MAMATA DE TOGA

ARTUR RODRIGUES/FOLHAPRESS

O Tribunal de Justiça de São
Paulo aumentou, nesta semana,
a possibilidade de reembolso
mensal de auxílio-saúde dos
magistrados, de 3% para até 10%
do valor dos salários. Com isso,
os limites mensais para os de-
sembargadores, que chegavam
a pouco mais de R$ 1.000, po-
dem saltar para mais de R$
3.500. O pagamento do auxílio é
um reembolso que depende da
comprovação da despesa pelo
magistrado.

Servidores, por outro lado,
terão um aumento menor, de
10%. Eles recebiam R$ 336 refe-
rentes aos gastos com saúde e
passarão a ganhar até R$ 370.

A mudança consta de porta-
ria publicada no dia 10 e assina-
da pelo novo presidente do TJ,
Ricardo Mair Anafe. Ele tomou
posse na semana passada, para
comandar o maior Tribunal de
Justiça do país no biênio 2022-
2023, e tinha esse aumento do
benefício aos magistrados como
promessa de campanha.

O pagamento do auxílio se
baseia no CNJ (Conselho Nacio-
nal de Justiça), que, em 2019,
aprovou a possibilidade de im-
plantação dos auxílios nas cor-
tes pelo país, e apresentou três
modelos: contrato com planos
de saúde, serviços prestados di-
retamente pelo órgão ou reem-
bolso. Em São Paulo, os desem-
bargadores optaram pelo mo-
delo por reembolso. Nesse caso,
a resolução do CNJ prevê, no ca-
so dos magistrados, limite máxi-
mo de 10% do respectivo salário.

No entanto, no ano passado,
o reembolso mensal no TJ-SP
era limitado limitado a 3% do
subsídio, ou seja, de R$ 866 para
juízes substitutos a R$ 1.063 pa-
ra desembargadores.

Questionado sobre o aumen-
to nesta semana, o Tribunal de
Justiça afirmou que alterou os li-
mites observando critérios de
disponibilidade orçamentária,
impacto financeiro e proporcio-
nalidade.

Sobre a disparidade em rela-
ção aos valores dos servidores,
citou que há 3.000 magistrados e
64 mil servidores.

"Não há disparidade: ambos
(magistrados e servidores) rece-
bem em conformidade com o
determinado pelo CNJ, sendo
que servidores recebem há anos
e os magistrados passaram a re-
ceber em 2021 (abaixo do fixado
pelo CNJ)", diz o tribunal.

O aumento do auxílio era
uma das propostas de campa-
nha do atual presidente do TJ.
"O tribunal paga hoje menos em
auxílio-saúde que o fixado pelo
CNJ. Nós vamos pagar aquilo
que foi fixado pelo CNJ", disse
Anafe em entrevista.

O magistrado assumiu o pos-
to com a corte em situação fi-
nanceira mais confortável que
nas gestões de antecessores.

Os presidentes anteriores en-
frentaram restrições devido a
uma mudança de cálculo do
TCE (Tribunal de Contas do Es-

tado) que pôs a corte sob risco
de descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ao
menos desde 2019 o Tribunal de
Justiça de São Paulo tem enfren-
tado dificuldades em suas des-
pesas com pessoal, para não ul-
trapassar os limites previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

No ano passado, o TCE flexi-
bilizou um acordo que havia fei-
to com o TJ para que o órgão da
Justiça reduzisse progressiva-
mente o percentual de suas des-
pesas com pessoal até 2021. O
prazo para que esse ajuste che-
gue ao fim passou para 2023.

Apesar dos problemas finan-
ceiros, o órgão frequentemente
chama a atenção pelos gastos.
Algumas vezes, após repercus-
são negativa, acaba recuando.

Por exemplo, o jornal Folha
de S.Paulo mostrou que até o
ano passado o tribunal usava
uma verba reservada a situa-
ções urgentes e imprevisíveis
para comprar petiscos e outras
regalias aos seus 360 desem-
bargadores.

A chamada "verba de adian-
tamento" vinha sendo usada pe-
lo tribunal para fazer compras
que incluíam produtos como
queijo maasdam holandês (R$
67,90 o quilo) e salame hambur-
guês Di Callani (R$ 60,25 o qui-
lo), além de frutas como kiwi
gold (R$ 59,99 o quilo). Após re-
primenda do TCE, no entanto, a
corte informou internamente
que deixaria de fornecer lanches
a gabinetes de desembargado-
res por meio desta verba.

Em 2019, a construção de um
prédio bilionário para abrigar
gabinetes de desembargadores
acabou suspensa após a reper-
cussão negativa.

No ano seguinte, o órgão
anunciou que daria prêmio de
até R$ 100 mil para desembarga-
dores julgarem processos du-
rante a crise. Após a divulgação,
o CNJ foi acionado e o órgão de-
cidiu suspender a medida.

Os desembargadores ga-
nham R$ 35.462,22 –sem contar
os descontos, mas com pendu-
ricalhos esse valor pode subir
para R$ 56 mil. Eles podem re-
ceber até 90,25% da remunera-
ção de um ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal), que é
de R$ 39.293. 

Os magistrados têm direito
a auxílio-alimentação, férias
anuais, licença-prêmio e dias
de compensação por cumula-
ção de funções. Além disso, re-
cebem retroativos, compostos
principalmente de equipara-
ções salariais, que são corrigi-
dos pela inflação. Após os sa-
lários, são as maiores despesas
pagas pelo tribunal aos seus
integrantes.

Apesar disso, o TJ não é o re-
cordista de altos rendimentos.
Conforme levantamento feito
pela Folha de S.Paulo nos sete
primeiros meses de 2019, a mé-
dia de pagamentos do Tribunal
de Justiça paulista foi a oitava do
país –com a ressalva de que nem
todos os tribunais informaram
todos os meses ao CNJ.

COVID-19

Vacinação de crianças deve
ser concluída só em março
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

A
vacinação de crianças
de crianças 5 a 11
anos contra a Covid-

19 no estado de São Paulo deve-
rá se estender até março. A pro-
jeção foi feita nesta sexta-feira
pelo governo João Doria
(PSDB), em entrevista coletiva,
logo após o início da imuniza-
ção de crianças com comorbi-
dades, deficiência, indígenas e
quilombolas.

Este primeiro grupo deverá
receber a primeira dose até 10 de
fevereiro, de acordo com as esti-
mativas do governo estadual.

A campanha de vacinação de
crianças no estado começou em
cerimônia no auditório do Hos-
pital das Clínicas, na região cen-
tral de São Paulo.

O menino indígena Davi Se-
remramiwe Xavante, de 8 anos,
foi a primeira criança vacinada
contra a Covid-19 no Brasil.

Nascido em uma tribo Xa-
vante no estado do Mato Grosso,
Davi tem uma condição de saú-
de que afeta as pernas e o obriga
a andar com ajuda de uma órte-

se. Durante nove meses, ele e o
pai, o cacique Jurandir Siridiwe,
fizeram viagens periódicas à ca-
pital paulista para que Davi fos-
se tratado no Instituto da Crian-
ça do Hospital das Clínicas.

Desde o início do ano passa-
do, Davi passou a morar com
uma tutora na cidade de Piraci-
caba, na região de Campinas.
Ela o acompanha nas consultas
rotineiras que garoto faz no HC
com médicos das áreas de reabi-
litação e neurologia.

Na sequência foram vacina-
das crianças com deficiências,
síndrome de Down e uma qui-
lombola.

Segundo o governo Doria,
São Paulo recebeu 234 mil doses
da vacina pediátrica da Pfizer,
mas há 850 mil crianças que po-
dem ser imunizadas neste pri-
meiro grupo no estado.

De acordo com Regiane de
Paula, coordenadora do Progra-
ma Estadual de Imunização, a
vacinação das crianças poderá
se estender até março por causa
da velocidade prevista de distri-
buição do Ministério da Saúde.

Segundo o cronograma apre-

sentado, a vacinação por idade
na segunda semana de feverei-
ro, deverá ser para crianças de
11, 10 anos e 9 anos (parcial). A
segunda dose será aplicada oito
semanas depois.

Doria afirmou que espera na
próxima semana a liberação pe-
la Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) para uso da
Coronavac em crianças, a partir
de 3 anos. "Temos 15 milhões de
doses no Instituto Butantan
prontas para ser usada", afir-
mou Doria.

Assim como na vacinação de
adultos, Doria –que é pré-candi-
dato à presidência pelo PSDB–
se antecipa novamente ao go-
verno federal na largada de vaci-
nação. O tucano rivaliza com o
presidente Jair Bolsonaro (PL),
que tem se mostrado contrário à
imunização de crianças e che-
gou, inclusive, a questionar os
interesses da Anvisa em aprovar
a vacina pediátrica.

Em janeiro de 2021, o gover-
no paulista imunizou a enfer-
meira Monica Calazans horas
após a Anvisa liberar o uso da
Coronavac para imunização

contra Covid no país.
Assim, a vacinação em São

Paulo começa no dia seguinte à
chegada do primeiro lote de va-
cinas para crianças contra Co-
vid, na madrugada desta quinta-
feira. A carga com 1,2 milhão de
doses de imunizantes da Pfizer
chegou ao aeroporto de Viraco-
pos, em Campinas (SP), foi
transferida para Guarulhos, na
Grande São Paulo, e começou a
ser distribuída para os estados.

O governo estadual afirmou
na quinta que receberia cerca de
250 mil imunizantes pediátricos
da Pfizer para iniciar a vacinação.
Além das crianças de 5 a 11 anos
de idade com comorbidades ou
deficiência, também terão priori-
dade indígenas e quilombolas.

No estado de São Paulo, o
pré-cadastro para vacinação do
público infantil já pode ser feito
no site Vacina Já. A estimativa é
que 4,3 milhões de crianças co-
mecem a ser vacinadas assim
que as doses forem liberadas pe-
lo Ministério da Saúde.

O pré-cadastro é opcional e
não funciona como agendamen-
to, mas agiliza o atendimento.

Crianças com comorbidade 
têm prioridade para vacinação

A vacinação de crianças con-
tra Covid-19 teve início nesta
sexta-feira  no estado de São
Paulo. O início da campanha foi
simbólico, com apenas oito
crianças vacinadas nesta sexta
na capital paulista. Como os
imunizante chegaram a quinta-
feira de manhã ao Brasil, só na
tarde desta sexta as doses come-
çaram a ser distribuídas aos 645
municípios paulistas. Com isso,
a vacinação infantil no estado só
terá início de fato nesta segun-
da-feira.

O primeiro lote de vacinas da
Pfizer/BioNTech, específicos
para crianças de 5 a 11 anos,
chegou na quinta ao Aeroporto

de Viracopos, em Campinas
(SP), contendo 1,2 milhão de
doses. Desse lote, que está sen-
do distribuído para todo o país,
foram enviadas ao estado de São
Paulo 234 mil doses. O imuni-
zante é um pouco diferente do
que está sendo aplicado atual-
mente no país, e a dose para
crianças é menor.

Na primeira etapa de vacina-
ção em São Paulo, terão priori-
dade crianças de 5 a 11 anos
com comorbidades ou deficiên-
cias, indígenas e quilombolas.
Estima-se que sejam vacinadas
no estado 850 mil pessoas nes-
sas condições.

“Com esse quantitativo que o

Ministério da Saúde sinaliza en-
caminhar, nossa projeção é que
a vacinação dessas 850 mil
crianças se dê no período de 14
de janeiro até de 10 fevereiro.
Dependendo da quantidade (de
doses) que o ministério encami-
nhar, será possível a abertura
por faixa etária a partir da se-
gunda semana de fevereiro”,
disse o secretário executivo da
Secretaria Estadual da Saúde de
São Paulo, Eduardo Ribeiro.

A projeção pode ser anteci-
pada se a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovar a vacina da CoronaVac
para crianças, produzida pelo
Instituto Butantan e pelo labo-

IMUNIZAÇÃO

Casos de Covid-19 fecham 478
agências bancárias em São Paulo
CAMILA BOEHM/ABRASIL 

O total de 478 agências bancá-
rias foram fechadas na última se-
mana, desde sexta-feira da se-
mana passada, por causa de ca-
sos de Covid-19 entre os funcio-
nários, segundo levantamento
do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e região. Con-
forme explicou a entidade, quan-
do há um caso positivo na agên-
cia, ela passa por higienização e
precisa ficar fechada por 12h.  

O levantamento do sindicato
mostrou ainda que, ao menos,
500 bancários foram confirma-
dos com Covid-19, também na
última semana, na abrangência
da sua base. A entidade infor-
mou que tem atuado para que
os protocolos de segurança se-
jam respeitados, incluindo a sa-
nitização da agência, afasta-
mento de bancários com suspei-
ta de contaminação e testagem
dos funcionários próximos.

Diante do agravamento da si-
tuação, o Comando Nacional
dos Bancários vai se reunir na
próxima terça-feira com a Fede-
ração Nacional dos Bancos (Fe-
naban) para discutir a adoção
de medidas preventivas de pro-
teção aos bancários. Um dos
pontos que será tratado é a reto-
mada e a ampliação do trabalho
remoto, que deixou de ser ado-
tado por alguns bancos, segun-
do a representação da categoria.

A Federação Brasileira dos
Bancos (Febraban), a que a Fe-
naban é integrada, informou
que não tem o levantamento das
agências fechadas para sanitiza-
ção devido a casos de Covid-19.
Em nota, disse que “os bancos
brasileiros têm assegurado as
condições de um ambiente de
trabalho com o máximo de pro-
teção à saúde tanto para os fun-
cionários quanto para os clien-
tes, tendo adotado protocolos rí-
gidos de proteção sanitária”.

Os protocolos, segundo a fe-
deração, incluem higienização,
distanciamento entre os postos
de trabalho, controle do número
de pessoas dentro da agência e
organização de filas para que
não haja contato entre os pró-
prios clientes.

“Nos casos de contaminação
[por covid-19] confirmada, as
agências passam por um novo
processo de higienização desde
o início da pandemia, em 2020.
Tais procedimentos permane-
cem vigentes, sem qualquer al-
teração. Esses fechamentos va-
riam diariamente e podem ocor-
rer por algumas horas ou até um
dia, de acordo com o tamanho
da agência”, acrescentou.

Banco do Brasil
Na quinta-feira, o sindicato

protestou em duas agências do
Banco do Brasil, na região da
Avenida Paulista, devido à de-
mora e desrespeito ao protocolo

para casos suspeitos ou confir-
mados de Covid-19.

“O banco mudou unilateral-
mente os protocolos de segu-
rança do manual para o traba-
lho presencial, o que gerou um
aumento dos casos da doença.
Nas últimas duas semanas, che-
garam ao sindicato denúncias
de descumprimentos dos proto-
colos que resultaram em mais
de 250 funcionários do BB con-
taminados pelo Sars-Cov2 na ci-
dade de São Paulo, onde aproxi-
madamente um terço desse nú-
mero (80) pertence às depen-
dências do Cenesp (Centro Em-
presarial São Paulo)”, diz nota
da entidade.

A secretária-geral do Sindica-
to dos Bancários de São Paulo,
Osasco e região, Neiva Ribeiro,
disse que os descumprimentos
de protocolo dizem respeito ao
mau uso de máscaras nas uni-
dades do Banco do Brasil e tam-
bém à falta de dispensa adequa-
da dos funcionários e de saniti-
zação dos locais. “O sindicato
está atuando para que todos os
bancos respeitem os protocolos
e não agrave ainda mais a situa-
ção, prejudicando trabalhado-
res e clientes”, disse.

O Banco do Brasil informou,
em nota, que segue as recomen-
dações e os protocolos estabele-
cidos, obedecendo às decisões
das autoridades públicas compe-
tentes. “Os protocolos adotados

nas dependências do banco são
válidos para todo o Brasil e pre-
veem medidas de proteção pes-
soal, limpeza dos ambientes, dis-
pensadores de álcool em gel,
dentre outras medidas, todas elas
alinhadas aos protocolos sanitá-
rios adotados no país”, diz a nota.

Segundo o banco, quando
confirmada infecção por covid-
19, o funcionário é afastado do
trabalho presencial, assim como
funcionários com suspeita da
doença, ou seja, que apresen-
tem sintomas gripais ou que tra-
balharam próximos de um fun-
cionário que testou positivo.

Sobre o “Manual para o Tra-
balho Presencial”, o banco in-
formou que ele “contém orien-
tações e informações importan-
tes, periodicamente atualizadas,
elaboradas com base nos dire-
cionamentos do Ministério da
Saúde e das demais autoridades
sanitárias em relação ao tema,
sendo também atualizado de
acordo com o andamento da si-
tuação no país.”

“Após o recente movimento
de retorno ao trabalho presen-
cial em prédios administrativos,
o manual foi atualizado, passan-
do a refletir o porte da depen-
dência nos procedimentos que
visam assegurar a segurança nos
locais de trabalho quando da
identificação de um caso confir-
mado ou de um caso suspeito
para a doença”, acrescentou.

HIGIENIZAÇÃO

VERÃO - SÁBADO: Sol e aumento de nuvens de manhã.
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ratório chinês Sinovac. O gover-
no paulista já pediu autorização
para uso dessa vacina em crian-
ças com mais de 3 anos e espera
que o pedido seja aprovado na
próxima semana. Caso isso
aconteça, São Paulo tem esto-
que suficiente dessa vacina para
imunizar, em três semana, todas
as crianças do estado.

Se tivesse as doses necessá-
rias, o estado diz que poderia va-
cinar 250 mil crianças por dia.
“Desde 16 de dezembro, São
Paulo está preparado para vaci-
nar crianças em seus 645 muni-
cípios. Claro que dependemos
do envio de doses. Se tivéssemos
o quantitativo de doses da Pfizer,
faríamos isso em três semanas.
Se, na semana que vem, a Anvisa
tiver posicionamento sobre a va-
cina do Butantan, teremos capa-
cidade de vacinar [nesse prazo]”,
disse a coordenadora do Progra-
ma Estadual de Imunização, Re-
giane de Paula.  
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Lula mantém liderança
com 44%; Bolsonaro
corre atrás com 24%

PESQUISA IPESPE

Pesquisa Ipespe encomen-
dada pela XP Investimentos e
divulgada nesta sexta-feira
mostra que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) segue
na liderança do primeiro turno
da disputa eleitoral para a presi-
dência em 2022, com 44% das
intenções de votos.

O petista aparece com uma
vantagem de 20 pontos percen-
tuais sobre o segundo colocado,
o presidente Jair Bolsonaro
(PL), com 24%, mesmos índices
do levantamento realizado em
dezembro.

Na sequência, aparecem o
ex-juiz Sergio Moro (Podemos),
com 9%, e o ex-governador Ciro
Gomes (PDT), com 7%. Como a
margem de erro é de 3,2 pontos
percentuais, os dois estão tecni-
camente empatados.

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), tem 2%; a
senadora Simone Tebet (MDB),
o presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD), e Luiz Felipe
D´Ávila (Novo) têm 1% cada.
Brancos, nulos, nenhuma das
opções e não iriam votar so-
mam 6%; e não sabem ou não
responderam, 7%.

O levantamento ouviu 1.000
pessoas, com 16 anos ou mais,
entre os dias 10 e 12 de janeiro
de todas as regiões do país. As
entrevistas foram telefônicas. O
índice de confiança, segundo o
instituto, é de 95,5%.

A pesquisa foi registrada no
TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) sob o número BR-
09080/2022. Os percentuais que
não totalizam 100% são decor-

rentes de arredondamento ou
de múltiplas alternativas de res-
posta, segundo o Ipespe.

O instituto pesquisou um
segundo cenário para o primei-
ro turno, com o senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania) e
sem Moro. Em entrevista à re-
vista Veja, publicada nesta sex-
ta, o ex-ministro da Justiça do
governo Bolsonaro disse que
não pretende abrir mão de sua
candidatura.

No cenário sem Moro, Lula
mantém 44% das intenções de
voto, e Bolsonaro oscila um
ponto para cima, ficando com
25%. Na sequência aparecem
Ciro, que soma 9%, Doria, com
3%, Tebet, agora com 2%, Pa-
checo, Vieira e D'Ávila, que têm
1% cada.

Brancos, nulos, nenhuma
das opções e não iriam votar so-
mam 11%; e não sabem ou não
responderam, 5%.

Conforme o levantamento,
Lula vence todos os candidatos
em um eventual segundo turno.
Nos cenários testados, o petista
tem vantagem de pelo menos
19 pontos percentuais -ele ven-
ce por 56% a 31% contra Bolso-
naro, 51% a 32% diante de Mo-
ro, 51% a 25% frente a Ciro, e por
53% a 20% ante Doria.

O nome de Bolsonaro tam-
bém foi testado contra Ciro, Do-
ria e Moro. Os três aparecem à
frente do atual chefe do Executi-
vo -o pedetista tem 43% a 34%, o
governador paulista vence por
42% a 35%, e o ex-ministro de
Bolsonaro bate o presidente por
36% a 29%.

BABOSEIRAS

Bolsonaro fala de fraude em
2018 e faz ameaças ao MST
DYEPESON MARTINS, FABIANO
MAISONNAVE E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

E
m ritmo de campanha, o
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) voltou a dizer,

sem provas, que houve fraude
na eleição presidencial de 2018
e prometeu combater o MST por
meio da eventual aprovação do
excludente de ilicitude.

"Era para ter ganho no pri-
meiro turno, se fossem umas
eleições limpas no primeiro",
afirmou Bolsonaro, durante dis-
curso em Macapá nesta sexta-
feira, ao se referir ao pleito que o
levou ao Palácio do Planalto.

O ataque ao sistema eleitoral
repete a marca adotada por Bol-
sonaro especialmente antes dos
atos de raiz golpista do 7 de Se-
tembro. Em junho do ano passa-
do, ele chegou a dizer que tinha
"provas materiais", mas nunca
as apresentou.

Após pedir desculpas e baixar
o tom nos ataques golpistas, Bol-
sonaro voltou a atacar integran-
tes da corte desde o final de 2021.

Nesta semana, Bolsonaro já
havia feito ataques aos ministros
Luís Roberto Barroso e Alexan-
dre de Moraes, do STF (Supremo
Tribunal Federal), acusando os
dois magistrados de ameaçar e
cassar "liberdades democráti-
cas" com o objetivo de beneficiar
a candidatura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro foi o mais votado
no primeiro turno em 2018, com
46% dos votos válidos. Para
prescindir do segundo turno, o
candidato precisa receber mais
da metade dos votos válidos. A
eleição foi decidida no segundo
turno, quando Bolsonaro ven-
ceu o petista Fernando Haddad.

Pesquisas têm apontado uma
ampla vantagem de Lula para a
eleição deste ano, que atual-
mente teria chance de vitória no
primeiro turno, com Bolsonaro
em um distante segundo lugar.

A retomada da contestação
de urnas também ocorreu em
entrevista concedida pelo presi-

dente na quinta-feira, mas vei-
culada nesta sexta-feira.

Bolsonaro recuperou uma fa-
ke news de que pessoas esta-
riam comendo cães e gatos para
não passar fome durante restri-
ções na pandemia da Covid em
Araraquara (SP) no ano passa-
do. Ele disse não entender como
o prefeito Edinho Silva (PT) foi
reeleito e colocou em dúvida o
processo eleitoral.

"Prefeito fez barbaridades, bo-
tando a guarda municipal para
patrulhar as ruas todas, manten-
do o povo dentro de casa. Se não
é o presidente da Ceagesp, coro-
nel da Polícia Militar de SP, so-
correr com comboio de alimento
a cidade, o pessoal tinha morrido
de fome. Lá, inclusive, o pessoal
comeu cães e gatos, porque não
tinha o que comer", disse o presi-
dente, em entrevista à rádio Uira-
puru Jaguaribana, do Ceará.

Bolsonaro faz menção a um
áudio apócrifo que circulou nas
redes sociais, no ano passado,
de uma mulher que chora, diz
que uma vizinha chegou a co-
mer um gato, e pede ajuda para
o coronel Mello Araújo.

"E esse prefeito foi reeleito. A
gente não consegue entender is-
so aí. Será que as eleições foram
limpas no tocante à apuração,
será? Não sei! Eu acho um absur-
do um cara que agiu dessa ma-
neira conseguir uma reeleição."

À época, a Prefeitura de Ara-
raquara negou o ocorrido e o
prefeito atribui a história à "poli-
tização da pandemia". Com ex-
plosão de casos e ocupação má-
xima de leitos no sistema públi-
co, Araraquara promoveu lock-
down, que surtiu efeito. Dois
meses depois, o número de no-
vos casos caiu para 65%.

O ex-secretário de Comuni-
cação da ex-presidente Dilma
Rousseff (PT) foi reeleito para a
Prefeitura de Araraquara com
46,09% dos votos.

Em nota divulgada nesta sex-
ta, a prefeitura de Araraquara
repudiou e desmentiu as decla-
rações do presidente.

"A prefeitura lamenta e refor-

ça que se trata de mais uma fake
news. Notícia mentirosa propa-
gada por quem deveria coibir
essa prática. Não há na cidade
registro sobre essa denúncia en-
volvendo "gatos e cachorros co-
mo alimentos", ou mesmo algo
semelhante. Inclusive, a prefei-
tura e os órgãos de fiscalização
jamais localizaram os autores
dessa denúncia", diz o texto.

O cenário adverso tem gera-
do o temor de que Bolsonaro
possa desconhecer o resultado e
incentivar um "cenário Capitó-
lio", em referência ao que houve
nos EUA com Trump, em que
seguidores radicalizados do pre-
sidente poderiam recorrer à vio-
lência contra instituições em ca-
so de derrota nas urnas.

Em outro trecho do discurso,
Bolsonaro fez uma ameaça vela-
da ao MST (Movimento Nacio-
nal dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra), que planeja mani-
festações de rua em apoio à vol-
ta de Lula à Presidência.

"Vejo agora meus policiais mi-
litares aqui presentes. O MST
ameaçando realizar dezenas de
invasões no presente ano. Se um
dia eu tiver, no Congresso Nacio-
nal, o excludente de ilicitude, po-
dem ter certeza: aproveitem para
invadir agora, porque, no futuro,
não invadirão", discursou.

"O que é o excludente de ilici-
tude? É o militar, ao cumprir sua
missão, vai pra casa descansar.
E vai ter a certeza de que não vai
receber a visita de um oficial de
Justiça para processá-lo", com-
pletou Bolsonaro.

O excludente de ilicitude
abrandaria a pena para policiais
que cometerem excessos, in-
cluindo mortes, caso tenham
agido "sob escusável medo, sur-
presa ou violenta emoção".

A proposta fazia parte do pa-
cote anticrime apresentado pelo
então ministro da Justiça, Sergio
Moro, mas acabou descartada
no Congresso. Após essa tentati-
va, apareceram outros projetos
com o mesmo teor, apresenta-
dos e defendidos pela bancada
bolsonarista.

Na última parte do discurso,
Bolsonaro disse que, "mais cedo
ou mais tarde", será preciso ex-
plorar os recursos da Renca (Re-
serva Nacional do Cobre e Asso-
ciados).

Trata-se de uma área de 4 mi-
lhões de hectares entre o Amapá
e o Pará criada em 1984 durante
a ditadura militar. A medida
proíbe qualquer tipo de minera-
ção nessa região.

Em 2017, o presidente Michel
Temer (MDB) decretou a extin-
ção da Renca, mas, sob pressão
da opinião pública, mobilizada
por ambientalistas, acabou re-
cuando.

Bolsonaro (PL) visitou Maca-
pá, no Amapá, para participar de
uma inspeção técnica relaciona-
da ao projeto "Infovia 00", que
prevê a implementação de uma
estrutura de fibra ótica de 770
km de extensão, com a finalida-
de de proporcionar conexão de
alta qualidade ao Amapá e Pará.

O avião presidencial pousou
no Aeroporto Internacional de
Macapá por volta das 10h. De lá,
o presidente seguiu por quase
20 km em uma carreata até a
praia da Fazendinha, em Maca-
pá, onde ocorreu a vistoria. Ele
não utilizou máscara durante
todo o percurso.

A inspeção durou cerca de 40
minutos e aconteceu na embar-
cação onde foram colocados os
cabos de fibra ótica que ficarão
submersos no leito do rio Ama-
zonas. O acesso à embarcação,
que navegou por vários pontos
do rio, não foi liberado para a
imprensa.

Após a vistoria, transmitida
ao vivo, Bolsonaro foi até a ceri-
mônia de lançamento do proje-
to. Ele chegou ao local às 11h40 e
foi recebido por apoiadores, que
o aguardavam desde o início da
manhã debaixo de um sol forte, a
maioria não usava máscara.

É a terceira vez que o presi-
dente vai ao Amapá. A última vi-
sita ocorreu em novembro de
2020, durante o apagão que du-
rou quase 20 dias e atingiu 90%
da população.

Defesa Civil
remove 80
famílias de
área de risco 

Ainda às voltas com as con-
sequências das fortes chuvas
que atingiram Minas Gerais,
cerca de 80 famílias de Ouro
Preto tiveram que deixar suas
casas na manhã desta sexta-
feira. Embora não esteja cho-
vendo na cidade esta manhã,
as residências ficam em uma
área onde técnicos da Defesa
Civil identificaram o risco de
deslizamentos devido às con-
dições do solo encharcado.  

As casas ficam no bairro Ta-
quaral, de onde outras 25 fa-
mílias já tinham sido removi-
das esta semana. A área fica a
poucos quilômetros do Morro
da Forca, onde, na quinta-fei-
ra, um deslizamento destruiu
dois casarões históricos – um
deles, do fim do século XIX. A
ocorrência desta quinta-feira
não fez vítimas. Ainda assim, o
Ministério Público Federal
(MPF) instaurou um procedi-
mento administrativo para
apurar “os evidentes danos ao
patrimônio cultural”.

A agente da Defesa Civil
municipal Paloma do Carmo
Magalhães foi a primeira servi-
dora de órgãos de proteção a
chegar ao Morro da Forca,
pouco antes do talude vir abai-
xo. Ela seguia para o trabalho
quando um motorista de ôni-
bus a alertou para algo atípico
na encosta, na altura da Rua
Diogo de Vasconcelos, em
frente ao Centro de Artes e
Convenções da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP). 

OURO PRETO

Anvisa deve decidir
sobre Coronavac para
crianças nesta semana

VACINA

A diretoria da Anvisa (Agên-
cia Nacional Nacional de Vigi-
lância Sanitária) deve decidir
nesta  semana se libera o uso da
Coronavac ao público de 3 a 17
anos. Técnicos da agência tra-
balham para entregar parece-
res sobre a vacina no começo
da semana. Em cenário otimis-
ta, a ideia é reunir a cúpula do
órgão para votar o pedido do
Instituto Butantan na próxima
quarta-feira.

Integrantes da Anvisa afir-
mam que a tendência é liberar a
aplicação da Coronavac em
crianças e adolescentes, mas co-
locar algumas condições. Entre
elas, que o laboratório paulista
se comprometa a gerar dados
sobre o uso das doses no Brasil,
além de apresentar o desfecho
de estudo global que está sendo
conduzido na China, África do
Sul, Chile, Malásia e Filipinas.

Os pareceres das áreas técni-
cas devem apontar que a vacina
demonstra dados sólidos de se-
gurança. Além disso, destacar
que o imunizante é largamente
aplicado nos mais jovens em ou-
tros países, como o Chile. O país
andino já imunizou 1,4 milhão
de pessoas entre 3 e 17 anos.

Após se reunir com o labora-
tório ligado ao governo paulista,
a Anvisa informou na quinta-fei-
ra passada que a análise entrou
na reta final.

Participaram do mesmo en-
contro para tratar de dados da
vacina pesquisadores chilenos,
técnicos do laboratório Sinovac
e representantes da SBI (Socie-
dade Brasileira de Infectologia),
da SBP (Sociedade Brasileira de
Pediatria), da SBI (Sociedade
Brasileira de Imunologia) e da
Abrasco (Associação Brasileira
de Saúde Coletiva). Os represen-
tantes das sociedades médicas
também vão entregar manifesta-
ção à agência sobre o uso da va-
cina. Como a Coronavac não
tem registro definitivo, a decisão
sobre ampliar o público-alvo se-
rá tomada pela diretoria colegia-
da, formada por cinco membros.

Apenas a vacina da Pfizer
contra a Covid pode ser aplicada
no Brasil em menores de idade, a
partir de 5 anos. Neste caso, o
imunizante tem registro definiti-
vo. Por isso, a decisão de ampliar
o alcance do imunizante é toma-
da por técnicos e publicada no
Diário Oficial. Em agosto, a dire-
toria da Anvisa negou pedido de
uso da Coronavac no grupo de 3
a 17 anos sob argumento de falta
de dados. Integrantes da agência
afirmam que o processo, agora,
está mais sólido.

O Ministério da Saúde avalia
usar a Coronavac em crianças,
caso haja aprovação da Anvisa.
Como a vacina é do mesmo mo-
delo aplicado em adultos, esta-
dos já se planejam para destinar
doses estocadas ao público mais
jovem. A vantagem da Corona-
vac é a disponibilidade de doses,
devido ao fato de que o imuni-
zante parou de ser usado pelo
governo federal.

A vacinação de crianças e
adolescentes é tema sensível no
governo Jair Bolsonaro (PL), pois
o mandatário distorce dados e
desestimula a imunização dos
mais jovens. O presidente ainda
é vetor de desinformação sobre a
Coronavac, vacina impulsiona-
da no Brasil pelo governador
paulista João Doria (PSDB), ini-
migo político e potencial adver-
sário do mandatário na disputa
ao Planalto neste ano.

Apesar da resistência do pre-
sidente, o ministério espera re-
ceber 30 milhões de doses pe-
diátricas da Pfizer até o fim de
março. O governo de São Paulo
estima ter capacidade de vacinar
todas as crianças de 3 a 11 anos
no estado contra a Covid-19 em
cerca de dez dias.

Bolsonaro chegou a ameaçar
expor nomes de servidores da
Anvisa que aprovaram o uso de
vacinas da Pfizer em crianças.
Em resposta, o presidente da
agência, Barra Torres, disse que
as falas do chefe do Executivo es-
timulavam crimes de ameaça
contra o órgão regulador.

Líderes indígenas exaltam
vacina em menino xavante 
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A aplicação da primeira dose
pediátrica da vacina contra a
Covid-19 em um menino da et-
nia xavante, realizada nesta sex-
ta-feira  em cerimônia com a
participação do governador
João Doria (PSDB-SP), foi rece-
bida de forma ambivalente por
líderes indígenas.

Ao mesmo tempo em que a
cena foi celebrada por simboli-
zar o cumprimento de um direi-
to, o do acesso à vacinação por
povos originários, ela também
suscitou críticas à gestão do tu-
cano e do governo de Jair Bolso-
naro (PL) em relação às ques-
tões indígenas.

A criança selecionada pela
gestão Doria para o ato inaugu-
ral da vacinação infantil foi o
indígena Davi Seremramiwe
Xavante, 8, que nasceu em Ma-
to Grosso e hoje mora no esta-
do de São Paulo. A escolha por
seu nome foi revelada em pri-
meira mão pelo jornal Folha de
S.Paulo.

Única brasileira a discursar
na abertura da COP26 no ano
passado, a líder Txai Suruí diz
que ficou muito feliz ao saber a
notícia. "Nós (indígenas) faze-
mos parte do calendário de
prioridades e fomos um dos
(grupos) mais afetados pela
pandemia", diz ela, que perdeu
uma avó e um tio para a doença.

Ainda que considere que o
episódio "seja uma vitória", Su-
ruí afirma faltar atenção por
parte do poder público às neces-

sidades das tribos em São Paulo,
especialmente ao povo guarani
na região do Jaraguá, na zona
norte da capital paulista.

Em 2020, a área tornou-se
objeto de disputa entre os in-
dígenas e a Tenda, construtora
que possui projeto para cons-
truir  no local  11 torres resi-
denciais.

A crítica é endossada pela co-
deputada estadual em São Paulo
Chirley Pankara (PSOL), que in-
tegra a Bancada Ativista.

"Eu espero que ele [Doria] te-
nha um olhar melhor em rela-
ção a como os povos indígenas
estão vivendo em São Paulo, em
como precisam ter seus territó-
rios garantidos, e não ocupados
pela especulação imobiliária",
afirma Pankara.

"Ver a criança indígena sendo
vacinada, para nós, não é nem
para ficar agradecendo. É um di-
reito. A gente quer ser vacinado,
diferentemente do presidente
(Bolsonaro)", diz ainda a parla-
mentar.

A codeputada do PSOL afir-
ma sentir falta de mais políticas
afirmativas para a população in-
dígena -como em concursos pú-
blicos para a educação básica,
por exemplo.

Para Cristian Wari'u, que é li-
derança jovem em pautas indí-
genas, foi uma surpresa desco-
brir que Davi também é da tribo
xavante. "Somos de um territó-
rio longe, estamos presentes no
cerrado, em Mato Grosso, então
foi bastante inesperado", diz.

"Fico muito feliz que temos

um representante nesse mo-
mento histórico", ressalta.

Para além do início da imuni-
zação para crianças de 5 a 11
anos, o ato desta sexta na capital
paulista marcou um novo trunfo
eleitoral de Doria, que em 2021
também esteve ao lado da pri-
meira brasileira vacinada. O go-
vernador de São Paulo é pré-
candidato à Presidência e desa-
feto de Bolsonaro.

"Já estamos em uma campa-
nha eleitoral e sabemos que a
pré-campanha do Doria foi em
cima da questão da vacina, en-
tão pode ser um jogo político,
sim", diz Txai Suruí. O tucano e
seus aliados buscam afastar da
iniciativa o viés eleitoral e afir-
mam se tratar unicamente de
medida da gestão em prol da
saúde pública.

Suruí, que foi criticada pelo
presidente Bolsonaro por "ata-
car o Brasil" após discursar na
abertura da conferência climáti-
ca, também critica a gestão do
governo federal na pandemia.
"A gente deveria ter começado a
vacinar crianças há muito tem-
po e a gente sabe por que isso
não aconteceu".

Ela também criticou a deci-
são do governo federal de não
incluir, ainda no início da cam-
panha de imunização, indíge-
nas que vivem em centros urba-
nos como parte do grupo priori-
tário para a vacina contra a Co-
vid-19. O caso foi parar no STF
(Supremo Tribunal Federal),
que decidiu em favor dos indí-
genas.

COVID-19
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Afastamento de
profissionais com Covid
faz RJ cancelar cirurgias

REDE PÚBLICA

MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

O estado do Rio de Janeiro
decidiu cancelar, a partir des-
ta segunda-feira, as cirurgias
eletivas na rede pública em
razão do afastamento de pro-
fissionais de saúde por causa
da Covid-19.

Na capital, a prefeitura co-
municou que suspenderá as
cirurgias não emergenciais,
mas alegou que a razão é o ris-
co alto de contágio.

A medida vale por 30 dias
tanto no estado quanto no
município do Rio.

Segundo a Secretaria de Es-
tado de Saúde, até 20% dos
profissionais foram afastados
de unidades do estado por
causa da Covid. O aumento de
casos impulsionado pela va-
riante Ômicron tem gerado
preocupação.

Na quinta-feira passada, o
estado registrou o maior nú-
mero de casos em um único
dia desde o início da pande-
mia, com 12.837 novas infec-
ções. A maior parte delas foi
registrada no município do
Rio, que contabilizou 11.943
casos da doença.

Com o avanço da Ômicron,
cepa que já é dominante na ci-
dade, a capital fluminense as-
siste à piora de seus indicado-
res epidemiológicos, o que ob-
rigou a prefeitura a abrir novos
leitos nesta semana.

Embora o número de óbitos
esteja em um patamar baixo,
os casos de Covid e as interna-
ções explodiram nas últimas
semanas.

No dia 1º deste mês, havia
23 pessoas internadas na rede

pública, número que saltou
para 338 internações na ma-
nhã desta sexta-feira. Segundo
a Secretaria Municipal de Saú-
de, 90% dos pacientes não têm
o esquema vacinal completo,
e cerca de 38% não tomaram
nenhuma dose da vacina.

Nesta semana, a prefeitura
decidiu pôr em funcionamen-
to diariamente cerca de 30 lei-
tos para tratar pacientes com
coronavírus no Hospital Mu-
nicipal Ronaldo Gazolla, uni-
dade na zona norte carioca
que foi referência no trata-
mento da doença.

Em novembro do ano pas-
sado, o hospital conseguiu ze-
rar o número de internações e
fechou o setor dedicado à Co-
vid em razão da queda nos nú-
meros da Covid.

No entanto, com o novo au-
mento de casos, a prefeitura
diz que reabriu, na última ter-
ça-feira, 50 leitos no hospital e
que solicitou ao estado e ao
governo federal a reabertura
de mais vagas no Rio.

A expectativa das autorida-
des é que, com a vacinação, o
aumento de casos não gere
uma explosão no número de
óbitos, como foi visto nos pio-
res momentos da pandemia.
Na cidade do Rio, 81,5% da po-
pulação completou o esque-
ma vacinal.

Na manhã desta sexta-feira,
o estado recebeu 93.500 doses
da Pfizer para imunizar crian-
ças de 5 a 11 anos. Segundo o
governo, o objetivo é vacinar
1,5 milhão de crianças em to-
do estado. A capital fluminen-
se começa a vacinar esse pú-
blico nesta segunda-feira.

VATICANO

Papa Francisco diz que
sente falta de andar na rua
E

m carta enviada a um
jornalista espanhol na
quinta-feira passada, o

Papa Francisco disse que sente
falta, desde que se tornou pontí-
fice, de andar nas ruas como fa-
zia em Buenos Aires, "indo de
uma paróquia a outra".

A confissão veio dois dias de-
pois de o repórter da agência de
notícias Rome Reports Javier
Martinez-Brocal registrar uma
escapada de Francisco para visi-
tar a loja de discos de um amigo
na capital italiana.

Na ocasião, o Papa driblou os
agentes de segurança e chegou
ao estabelecimento em um Fiat
500 branco dirigido por um fun-
cionário do Vaticano. O chefe da
Igreja Católica por vezes evita
veículos à prova de balas e es-
coltas policiais que chamem a
atenção do público.

A tentativa de circular anoni-
mamente, porém, não deu cer-
to, uma vez que o repórter espa-
nhol estava por acaso na região,
no centro de Roma, e filmou
com o celular a visita de Francis-
co. Brocal é diretor de notícias
da emissora e autor de dois li-
vros sobre o Vaticano -um, in-
clusive, sobre o atual chefe da
Igreja Católica.

O vídeo foi publicado no
Twitter e logo viralizou.

Na carta divulgada nesta
quinta, o pontífice parabenizou
o profissional da Rome Reports,
mas brincou que foi "má sorte
que a notícia tenha se espalha-
do". "Você não pode negar que
foi um caso de azar. Depois de
eu ter tomado todas as precau-
ções, havia um repórter lá no
ponto de táxi", escreveu Francis-
co, agradecendo ao jornalista
por fazer seu trabalho, "ainda
que tenha colocado o papa em
dificuldades".

Os donos da loja disseram
mais tarde que o pontífice ficou
no estabelecimento por cerca de
20 minutos e recebeu, de pre-
sente, uma caixa de CDs de mú-
sica clássica. Francisco é conhe-
cido por gostar de Beethoven,
Mozart, Bach, além de cantores
argentinos de tango.

Quando ia Roma, o então car-
deal Jorge Mario Bergoglio, ar-
cebispo de Buenos Aires, costu-
mava frequentar o estabeleci-
mento, localizado próximo a
uma residência para clérigos vi-
sitantes.

"Ele vinha quando era bispo,
arcebispo e cardeal para com-
prar música clássica para ele

mesmo ou para dar de presente
a alguém. É um amante da mú-
sica, da ópera, das vozes. Em
particular, é um admirador de [o
compositor alemão Richard]
Wagner", disse à agência de no-
tícias AFP Tiziana Esposito, filha
da proprietária, que acrescen-
tou que a visita foi "rápida,
imensa, grande, humana e ma-
ravilhosa".

No local, trabalham, além de
Tiziana, seu marido e sua mãe,
Letizia Giostra, que abriu o esta-
belecimento em 1971. Na Itália,
como em grande parte do mun-
do, o setor tem sofrido com o
avanço da tecnologia e a pirata-
ria. Atualmente, a maioria das
lojas de discos de Roma está lo-
calizada em pequenos espaços,
quase que escondida entre res-
taurantes e casas de souvenir.

Essa não foi a primeira vez
que o papa tenta driblar o gran-
de aparato de segurança que o
rodeia. Em 2015, ele compare-
ceu a uma ótica no centro da ca-
pital italiana para trocar a arma-
ção de seus óculos –o produto
deveria ter sido entregue ao Va-
ticano, mas o pontífice decidiu
ir buscá-lo. No ano seguinte,
Francisco esteve em uma loja
não muito longe da sede da Igre-

ja para comprar novos sapatos.
Dois dias depois da mais re-

cente visita pitoresca, o chefe do
Vaticano se reuniu com dois vi-
ce-presidentes da CNBB (Con-
ferência Nacional dos Bispos do
Brasil), o arcebispo de Porto
Alegre, dom Jaime Spengler, e o
bispo de Roraima, dom Mário
Antônio Silva. O presidente da
entidade e arcebispo de Belo
Horizonte, Dom Walmor de Oli-
veira, não viajou devido à situa-
ção provocada pelas enchentes
em Minas Gerais.

Após o encontro, os religiosos
deram uma entrevista à rádio do
Vaticano e definiram a reunião
como "simples e fraterna". Na
ocasião, foi feito um convite ao
papa para visitar a Amazônia e
também a região das Missões, no
Rio Grande do Sul, onde estão re-
gistros das relações entre jesuítas
e guaranis. Não foram estipula-
das datas de uma possível visita.

Além disso, Francisco discu-
tiu o momento político, econô-
mico e social do país. Neste pon-
to, ainda segundo os represen-
tantes da CNBB, os religiosos
chegaram ao consenso de que é
necessário "prudência, discerni-
mento, oração e capacidade de
diálogo".

Boris pede desculpas à rainha Elizabeth
após festas na véspera do funeral de Philip

Depois de um novo escânda-
lo, um novo pedido de descul-
pas. O gabinete do primeiro-mi-
nistro do Reino Unido, Boris
Johnson, pediu desculpas à rai-
nha Elizabeth II nesta sexta-fei-
ra, depois que a imprensa britâ-
nica revelou que um grupo de
funcionários do governo que-
brou as regras do confinamento
e fez duas festas em Downing
Street na véspera do funeral do
príncipe Philip.

"É profundamente lamentá-
vel que isso tenha acontecido
em um momento de luto nacio-
nal e o número 10 (referência à
residência oficial do premiê) pe-
diu desculpas ao Palácio", disse
um porta-voz de Boris.

Segundo o gabinete, o pri-
meiro-ministro não estava pre-
sente na ocasião nem sequer foi
convidado. Boris estava em
Chequers, sua casa de campo.

A informação sobre as festas
um dia antes do funeral do ma-
rido da rainha foi veiculada pelo

Telegraph na quinta-feira. Se-
gundo o jornal, funcionários do
gabinete de Boris beberam ál-
cool em abundância, e alguns
convidados dançaram até tarde
na despedida do diretor de co-
municação James Slack e de um
fotógrafo do líder britânico,
eventos que ocorreram separa-
damente.

Os eventos teriam ocorrido
em meio às restrições sanitárias
em vigor para conter a propaga-
ção da Covid. Essas medidas
marcaram o funeral do príncipe
Philip, realizado no dia seguin-
te. A cerimônia teve como sím-
bolo a imagem da rainha Eliza-
beth 2ª solitária na igreja para
cumprir as regras de distancia-
mento.

Boris enfrenta pedidos de re-
núncia, inclusive de seu próprio
partido, justamente devido às
festas em Downing Street, sua
residência oficial, enquanto o
Reino Unido estava sob confina-
mento rígido.

A série recente de escândalos
começou quando veio à tona ou-
tro evento realizado em Dow-
ning Street durante a época de
Natal de 2020, quando celebra-
ções presenciais estavam proibi-
das em razão de restrições sani-
tárias. O episódio levou à renún-
cia de uma assessora de Boris.

Já no mês passado, os jornais
britânicos The Guardian e The
Independent fizeram uma in-
vestigação apontando que cerca
de 20 funcionários do governo
fizeram uma festa em maio de
2020 –há relatos de que seriam
até 40. Uma foto do evento –re-
gado a queijo e vinho– mostrava
o premiê no jardim da residên-
cia oficial, o que contrariava sua
versão inicial de que não havia
ocorrido celebração alguma.

A crise se agravou na última
segunda-feira, quando a rede
ITV divulgou um email enviado
pelo secretário particular do
premiê convidando ao menos
cem funcionários do governo

para a ocasião.
"Após um período incrivel-

mente movimentado, seria bom
aproveitar ao máximo o clima
agradável e tomar, com distan-
ciamento social, algumas bebi-
das, nos jardins do número 10
[referência a Downing Street]",
afirmava a mensagem de Martin
Reynolds. "Por favor, junte-se a
nós a partir das 18h e traga sua
bebida!"

Sob pressão, Boris admitiu
pela primeira vez na quarta (12)
ter furado as regras de confina-
mento ao participar da festa.
Diante do Parlamento, disse que
a indignação causada é com-
preensível.

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

NADA DE LUTO

Lei transforma mestre-
-sala e porta-bandeira
em patrimônio do Rio

CARNAVAL

Foi sancionada na última
quinta-feira a lei 9.588 de 2021,
que garante às figuras carnava-
lescas do mestre-sala e da por-
ta-bandeira o título de Patri-
mônio Cultural Imaterial do
estado do Rio de Janeiro.  

Para Vilma Nascimento, de
83 anos, a lei sancionada pelo
governador Cláudio Castro é
um reconhecimento à história
dos símbolos do Carnaval.

A apresentação do mestre-
sala e da porta-bandeira é um
dos mais disputados quesitos
na classificação das escolas de
samba no carnaval carioca, e
pode ser determinante na
avenida. 

As roupas luxuosas preci-
sam estar de acordo com o en-
redo do ano e são preparadas
especialmente para não impe-
dir o bailado na passarela, que
costuma encantar o público.

“É uma coisa séria. Agora
eles têm que se unir, para cada
vez ser mais valorizado o ca-
sal. Tem que ter união, respei-
to absoluto. O título valorizou
muito e eu estou muito con-
tente mesmo”, disse a sambis-
ta em entrevista para a Agên-
cia Brasil.

Considerada símbolo das
porta-bandeiras de escolas de
samba, Vilma faz a própria his-
tória na família. A primeira vez
que desfilou foi aos 7 anos, no
Bloco Unidos da Dona Clara -
rua de Madureira, na Zona
Norte do Rio de Janeiro. 

A estreia como porta-ban-
deira foi aos 13 anos na Escola
de Samba União de Vaz Lobo,
também na Zona Norte. Na
Portela, onde se tornou desta-
que pelo seu bailado que en-
volvia a quem assistia, come-
çou em 1957.

Os anos se passaram e na
década de 80 Vilma foi para a
Tradição, uma dissidência da
azul e branco de Oswaldo
Cruz. Foi lá que mais uma vez

fez história. Preparou o afilha-
do, o mestre-sala Júlio César
da Conceição Nascimento, o
Julinho. Emocionado, o jovem
realizou o sonho de desfilar
com a madrinha de batismo
em plena Marquês de Sapucaí.
“Eu fui orientando, botando
ele do meu jeito. Fui eu que
projetei ele”, contou Vilma.

TRADIÇÃO DE FAMÍLIA
Ser porta-bandeira na famí-

lia de Vilma é sinônimo de en-
contro de gerações. A filha Da-
nielle também seguiu os pas-
sos da mãe e é porta-bandeira
na União da Ilha. Ela passou a
compor o casal com Julinho
quando Vilma deixou a fun-
ção; a neta Camyla é segunda
porta-bandeira da Portela; e a
bisneta Clarice, terceira da
Tradição. Todos seguem os
seus passos. “Para mim isso é
muito gratificante e importan-
te porque deixa uma boa lem-
brança para mim que já não
danço mais. Eu digo, valeu a
pena? Valeu”, contou.

Nos últimos anos, além de
entrar na avenida como des-
taque no início do desfile da
Portela, Vilma esteve presen-
te ao lado da filha nas apre-
sentações do casal. “É uma
emoção forte. Muito bom ver
ela dançar, porque a Danielle
é incrível na avenida. Ela não
gosta de quadra, ela gosta é
de avenida. 

Igual a mim, tanto é que eu
vou para a avenida. Quero ver
todas as escolas de samba”,
completou sorrindo, lembran-
do que mesmo no ano em que
precisou fazer uma cirurgia na
cabeça pouco tempo antes do
carnaval, foi para a Passarela
do Samba e desfilou na Portela
e acompanhando a filha na es-
cola Paraíso do Tuiuti. “Fui pa-
ra a avenida com os pontos na
cabeça. Foi muito bom. Foi
emocionante”.

EUA vacinaram 18% das crianças
anos em dois meses de campanha

Pouco mais de dois meses
após o início da vacinação con-
tra a Covid-19 para crianças en-
tre 5 e 11 anos nos Estados Uni-
dos, menos de duas em cada dez
estão completamente imuniza-
das contra o vírus.

De acordo com dados do Cen-
tro de Controle e Prevenção de
Doenças dos EUA (CDC), até
quinta-feira passada, 5,1 milhões
de crianças dessa faixa comple-
taram o ciclo vacinal contra o co-
ronavírus. Há, segundo o último
censo americano, 28,8 milhões
de pessoas nesse grupo. O núme-
ro de vacinados, portanto, equi-
vale a 18,1% do total.

O CDC aponta ainda que as
crianças que tomaram ao me-
nos a primeira dose somam 7,7
milhões (27,3% do total).

Entre os grupos etários, a fai-
xa dos 5 aos 11 anos é a mais
sub-representada em termos de
vacinação nos EUA. Embora re-
presentem 8,7% da população

americana, as crianças nessa
faixa são apenas 2,5% dos que
estão com o esquema de imuni-
zação completo.

Parte da diferença se explica,
claro, pelo tempo da campanha.
O FDA, agência americana simi-
lar à Anvisa, que regula medica-
mentos, aprovou o uso emer-
gencial da vacina pediátrica da
Pfizer em 29 de outubro de 2021.
Dois dias depois, a aplicação foi
liberada pelo CDC, e a imuniza-
ção das crianças começou em 3
de dezembro.

No início, o ritmo foi acelera-
do. Em duas semanas, quase 10%
das crianças americanas entre 5 e
11 anos já haviam recebido a pri-
meira dose. Segundo Jeff Zients,
coordenador da resposta da Casa
Branca à pandemia, foram neces-
sários quase 50 dias para que os
adultos chegassem ao mesmo ín-
dice –a vacinação no país come-
çou em dezembro de 2020.

Vieram, porém, os feriados e

as festas de fim de ano, que se
juntaram às dúvidas e à desin-
formação sobre a vacina, de mo-
do que a imunização das crian-
ças agora avança lentamente e
de forma desigual nos EUA.

De acordo com um levanta-
mento da agência de notícias
Associated Press, enquanto o
estado de Vermont imunizou
48% de suas crianças, a Califór-
nia, por exemplo, vacinou 19% e
o Mississippi mal passou de 5%.

Especialistas ouvidos pela
imprensa americana afirmam
que os baixos índices de cober-
tura vacinal são perturbadores,
e que os pais que deixam de va-
cinar os filhos estão não só assu-
mindo riscos enormes em rela-
ção à saúde e à vida social e es-
colar deles como também ali-
mentando a pandemia.

Os EUA vêm batendo recor-
des no número de novas infec-
ções, assim como no de hospita-
lizações, inclusive de crianças e

adolescentes.
Na faixa dos 0 aos 17 anos,

por exemplo, a taxa de interna-
ções, que havia atingido o últi-
mo pico em setembro, com 0,47
a cada 100 mil habitantes dessa
faixa etária, chegou a 1,2 na últi-
ma terça-feira. Em comparação
com 11 de dezembro, quando a
taxa era de 0,26, houve um au-
mento de mais de 360%.

O Brasil iniciou, nesta sexta-
feira, de forma simbólica no es-
tado de São Paulo, a vacinação
de crianças entre 5 e 11 anos. Es-
tados e o Distrito Federal já se
organizam para a chegada de
doses da vacina da Pfizer e, ape-
sar de recomendações do Minis-
tério da Saúde, adotarão estraté-
gias diferentes de aplicação.

A Anvisa autorizou a aplica-
ção do imunizante em 16 de de-
zembro. A vacinação do público
infantil foi incorporada ao Plano
Nacional de Operacionalização
em 5 de janeiro.

LENTIDÃO

VERÃO: Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
05:20 18:43
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