
cyan magenta  amarelo  preto

IBC-BR

Xi: confronto
entre potências
seria catástrofe
mundial

ALERTA

DESTRUIÇÃO

O dirigente da China, Xi Jin-
ping, fez um alerta ontem sobre
"consequências catastróficas"
de possíveis confrontos entre
grandes potências. Seu discurso
foi transmitido por vídeo du-
rante o Fórum Econômico
Mundial, em Davos, na Suíça.
Considerado um dos mais im-
portantes encontros globais de
líderes políticos, empresariais e
da sociedade civil, o evento foi
adiado devido ao agravamento
da pandemia de coronavírus.
Uma versão presencial está pre-
vista para o próximo semestre,
mas para esta semana, foram
mantidas algumas conferências
virtuais, como a de Xi Jinping.
"A história mostrou repetida-
mente que o confronto não re-
solve problemas, apenas provo-
ca consequências catastrófi-
cas", disse Xi, de acordo com a
tradução oficial de seu pronun-
ciamento. O líder chinês tam-
bém se posicionou como um
defensor do multilateralismo e
reforçou sua percepção de au-
mento das tensões globais.
"Precisamos descartar a menta-
lidade de Guerra Fria e buscar
coexistência pacífica e resulta-
dos em que todos ganham",
afirmou, descrevendo este co-
mo o quarto item de uma lista
de prioridades que inclui coo-
peração internacional. PÁGINA 6

Índice de atividade econômica  
tem alta de 0,69% em novembro

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) apresentou alta de
0,69% registrado em novembro de 2021, na comparação com outu-
bro, percentual já dessazonalizado para compensar eventuais dife-
renças entre os períodos, como o número maior de feriados ou fins
de semana.   O dado, espécie de prévia do Produto Interno Bruto

(PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. foi di-
vulgado ontem, em Brasília, pelo Banco Central. Apesar da alta, o tri-
mestre ainda apresenta número negativo (-0,79%), devido a sequên-
cia anterior de recuos, segundo os números apresentados pela auto-
ridade monetária. PÁGINA 2

Mercadante:
Bolsonaro mente
sobre reforma
trabalhista 

Presidente da Fundação Perseu Abramo, o ex-ministro Aloizio Mer-
cadante (PT) (foto) rebateu Jair Bolsonaro (PL) e disse que o presidente
mente sobre a reforma trabalhista para "encobrir a destruição do direito
ao trabalho, à proteção, ao emprego, à qualidade de vida e à capacidade
de sustentar uma dinâmica virtuosa de crescimento." Mercadante diri-
giu a mesma acusação ao ex-presidente Michel Temer (MDB). Ontem,
Bolsonaro defendeu a reforma trabalhista feita no governo de seu ante-
cessor e afirmou que ela não retirou direito dos trabalhadores. A fala de
Bolsonaro ocorre em meio às sinalizações do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) e aliados de que, em caso de retorno ao Palácio do Pla-
nalto, pretende rever pontos da legislação aprovada em 2017. PÁGINA 3

O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) soube que o senador Flávio Bolsonaro (PL-
RJ), seu filho mais velho, e o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz eram alvo de in-
vestigação antes que os fatos viessem a público, segundo indicou o ex-ministro da Edu-
cação Abraham Weintraub. A informação corrobora relato do empresário Paulo Mari-
nho (PSDB) ao jornal Folha de S.Paulo sobre suposto vazamento da apuração. Wein-
traub relatou, durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda., ter participado de uma
reunião em novembro de 2018 em que Bolsonaro tratou das denúncias. PÁGINA 5

ABRASIL

ABRASIL

Bolsonaro soube de denúncia
contra Flávio antecipadamente

VAZAMENTO

Barrar a entrada do estado do Rio de Janeiro no RRF (Regime de Recuperação Fis-
cal) é uma "maldade", afirmou ontem o governador Cláudio Castro (PL) (foto) em
pronunciamento à imprensa. Castro negou qualquer incongruência no plano de recu-
peração fluminense e prometeu acionar "instâncias superiores" em caso de necessi-
dade para tentar derrubar o revés sofrido pelo estado. "Tirar o Rio de Janeiro do Regi-
me de Recuperação Fiscal é uma maldade e não condiz com o trabalho que está sendo
feito aqui", disse o governador. PÁGINA 4

Castro: tirar RJ do regime de
recuperação fiscal é maldade

RRF

DIVULGAÇÃO
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Bolsa cai 0,52% em dia
de poucos negócios
com feriado nos EUA

Os mercados de ações e de
câmbio tiveram movimenta-
ções discretas ontem, dia em
que o volume de negócios fi-
cou reduzido devido ao não
funcionamento das Bolsas
nos Estados Unidos. O país
celebra o feriado de Martin
Luther King.

Resultados negativos nos
setores de mineração e side-
rurgia contribuíram para que
a Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) caísse 0,52%, a
106.373 pontos. Varejistas
também devolveram parte dos
ganhos da semana passada,
colaborando para a queda do
índice de referência da Bolsa.

O dólar subiu 0,23%, a R$
5,526. A moeda americana
vem mantendo tendência de

valorização frente ao real em
um cenário de expectativa de
aumento dos juros da econo-
mia americana.

No mercado acionário, a
Vale deu a maior contribuição
para a queda do Ibovespa (Ín-
dice Bovespa). As ações da
companhia cederam 0,52%.

Entre os destaques positi-
vos da sessão da Bolsa, a ligei-
ra alta de 0,16% da Petrobras
deu a principal contribuição
para evitar uma queda maior
do Ibovespa.

A estatal fechou no azul em
mais um dia de alta do petró-
leo. O barril do Brent, referên-
cia global, subiu 0,62%, a US$
86,59 (R$ 476,69). Essa é a
maior cotação desde outubro
de 2014.

Terça-feira, 18 de janeiro de 2022

IBC-BR

Atividade econômica 
cresce 0,69% em novembro
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL 

O
Índice de Atividade
Econômica (IBC-Br)
apresentou alta de

0,69% registrado em novembro
de 2021, na comparação com
outubro, percentual já dessazo-
nalizado para compensar even-
tuais diferenças entre os perío-
dos, como o número maior de
feriados ou fins de semana.  

O dado, espécie de prévia do

Produto Interno Bruto (PIB), a
soma de todos os bens e serviços
produzidos no país. foi divulga-
do ontem, em Brasília, pelo
Banco Central. Apesar da alta, o
trimestre ainda apresenta nú-
mero negativo (-0,79%), devido
a sequência anterior de recuos,
segundo os números apresenta-
dos pela autoridade monetária.

Na comparação com novem-
bro de 2020, quando os efeitos
da pandemia estavam mais

acentuados, o indicador tem al-
ta de 0,43%; e no acumulado do
ano (janeiro a novembro de
2021) a variação observada, sem
ajuste sazonal, ficou em 4,59%.
No acumulado de 12 meses, no-
vembro tem alta de 4,3%.

SELIC E CÂMBIO
O IBC-Br incorpora informa-

ções sobre o nível de atividade
dos três setores da economia: a
indústria, o comércio e os servi-

ços e a agropecuária, além do
volume de impostos. O índice é
uma forma de avaliar a evolução
da atividade econômica brasi-
leira e ajuda o Banco Central a
tomar decisões sobre a taxa bá-
sica de juros, a Selic, definida
atualmente em 9,25% ao ano.

A previsão do mercado para a
taxa básica de juros, a Selic, ao fi-
nal de 2022, é 11,75% ao ano, con-
forme boletim divulgado pelo
Banco Central no início do mês.

MERCADOS

Rosa Weber se reunirá com servidores
do Judiciário que cobram reajuste
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

A ministra Rosa Weber, do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), vai se reunir com represen-
tantes da Fenajufe, federação
representativa dos servidores do
Judiciário Federal e do Ministé-
rio Público da União, que solici-
taram uma audiência para pedir
que a corte se coloque em defe-
sa da isonomia na concessão de
reajuste a todas as categorias, e
não apenas os policiais.

A Fenajufe é uma das entida-
des que têm se mobilizado após
Jair Bolsonaro (PL) prometer
aumento e reservar recursos
apenas para os policiais em

2022. Há uma paralisação de
servidores marcada para hoje, e
a possibilidade de uma greve em
fevereiro tem ganhado tração.

A audiência foi marcada para
aproxima quinta-feira e será vir-
tual. A Fenajufe havia solicitado
encontro com Luiz Fux, presi-
dente no STF, mas será recebida
por Rosa porque ela está à frente
da corte até o final de janeiro,
devido ao recesso.

"A expectativa é a de sensibi-
lizar a presidência do STF com
relação à importância da iso-
nomia, um direito constitucio-
nal, e que todos os servidores
recebam o reajuste,  e da re-
composição inflacionária do

período", diz Thiago Duarte
Gonçalves, Coordenador de
Formação e Organização Sindi-
cal da Fenajufe.

"Entendemos o momento da
economia no Brasil e por isso
não estamos reivindicando um
aumento real, apenas uma re-
composição emergencial de
19,99%, referente ao período do
governo Bolsonaro", completa.

Ao menos 19 categorias de
servidores podem começar a
paralisar atividades para elevar
a pressão contra o governo por
reajustes salariais.

A manifestação desta quarta
começará às 10h na frente da
sede do BC, em Brasília. Mais

tarde, às 14h, o ponto de encon-
tro será no Ministério da Eco-
nomia, de onde despacha Pau-
lo Guedes.

Os atos são considerados
uma espécie de advertência ao
governo, de quem as categorias
esperam receber uma sinaliza-
ção de abertura de negociações.

Caso contrário, os grupos já
preparam novas mobilizações
para o dia 2 de fevereiro, quan-
do recomeçam os trabalhos no
Congresso Nacional e no STF.

Servidores do Legislativo e do
Judiciário também engrossam
as articulações para que todos
os servidores tenham reajuste
salarial.

PARA TODOS

Cade investiga Petrobras por possíveis
abusos no mercado de combustíveis
DOUGLAS GAVRAS/FOLHAPRESS

O Cade (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica)
abriu inquérito administrativo
contra a Petrobras para investi-
gar possíveis abusos no merca-
do de combustíveis.

Para o processo, foram usa-
dos documentos que mencio-
nam a política de preços da ga-
solina e do diesel e também de
gás natural.

O conselho apura possíveis
infrações praticadas pela Petro-
bras por "abuso de posição do-
minante". A investigação foi
aberta na quarta-feira passada.

A Petrobras reajustou os pre-
ços dos combustíveis nas refina-
rias na semana passada em até
8%. O diesel passou de R$ 3,34
para R$ 3,61 por litro, enquanto

a gasolina subiu de R$ 3,09 para
R$ 3,24 por litro.

"Após 77 dias sem aumentos,
a partir de amanhã a Petrobras
fará ajustes nos seus preços de
venda de gasolina e diesel para
as distribuidoras", disse a com-
panhia em nota.

"Cabe à autarquia acompa-
nhar o funcionamento dos mer-
cados para prevenir e identificar
eventuais práticas anticompeti-
tivas", disse o Cade.

Procurada, a Petrobras não
havia se manifestado sobre a in-
vestigação do Cade até a publi-
cação deste texto.

O tema é sensível, pois os
combustíveis foram um dos
grandes vilões da inflação em
2021, que fechou o ano em
10,06%, pelo IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo, a

inflação oficial).
Em 2021, o etanol foi o item

do IPCA que acumulou a maior
alta, de 62,23%. A gasolina subiu
47,49%; o óleo diesel, 46,04%.

Os preços também são moti-
vos de embates frequentes entre
Jair Bolsonaro (PL) e os gover-
nadores. O presidente culpa os
governos estaduais pela alta dos
preços, em razão do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) sobre os
combustíveis.

Na sexta-feira passada, os es-
tados decidiram descongelar o
ICMS sobre os combustíveis a
partir de 31 de janeiro, após te-
rem aprovado um congelamen-
to de 90 dias.

"A política de preços da Pe-
trobras só serve para manter e
aumentar os lucros da petrolífe-

ra", afirmou o governador do
Piauí, Wellington Dias (PT), que
é coordenador do Fórum Nacio-
nal de Governadores, ao anun-
ciar a decisão dos Estados.

No fim de semana, o presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira (PP-AL), usou
as suas redes sociais para culpar
o Senado e os governadores pe-
los altos preços dos combustí-
veis. Ele também disse que os
chefes dos Executivos estaduais
cobram agora soluções visando
às eleições deste ano.

O impacto do descongela-
mento deve chegar ao consumi-
dor já no próximo mês, e o litro
da gasolina na bomba pode ficar
R$ 0,027 mais caro em São Pau-
lo, segundo o Sincopetro (Sindi-
cato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo).

POLÍTICA DE PREÇOS

Interesse de empresas
em fazer negócios
com o Brasil recua 

PWC

EDUARDO
CUCOLO/FOLHAPRESS

O interesse dos presidentes
de empresas globais em fazer
negócios com o Brasil recuou
no ano passado, de acordo
com a 25ª edição da pesquisa
CEO Survey, realizada pela em-
presa de consultoria e audito-
ria PwC em 89 países, com
4.446 executivos, em outubro e
novembro de 2021.

Desde 2013, o Brasil caiu se-
te posições no ranking que
avalia a importância de um
país como mercado estratégi-
co para os CEOs globais, se-
gundo a PwC.

O país aparecia como tercei-
ro colocado de 2011 a 2013. Já
havia recuado para oitavo em
2021 e aparece na divulgação
deste ano na décima posição. O
Brasil é citado por apenas 4%
dos entrevistados, ante 5% no
levantamento anterior.

Austrália e Canadá passa-
ram à frente do país neste ano,
se juntando a EUA, China, Ale-
manha, Reino Unido, Índia, Ja-
pão e França como países mais
atrativos.

Segundo a PwC, Argentina,
Uruguai, Venezuela e Colôm-
bia são agora os países com
mais interesse no mercado
brasileiro.

Por outro lado, o país perdeu
importância para Peru, EUA e
México em relação ao ano ante-
rior. O Brasil foi citado por 6%
dos executivos de empresas nos
EUA, ante 9% um ano antes.

A pesquisa também mostra
que a instabilidade econômica
e a desigualdade social estão
entre as maiores preocupações
dos presidentes de companhias
que atuam no Brasil, enquanto
os executivos em todo o mundo
estão mais preocupados com
riscos cibernéticos e relaciona-
dos à saúde.

Em relação às ameaças aos
seus negócios, os brasileiros
destacam como maior preocu-
pação a instabilidade macroe-
conômica (citada por 69% dos
entrevistados), com seus poten-
ciais impactos em vendas e na
capacidade de levantar capital.

Em seguida, aparecem os
riscos cibernéticos (50%), a de-
sigualdade social (38%) e as

mudanças climáticas (36%).
Apenas 32% citaram riscos à
saúde.

Globalmente, os executivos
estão mais preocupados com
riscos cibernéticos e à saúde,
apontados por 49% e 48% dos
participantes, respectivamente.

Marco Castro, sócio presi-
dente da PwC Brasil, afirma que
houve uma mudança em rela-
ção à pesquisa anterior, quan-
do as principais preocupações
para os brasileiros estavam re-
lacionadas a questões tributá-
rias, políticas e à crise sanitária.

"Isso mostra uma mudança
interessante na agenda. Quan-
do a gente fala da instabilida-
de econômica, era natural que
isso aparecesse como uma
preocupação dos CEOs brasi-
leiros", afirma.

Castro destaca também a
preocupação com proteção ci-
bernética, citando um levanta-
mento feito no Brasil que mos-
tra que esses gastos serão signi-
ficativamente elevados em
2022. "Provavelmente é o mes-
mo dado que teríamos se tivés-
semos feito a pesquisa global-
mente, pois também é uma
grande preocupação lá fora."

A pesquisa com executivos
mostra ainda que o otimismo
dos presidentes de empresas
que atuam no Brasil em relação
à economia diminuiu, mas per-
manece elevado: 77% dos líde-
res brasileiros e globais ouvidos
acreditam que o crescimento
econômico global vai se acele-
rar nos próximos 12 meses.

Globalmente, houve estabi-
lidade em relação à pesquisa
anterior. Em relação ao Brasil,
houve queda, ante 85% da pes-
quisa anterior.

Para 6% dos brasileiros, a
economia permanecerá está-
vel, e 17% acreditam que a eco-
nomia global deve se contrair,
resultados próximos da média
mundial (7% e 15%, respectiva-
mente). A pesquisa mostra que
63% dos executivos brasileiros
esperam aumento da receita de
suas empresas, acima do per-
centual global de 56%.

No Brasil, os segmentos
mais otimistas são o agronegó-
cio (74%), empresas de consu-
mo (68%) e de tecnologia, mí-
dia e telecomunicações (67%).

Nubank perde posto de
banco mais valioso da AL 

DIGITAL

Ao fechar o pregão da última
sexta-feira em queda de 6,37%, a
US$ 8,12 (R$ 44,93), o Nubank
perdeu o posto de instituição fi-
nanceira mais valiosa da Améri-
ca Latina para o Itaú Unibanco.

Com uma desvalorização dos
papéis de cerca de 9,8% desde o
IPO (abertura de capital, na sigla

em inglês) na Bolsa de Nova
York (Nyse), a fintech chegou a
um valor de mercado de aproxi-
madamente US$ 37,422 bilhões
(R$ 207,1 bilhões), contra algo
como US$ 41,478 bilhões (R$
229,5 bilhões) na estreia no iní-
cio de dezembro. Os papéis não
foram negociados ontem por

conta do feriado nos Estados
Unidos em homenagem ao ati-
vista negro Martin Luther King.
Quem se deu bem com o desem-
penho recente do Nubank aca-
bou sendo o Itaú. Desde que a
fintech fez sua abertura de capi-
tal nos EUA, as ações do Itaú
acumulam uma alta de aproxi-
madamente 9,5%.

E com os ganhos de 0,5% dos
papéis do conglomerado nego-
ciados no exterior na sexta pas-
sada, o maior banco privado do
país retomou sua posição tam-
bém como o mais valioso da

América Latina, posto que havia
sido perdido para o Nubank.

O Itaú, que semana passada
comprou a corretora digital
Ideal, soma hoje um valor de
mercado de cerca de US$ 39,147
bilhões (R$ 216,65 bilhões), ante
US$ 36,504 bilhões (R$ 202,02 bi-
lhões) quando ocorreu o IPO da
fintech.

Papéis de tecnologia como
do Nubank têm estado de modo
geral sob intensa pressão por
parte dos investidores em esca-
la global ao longo das últimas
semanas. 
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Mercadante: Bolsonaro mente
sobre reforma trabalhista 
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

P
residente da Fundação
Perseu Abramo, o ex-mi-
nistro Aloizio Mercadan-

te (PT) rebateu Jair Bolsonaro
(PL) e disse que o presidente
mente sobre a reforma trabalhis-
ta para "encobrir a destruição do
direito ao trabalho, à proteção, ao
emprego, à qualidade de vida e à
capacidade de sustentar uma di-
nâmica virtuosa de crescimento."

Mercadante dirigiu a mesma
acusação ao ex-presidente Mi-
chel Temer (MDB).

Ontem, Bolsonaro defendeu
a reforma trabalhista feita no go-
verno de seu antecessor e afir-
mou que ela não retirou direito
dos trabalhadores.

A fala de Bolsonaro ocorre
em meio às sinalizações do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) e aliados de que, em
caso de retorno ao Palácio do
Planalto, pretende rever pontos
da legislação aprovada em 2017,

como mostrou o Painel.
"Bolsonaro e Temer insistem

que a reforma trabalhista de 2017
e as medidas posteriores não re-
tiraram direitos trabalhistas. Em
2017 foram mais de três centenas
as alterações na legislação traba-
lhista que extinguiram direitos,
desvalorizaram as negociações
coletivas, atacaram os sindicatos
e retiraram poder da Justiça do
Trabalho", escreveu Mercadante
em nota de resposta.

"Nos últimos anos a sanha de
reduzir o custo do trabalho pelo
aumento da produtividade es-
púria, oriunda do arrocho sala-
rial e da ampla desproteção do
trabalho, tem continuado e es-
tão documentadas em estudos,
nas estatísticas que revelam o
aumento das ocupações precá-
rias, o arrocho dos salários, a
queda da massa salarial, o en-
fraquecimento das negociações
coletivas. O país trilha o cami-
nho de fracasso porque retira da
nação, em especial dos traba-

lhadores, a sua capacidade de
conduzir o seu desenvolvimen-
to", continuou.

Presidida por Mercadante, a
Fundação Perseu Abramo tem
encabeçado o debate sobre a re-
forma trabalhista no PT, pro-
pondo estudos e encontros so-
bre o tema.

Na última terça-feira, Lula e
Mercadante participaram de
uma reunião com representan-
tes do governo da Espanha, cuja
atual "contrarreforma" tem sido
acompanhada e citada como re-
ferência pelos petistas.

Segundo Mercadante, o pro-
jeto do PT é o de aumento da
produtividade a partir de investi-
mentos em infraestrutura econô-
mica, social e ambiental, educa-
ção e formação profissional, "en-
tre outros vetores estratégicos de
um Estado forte e inovador."

Mercadante afirma que, nes-
se cenário, a proteção ao traba-
lho virá, de um lado, do fortale-
cimento da negociação coletiva

e de sindicatos representativos,
e, de outro lado, de mudanças
na legislação trabalhista para
oferecer proteção a todos, espe-
cialmente aos empregados nas
ocupações relacionadas às
transformações mais recentes
no mundo do trabalho (traba-
lhadores de app, home office,
teletrabalho).

O petista conclui seu texto
afirmando que é "hora de mudar
o caminho".

"A insistência na mentira de
Temer e Bolsonaro busca enco-
brir a destruição do direito ao
trabalho, à proteção, ao empre-
go, à qualidade de vida e à capa-
cidade de sustentar uma dinâ-
mica virtuosa de crescimento. A
realidade que nos envolve mul-
tiplica os perversos resultados
que, a cada dia, tornam-se mais
dramáticos e nefastos."

Em sua defesa da reforma tra-
balhista, Bolsonaro disse que "foi
uma flexibilização" e que gerou
um saldo positivo de empregos.

Venda da Amil pode movimentar até R$ 20 bilhões 
Uma eventual venda da opera-

dora de saúde Amil por parte do
grupo controlador UnitedHealth
Group poderia levar a uma avalia-
ção de valor de mercado da com-
panhia entre R$ 15 bilhões e R$ 20
bilhões, segundo estimativas do
Bank of America (BofA).

Segundo os analistas do banco
americano, o valor de mercado es-
timado para a companhia leva em
conta negócios realizados no setor
envolvendo empresas de porte si-

milar, em termos de leitos hospi-
talares ou de beneficiários –no ca-
so da Amil, a operadora conta
com cerca de 2,5 mil leitos e 3 mi-
lhões de clientes.

No final da semana passada,
reportagem do jornal O Estado de
S. Paulo apontou que a Rede D'or
e a família Bueno (controladora
da Dasa) seriam os principais con-
correntes no páreo para levar a
Amil. Um cenário hipotético visto
pelos analistas do banco america-

no como o mais provável prevê
que o UnitedHealth Group pode
vir a optar pela segregação dos ne-
gócios de hospital e de operadora
de saúde da Amil, com uma po-
tencial venda em separado para
dois ou mais compradores.

"Para Rede D'Or e Dasa, acre-
ditamos que esta possibilidade fa-
ria mais sentido, à medida que
elas poderiam comprar os ativos
hospitalares da Amil, com um
possível outro comprador, como a

SulAmérica ou mesmo o Brades-
co, adquirindo a carteira de bene-
ficiários", diz relatório do BofA as-
sinado pelos analistas Fred Men-
des, Gustavo Tiseo e Mirela Olivei-
ra. Os analistas do BofA apontam
ainda que a Dasa deve ser a em-
presa a ficar com os ativos hospi-
talares, pela boa relação com os
executivos do UnitedHealth
Group, e porque as ambições da
Rede D'Or poderiam acabar es-
barrando no Cade 
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Secretaria de Saúde
amplia oferta de testes
contra a Covid-19

TESTAGEM

A Secretaria de Estado de
Saúde ampliou, ontem, a ofer-
ta de testes para Covid-19. Três
unidades de saúde passarão a
oferecer testes, somando-se
aos dez centros de testagem já
em funcionamento - PAM
Coelho Neto (300 testes), PAM
Cavalcante (200 testes) e Poli-
clínica Piquet Carneiro (200
testes). Desta forma, a partir de
hoje (17), o Governo do Estado
passará a oferecer 6.500 testes
por dia.

Para marcar o exame é pre-
ciso acessar o link, inserir dados
como nome, CPF e data de nas-
cimento. O agendamento para
os testes nas três unidades foi
disponibilizado no primeiro ho-
rário de domingo.

As três unidades funcionam
em horários diferentes: no PAM
Cavalcante, os testes estão dis-
poníveis das 9h às 12h. No PAM
Coelho Neto, das 9h às 16h. Já
na Policlínica, o atendimento
será das 8h às 12h.

O paciente poderá escolher

um dos 13 locais de testagem e
o horário de atendimento. A
agenda estará aberta para o
mesmo dia e o dia seguinte.
Dessa forma, todos os dias,
mais vagas serão disponibili-
zadas no site. No fim do agen-
damento, o sistema emitirá
um protocolo, que deverá ser
anotado pelo paciente, que
também poderá fotografar a
tela. A marcação é pessoal e in-
transferível. Será necessário
apresentar um documento ofi-
cial com foto.

Serão oferecidos testes rápi-
dos de antígeno. Pacientes com
sintomas moderados a graves,
como febre acima de 37,5 e difi-
culdades respiratórias, devem
procurar diretamente uma UPA
ou emergência hospitalar, onde
realizarão o teste e passarão por
atendimento médico para ava-
liação do quadro de saúde. As
28 UPAs do estado também es-
tão realizando atendimento e
testes para casos moderados e
graves da doença.

RRF

Castro: tirar RJ do regime de
recuperação fiscal é maldade
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

B
arrar a entrada do esta-
do do Rio de Janeiro no
RRF (Regime de Recu-

peração Fiscal) é uma "malda-
de", afirmou ontem o governa-
dor Cláudio Castro (PL) em pro-
nunciamento à imprensa.

Castro negou qualquer in-
congruência no plano de recu-
peração fluminense e prometeu
acionar "instâncias superiores"
em caso de necessidade para
tentar derrubar o revés sofrido
pelo estado.

"Tirar o Rio de Janeiro do Re-
gime de Recuperação Fiscal é
uma maldade e não condiz com
o trabalho que está sendo feito
aqui", disse o governador.

O Tesouro Nacional classifi-
cou o plano apresentado pelo
Rio como precário e baseado em
"premissas técnicas frágeis" pa-
ra promover o reequilíbrio das
contas do estado.

Como revelou a Folha de

S.Paulo, Tesouro e PGFN (Pro-
curadoria-Geral da Fazenda
Nacional) se manifestaram pela
rejeição do plano do governo
fluminense, o que na prática in-
viabiliza sua adesão ao socorro
federal.

"Esta secretaria crê ter en-
contrado elementos que indi-
cam a precariedade do plano
apresentado para o reequilíbrio
das finanças do estado, uma vez
que o mesmo encontra-se las-
treado em premissas técnicas
frágeis para promover o equilí-
brio financeiro sustentado que
se objetiva alcançar com o Regi-
me de Recuperação Fiscal",
aponta o parecer do Tesouro.

O RRF é um programa dese-
nhado para estados em dificul-
dades financeiras, porque ofere-
ce alívio imediato no pagamen-
to da dívida com a União e ou-
tros credores. Em contrapartida,
essas unidades da federação
têm de aderir a medidas de ajus-
te fiscal.

Os governos estaduais preci-
sam se comprometer, por
exemplo, com a realização de
concessões, privatizações e ou-
tras medidas para melhorar a
arrecadação e reduzir despesas.
Ao mesmo tempo, têm de res-
peitar as vedações a criação de
novos cargos, aumentos e ele-
vação de gastos.

O regime foi criado em 2017,
e o Rio foi o único participante
da primeira fase da iniciativa. O
programa passou por mudan-
ças no Congresso, sancionadas
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL), e agora o estado pleiteia
nova adesão.

O Tesouro criticou o plano do
Rio de Janeiro por prever a con-
cessão de elevações salariais em
todos os anos do regime de re-
cuperação. Só neste ano, a des-
pesa com pessoal subiria 17,1%,
com a aplicação de aumentos
retroativos.

Castro disse que o governo
não busca "reajustes" para o

funcionalismo, mas apenas a
"recomposição" da inflação
após oito anos sem a medida.

Após a manifestação de Cas-
tro, o secretário estadual de Fa-
zenda do Rio, Nelson Rocha,
disse que o governo tentará re-
verter a rejeição ao plano.

Rocha afirmou que haverá
uma reunião com o Ministério
da Economia amanhã. A inten-
ção é tentar avançar nas tratati-
vas, mas o secretário não des-
cartou acionar a Justiça para re-
solver o impasse.

"Vamos conversar para saber
se existe um entendimento. A
conclusão do Tesouro é muito
interpretativa", afirmou.

Como mostrou a Folha de
S.Paulo, há expectativa de que o
governo do Rio de Janeiro não se
conforme com o resultado e
acabe recorrendo ao STF (Su-
premo Tribunal Federal) para
permanecer com os pagamen-
tos da dívida suspensos -expe-
diente já adotado outras vezes.

Castro canta em evento gospel com aglomeração
O governador do Rio de Ja-

neiro, Cláudio Castro (PL), par-
ticipou de um show gospel nes-
se último fim de semana no Par-
que Olímpico, na capital cario-
ca. Em vídeo publicado nas re-
des sociais do governador, é

possível ver uma aglomeração
no público.

Nas imagens, Castro aparece
no palco cantando uma música
gospel para uma plateia cheia.
Em certo momento, o governa-
dor pede que as pessoas levan-
tem o braço: "Senhor, que este
braço estendido do teu povo sir-
va de benção".

Menos de duas semanas
atrás, Castro foi a favor de cance-
lar o carnaval de rua no Rio de
Janeiro para tentar conter a dis-
seminação da variante Ômicron
do novo coronavírus. No dia 2 de
janeiro, ele anunciou que havia
testado positivo para a Covid pe-
la segunda vez.

"Seria irresponsável autorizar
aglomerações, sem haver a pos-
sibilidade de seguir os protoco-
los sanitários, enquanto os casos
de Covid-19 crescem", escreveu
no Twitter. "Orientei a Secretaria
de Estado de Saúde que dialogue
com o conselho de secretários de
saúde para que o evento não seja
autorizado nos municípios",
completou.

A reportagem entrou em con-
tato com a assessoria de impren-
sa do governo do Rio de Janeiro,
mas ainda não teve resposta.

Além da altamente contagio-
sa Ômicron, a nova variante da
gripe, H3N2, tem pressionado o
sistema de saúde do Brasil.

Uma pesquisa da CNM (Con-
federação Nacional de Municí-
pios) com mais de 2 mil municí-
pios na segunda semana de ja-
neiro demonstrou que 93,9% de-
les apontaram uma alta nos ca-
sos de gripe em hospitais e pos-
tos de saúde, enquanto 83,1%
notificaram aumento de pacien-
tes infectados pela Covid-19.

No domingo passado, o Brasil
contabilizou 31 mil novos testes
positivos de coronavírus em 24
horas. A média móvel de casos
registrados ficou em 69 mil. Os
dados são do consórcio de veí-
culos de imprensa formado por
Folha de S.Paulo, UOL, O Estado
de S. Paulo, Extra, O Globo e G1.

PANDEMIANota
RJ INVESTE R$ 7 MILHÕES NA CONSTRUÇÃO 
DE PONTES NA REGIÃO SERRANA

O Governo do RJ, por meio da Secretaria das Cidades e DER-
RJ, irá construir 9 pontes na região Serrana. Elas vão substituir
as atuais de madeira nos municípios de Petrópolis, Teresópolis
e em Sumidouro. As estruturas compõem a estratégia da
secretaria de investir nas rodovias estaduais buscando atender
demandas da população e para ampliar a competitividade do
agronegócio. O valor dos investimentos é de R$ 7,2 milhões.

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

Manhã Tarde Noite
05:22 18:43
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Pediatras pedem
apuração do MPF 
contra Bia Kicis 

PUBLICAÇÃO

PEDRO VILAS
BOAS/FOLHAPRESS

A SBP (Sociedade Brasileira
de Pediatria) divulgou ontem
informando que acionou o
MPF (Ministério Público Fe-
deral), ANPD (Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados)
e Conselho de Ética da Câma-
ra Federal para investigar a
deputada federal Bia Kicis
(PSL-DF) após vazamento de
dados de médicos.

A parlamentar divulgou
CPF, celular e e-mail dos mé-
dicos Isabella Ballalai, vice-
presidente da SBI (Sociedade
Brasileira de Imunizações),
Marco Aurélio Sáfadi, da SBP,
e Renato Kfouri, diretor da
SBI. As informações foram
compartilhadas na internet
durante audiência pública do
Ministério da Saúde, que dis-
cutiu a vacinação de crianças.

A bolsonarista admitiu que
compartilhou os documentos
após envio pelo Ministério da
Saúde. A declaração foi dada à
colunista Malu Gaspar, do jor-
nal O Globo.

"Solicitei ao Ministério da
Saúde os termos, e eles me
passaram sem restrições.
Compartilhei em um grupo de
'zap' de médicos. Quando me
avisaram no Ministério da
Saúde que alguém havia pos-
tado, pedi imediatamente que
quem o fez, removesse. Mas o
ministério me informou que
os documentos iriam para o
site. Por isso entendi que eram
públicos."

No texto divulgado pela en-
tidade, os pediatras dizem que
o "gesto praticado pela depu-
tada Bia Kicis não pode ficar
impune."

"A SBP ressalta que os pro-
cedimentos adotados estão
descolados de qualquer deba-
te político, partidário, ideoló-
gico ou mesmo técnico-cienti-
fico. As representações, quei-
xas e denúncias apresentadas
visam unicamente defender o

respeito ao sigilo de informa-
ções de médicos em situação
de trabalho, as quais estavam
na oportunidade protegidas
pela lei."

A SBP argumenta que uma
eventual falta de punição à
parlamentar abre brecha para
ocorrerem outras situações
semelhantes. "Nada justifica a
não observação desse com-
promisso que, sem a devida
punição, pode ser quebrado
em outras oportunidades,
mais uma vez deixando indiví-
duos e/ou instituições em si-
tuação de risco."

No último dia 12, o PSOL
também anunciou que pediu
ao MPF investigação da depu-
tada federal Bia Kicis pelo va-
zamento de dados médicos.
Além dela, a sigla também in-
cluiu o nome do ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, en-
tre os alvos de uma eventual
apuração.

Na representação, os psolis-
tas afirmam que há em curso
um amplo e sistemático mode-
lo de disseminação de fake
news, vazamentos e ameaças,
promovido pelo próprio gover-
no Bolsonaro, "que impulsio-
na seus apoiadores à violência,
trazendo graves consequên-
cias para a democracia, para a
ciência e para a saúde da po-
pulação brasileira."

O ministro Marcelo Queiro-
ga afirmou no último dia 7 não
ser "fiscal de dados" e orientou
que jornalistas procurem a de-
putada federal Bia Kicis para
saber sobre o vazamento de
dados pessoais de médicos
que apoiam a vacinação con-
tra covid-19 em crianças entre
5 e 11 anos.

"Eu não estava na audiên-
cia pública, tem que questio-
nar ela (Bia Kicis). A audiência
pública não aconteceu no mi-
nistério então o documento
não saiu do ministério", repe-
tiu Queiroga a jornalistas.
"Não sou fiscal de dados",
completou.

VAZAMENTO

Bolsonaro soube de denúncia
contra Flávio antecipadamente
IGOR MELLO/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro (PL) soube que
o senador Flávio Bol-

sonaro (PL-RJ), seu filho mais
velho, e o ex-assessor parlamen-
tar Fabrício Queiroz eram alvo
de investigação antes que os fa-
tos viessem a público, segundo
indicou o ex-ministro da Educa-
ção Abraham Weintraub. A in-
formação corrobora relato do
empresário Paulo Marinho
(PSDB) ao jornal Folha de
S.Paulo sobre suposto vazamen-
to da apuração.

Weintraub relatou, durante
entrevista ao podcast Inteligên-
cia Ltda., ter participado de uma
reunião em novembro de 2018
em que Bolsonaro tratou das de-
núncias. O relatório do Coaf
(Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras) com movi-
mentações financeiras atípicas
de Queiroz, origem do escândalo
da rachadinha, só veio a público
no mês seguinte, em reportagem
do jornal O Estado de S.Paulo.

"Eu vou contar então uma
coisa aqui que eu acho que nun-
ca contei em público. Estava no
governo de transição, estamos

falando em novembro, fui cha-
mado para uma sala com pouca
gente. Estavam eu, o Onyx (Lo-
renzoni), o Santos Cruz. Santos
Cruz, que brigou com o presi-
dente, pode confirmar isso que
estou falando para ti. O Jorge
(Oliveira), o (Gustavo) Bebbia-
no, tinha mais gente", descreve.

Weintraub disse que, na oca-
sião, Bolsonaro não tentou blin-
dar o filho. Contudo, a declara-
ção indica que Bolsonaro soube
da investigação por meio de um
vazamento, já que o assunto só
viria a público em 6 de dezem-
bro daquele ano.

"Tinham alguns futuros mi-
nistros. (Jair Bolsonaro) Falou:
'Chamei pelo seguinte: apare-
ceu uma acusação. Está pegan-
do esse cara aqui e apontou para
o Flávio. O governo não tem na-
da a ver com ele. Se ele cometeu
alguma coisa errada, ele que vai
pagar por isso. Eu pensei: 'Putz,
eu vim para o lugar certo. Era is-
so que eu queria escutar'", com-
pletou o ex-ministro.

A revelação de Weintraub
ocorre em um momento de rus-
gas em sua relação com o clã
presidencial.

Autodeclarado pré-candidato

ao governo de São Paulo, o ex-
ministro da Educação foi critica-
do por Eduardo Bolsonaro no úl-
timo sábado. Apoiadores de
Weintraub cobraram o filho "03"
do presidente sobre sua promes-
sa de apoio à candidatura de
Weintraub -feita por ele em 2020.

Eduardo então acusou os crí-
ticos de serem robôs a serviço de
Weintraub e disse que irá seguir
o que determinar o pai -que lan-
çou o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, como seu nome
na disputa ao governo paulista.
"Eu sei reconhecer de onde vim.
Logo, o meu candidato para o
governo de São Paulo será aque-
le indicado pelo presidente", es-
creveu Eduardo no Twitter.

Flávio Bolsonaro sempre ne-
gou ter participado de qualquer
vazamento da operação. A repor-
tagem procurou a Presidência da
República para repercutir as de-
clarações de Weintraub, mas não
teve resposta até o momento.

O vazamento do relatório
sobre Fabrício Queiroz já foi
denunciado pelo empresário
Paulo Marinho (PSDB-RJ), um
dos principais apoiadores de
Bolsonaro durante a campanha
eleitoral e suplente de Flávio

no Senado.
Em entrevista à jornalista

Monica Bergamo, da Folha de
S.Paulo, Marinho disse ter sido
informado do vazamento pelo
próprio filho do presidente.

Marinho disse ter sido procu-
rado por Flávio no dia 12 de de-
zembro, pouco depois de o caso
vir à tona, que teria pedido para
ele lhe indicar um bom advoga-
do criminalista.

De acordo com o relato de
Marinho, os dois se encontra-
ram no dia seguinte em sua ca-
sa, com a presença do advogado
Christiano Fragoso, indicado
por ele para defender Flávio, e o
advogado Victor Granado Alves,
um dos homens de confiança de
Flávio na Alerj (Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro).

No encontro, Flávio disse ter
ficado sabendo antecipadamen-
te da investigação por meio de
um vazamento feito por um de-
legado da Polícia Federal do Rio
de Janeiro. Apoiador de Bolso-
naro, o servidor procurou o gabi-
nete de Flávio em outubro, entre
o primeiro e o segundo turno da
eleição, para relatar a investiga-
ção, segundo afirmou Marinho a
partir do relato do senador.

81% dos brasileiros 
apoiam 'passaporte da
vacina' para local fechado
ARTUR RODRIGUES/FOLHAPRESS

Uma parcela de 81% da po-
pulação brasileira é a favor da
apresentação de comprovante
de vacinação contra Covid para
a entrada em locais fechados,
como escritórios, bares, restau-
rantes e casas de shows, segun-
do pesquisa do Datafolha.

Outros 18% são contrários à
cobrança do "passaporte" vaci-
nal, e 1% não soube responder.

O levantamento também
mostra aumento da percepção
da população de descontrole da
pandemia, em meio ao avanço
dos casos puxado pela variante
Ômicron.

A pesquisa foi feita por telefo-
ne nos dias 12 e 13 de janeiro,
com 2.023 pessoas de 16 anos ou
mais em todos os estados do
Brasil. A margem de erro é de
dois pontos percentuais para
mais ou para menos.

A medida já adotada isola-
damente por diversos estados,
municípios e setores econômi-
cos. No entanto, a a oposição
ao passaporte vacinal é uma
bandeira da gestão Jair Bolso-
naro (PL).

No final de dezembro, o mi-
nistro da Educação, Milton Ri-
beiro,  publicou um parecer
que dizia não ser possível a exi-
gência do comprovante de va-

cinação em universidades e
institutos federais. O ato, no
entanto, foi suspenso pelo mi-
nistro do STF (Supremo Tribu-
nal Federal) Ricardo Lewan-
dowski.

Segundo o Datafolha, o maior
percentual de favoráveis à medi-
da ocorre entre mulheres (87%),
pessoas com mais de 60 anos
(87%), com ensino fundamental
(86%) e que ganham até dois sa-
lários mínimos (85%).

Os grupos com maior rejei-
ção à obrigatoriedade da vacina
para entrar em lugares fechados
são homens (24%), pessoas de
25 a 34 anos (22%) e que ga-
nham mais de dez salários míni-
mos (28%).

O apoio à exigência da vaci-
nação é maior no Sudeste (84%)
e menor na região Sul (75%).
Também há maior apoio entre
espíritas (87%) e católicos (85%)
do que entre evangélicos (76%).

Entre as ocupações, as do-
nas de casa são as mais favorá-
veis (90%), e os empresários
(60%) a categoria em que o
apoio é menor.

A pesquisa também abordou
o medo de pegar Covid, em mo-
mento de explosão de casos da
doença no Brasil, com o avanço
da ômicron –a variante já cor-
responde a quase todos os testes
positivos para detecção da Co-

vid no país, segundo levanta-
mento feito por laboratórios.

Uma parcela de 39% afirma
ter muito medo de ser infectada
–percentual que já foi de 55%
em março de 2021.

Outros 37% têm um pouco de
medo de serem infectados e 18%
não têm nenhum medo –6% de-
ram outras respostas.

As donas de casa (50%) e os
aposentados (47%) são os gru-
pos com mais pessoas dizendo
que têm muito medo, enquanto
empresários são os que têm o
maior percentual de profissio-
nais que afirmam não ter medo
de se infectar (28%).

Q u a n t o  a o s  h á b i t o s  p a r a
proteção, 60% afirmam estar
tomando cuidado, mas saindo
de casa para trabalhar e fazer
outras atividades; 24% estão
saindo de casa apenas quando
é inevitável; 12% estão viven-
do normalmente sem mudar
nada na rotina; e 4% seguem
totalmente isolados, sem sair
de casa.

Apenas 4% das pessoas di-
zem acreditar que a pandemia
está totalmente controlada.

Segundo a pesquisa, cresceu
a percepção de que a doença es-
tá fora de controle. Para 48%, ela
está controlada em parte –mas
esse percentual era de 68% há
um mês.

DATAFOLHA

Número de
mortos pelas
chuvas na BA 
sobe para 27 

A Sudec (Superintendên-
cia de Proteção e Defesa Civil
da Bahia) subiu de 26 para 27
o número de mortos em ra-
zão das fortes chuvas que
atingiram o estado este mês.

Em nota divulgada no site
do governo, a Sudec explicou
que a nova morte aconteceu
no último dia 7, no município
de Barra, mas foi informada à
Superintendência apenas
neste domingo passado. 

A vítima foi um homem de
72 anos, "que se afogou no
assentamento São Francisco,
na margem do Rio Grande,
zona rural de Barra".

Ainda atualizando os da-
dos recebidos das prefeituras
locais, a Sudec informou que
há 30.306 pessoas desabriga-
das, 62.156 desalojados, 27
mortos e 523 feridos.

O total de atingidos pelas
chuvas no estado é de
965.643 pessoas.

A Defesa Civil comunicou
que foram registradas ocor-
rências em 199 municípios. Do
total, 190 cidades estão usando
decretos de situação de emer-
gência até o momento.

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) anunciou na última quin-
ta-feira que deve assinar uma
MP (Medida Provisória) para
liberar R$ 2,3 bilhões em cré-
dito extraordinário aos minis-
térios da Infraestrutura e do
Desenvolvimento Regional.

ENCHENTES
Queiroz diz que é pré-
candidato a deputado 

PARA SE ESCONDER

Fabrício Queiroz, ex-asses-
sor do senador Flávio Bolsona-
ro (PL-RJ), disse que é pré-
candidato a deputado federal.
Envolvido nas investigações
sobre "rachadinha" no gabine-
te do filho do presidente Jair
Bolsonaro (PL), Queiroz foi co-
locado em liberdade pelo STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
em março do ano passado.

"Se for da vontade de Deus,
vou disputar uma cadeira legis-
lativa, sim. Apenas uma corre-
ção na reportagem: sou pré-
candidato a deputado federal!",
escreveu Queiroz em seu perfil
no Instagram, em resposta a
uma nota do jornal O Dia.

Em junho do ano passado, a
colunista do UOL Juliana Dal
Piva já havia noticiado a inten-
ção do ex-assessor de Flávio de
ocupar uma cadeira na Câma-
ra dos Deputados. À época, ele
negou a pré-candidatura, mas
disse ter sido uma "boa ideia".

"Obrigada por me informar

sobre possível candidatura a
dep federal (sic), pois nem eu
mesmo sabia dessa pretensão.
Mas, sabe, você me deu uma
boa ideia."

Em entrevista ao jornal O
Globo na semana passada,
Queiroz assumiu a negociação
com o PTB para se filiar à sigla.
À época, ele disse que já tinha
conversado com a presidente
nacional, Graciela Nienov, e
marcaria uma reunião com o
deputado estadual Marcus Vi-
nicius Neskau (PTB-RJ), para
discutir o assunto.

Porém, Graciela nega que
tenha conversado com Quei-
roz sobre filiação. "Já encontrei
ele. Não dá para dizer que
nunca encontrei ele, mas nun-
ca para falar de candidatura,
para nada. Até porque quem
trata disso no Rio é o Neskau.
Eu não trato nem de (candida-
tura) federal nem de estadual,
essa não é minha tarefa. Essa
tarefa é do dirigente estadual."

Nota
CÂMARA VOLTARÁ A ADOTAR TRABALHO 
REMOTO POR CAUSA DA ÔMICRON, DIZ LIRA

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
anunciou ontem que a Casa legislativa vai voltar a adotar o
trabalho remoto até o Carnaval, por causa do avanço da variante
ômicron. A Câmara está atualmente em recesso parlamentar. As
atividades dos deputados federais deverão ser retomadas no dia
2 de fevereiro. Lira usou suas redes sociais para anunciar a
medida, em momento em que o Brasil registra grande alta dos
casos de infecção pelo coronavírus. "Trabalho remoto até o
Carnaval. Medida necessária até vencermos esta nova onda.
Também vai nos ajudar na melhor aplicação dos recursos
públicos", escreveu o presidente da Câmara, que afirmou que a
economia se daria por causa do alto preço das passagens aéreas.

Após conversa com economistas,
Lula se reunirá com ex-ministros 
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

Após reunir-se com econo-
mistas na semana passada, o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) terá hoje um encontro
com especialistas em saúde.
Economia e o combate à pande-
mia estarão entre os principais
temas da eleição deste ano.

Lula, que deve ser candidato
do PT à Presidência em outubro,
participará de reunião promovi-

da pela Fundação Perseu Abra-
mo, ligada ao partido, com ex-
ministros e técnicos da área.

Devem estar presentes, entre
outros, os ex-titulares da pasta
Agenor Álvares, Alexandre Padi-
lha, Arthur Chioro, Humberto
Costa, José Gomes Temporão e
Saraiva Felipe.

"A ideia é discutir o momento
da pandemia, fazer um diagnós-
tico da situação do SUS (Sistema
Único de Saúde), analisar a

quantidade de leitos disponíveis
e discutir formas de mobilizar a
sociedade, entre outros pontos",
diz Aloizio Mercadante, presi-
dente da Fundação.

Segundo ele, o surgimento
da variante Ômicron, que ra-
pidamente tem se espalhado
pelo país, obriga a que se re-
pense o modelo de combate à
pandemia.

"'É preciso atualizar as infor-
mações, porque a pandemia es-

tá se acelerando fortemente. Em
outros países está pressionando
fortemente a rede de saúde",
afirma.

Nos últimos meses, a Funda-
ção Perseu Abramo vem reunin-
do especialistas em diversas
áreas para discussões, em en-
contros que deverão ser usados
como subsídio para o programa
de governo de Lula, quando ele
oficializar sua candidatura, pro-
vavelmente no meio do ano.
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Carnaval deve ter
público reduzido para
70% da capacidade 

SAMBÓDROMO

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

O Carnaval no Sambódro-
mo do Anhembi, em São Pau-
lo, deverá ser realizado neste
ano com 70% do público com-
portado em suas arquibanca-
das e também nos camarotes,
diante da apreensão com o
alastramento da Covid-19.

A medida foi discutida on-
tem durante reunião entre a
prefeitura e a Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba e
deve integrar o relatório final
de protocolos para o evento. A
previsão é que o documento
fique pronto entre quarta e
quinta-feira.

As autoridades sanitárias da
capital paulista não trabalham
com a hipótese de cancela-
mento do evento -como ocor-
reu com o Carnaval de rua- e
se dizem preocupadas em ga-
rantir a realização do espetá-
culo com segurança em meio à
alta de casos de Covid-19.

"A Liga gostou de todas as
recomendações que a Vigilân-
cia [Sanitária] passou, e a Vigi-
lância gostou das sugestões da
Liga, na íntegra", afirma o chefe
de gabinete da SPTuris e presi-
dente da comissão de Carnaval
da prefeitura, Gustavo Pires.

O percentual de 70% de
ocupação é o mesmo adotado

para estádios que recebem
partidas do Campeonato Pau-
lista, conforme determinação
do governo estadual anuncia-
da na semana passada.

Na mesma linha, a gestão
do governador João Doria
(PSDB) recomendou a muni-
cípios a redução em 30% do
público em eventos com aglo-
meração.

Como antecipado pela colu-
na na semana passada, o proto-
colo final do Carnaval no sam-
bódromo paulistano deve in-
cluir o uso de máscara na ave-
nida e a diminuição de 2.000
para 1.500 foliões por escola.

Também haverá a exigência
de comprovante vacinal e a ex-
clusão do quesito harmonia na
apuração -já que, com a boca
dos integrantes encoberta, se-
ria impossível avaliar o canto.

Mesmo com 68% da popu-
lação brasileira com o primei-
ro ciclo vacinal contra a Co-
vid-19 completo, a chegada da
variante Ômicron acabou com
a esperança de que 2022 tives-
se Carnaval de rua.

Em São Paulo, a realização
dos blocos de rua foi cancela-
da pela gestão do prefeito Ri-
cardo Nunes (MDB) neste
mês, assim como aconteceu
em outras cidades. Cerca de
680 blocos chegaram a se ins-
crever para a folia paulistana.

ALERTA

Xi: confronto entre potências
pode gerar catástrofe mundial
O

dirigente da China,
Xi Jinping, fez um
alerta ontem sobre

"consequências catastróficas"
de possíveis confrontos entre
grandes potências.

Seu discurso foi transmitido
por vídeo durante o Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos, na
Suíça. Considerado um dos
mais importantes encontros
globais de líderes políticos, em-
presariais e da sociedade civil, o
evento foi adiado devido ao
agravamento da pandemia de
coronavírus.

Uma versão presencial está
prevista para o próximo semes-
tre, mas para esta semana, fo-
ram mantidas algumas confe-
rências virtuais, como a de Xi
Jinping.

"A história mostrou repetida-
mente que o confronto não resol-
ve problemas, apenas provoca
consequências catastróficas",
disse Xi, de acordo com a tradu-
ção oficial de seu pronuncia-
mento.

O líder chinês também se po-
sicionou como um defensor do
multilateralismo e reforçou sua
percepção de aumento das ten-
sões globais. "Precisamos des-
cartar a mentalidade de Guerra
Fria e buscar coexistência pacífi-
ca e resultados em que todos ga-
nham", afirmou, descrevendo
este como o quarto item de uma
lista de prioridades que inclui
cooperação internacional para
enfrentar a pandemia, recupe-
ração econômica pós-Covid e
revitalização do desenvolvi-
mento global.

"Nosso mundo atual está lon-
ge de ser pacífico. A retórica que

desperta ódio e preconceito é
abundante", acrescentou Xi. Se-
gundo ele, "atos de contenção,
de repressão ou de confronto",
bem como o protecionismo, o
unilateralismo e a política de
hegemonia são as causas de to-
do tipo de danos à paz e à segu-
rança mundiais.

"Atos obstinados de construir
'quintais exclusivos com muros
alto' ou 'sistemas paralelos', de
entusiasticamente montar pe-
quenos círculos ou blocos ex-
clusivos que polarizam o mun-
do, de esticar o conceito de se-
gurança nacional para conter
avanços econômicos e tecnoló-
gicos de outros países, de fo-
mentar o antagonismo ideológi-
co e de politizar ou de usar ques-
tões econômicas, científicas e
tecnológicas como armas, redu-
zirão gravemente os esforços in-
ternacionais para enfrentar de-
safios comuns", acusou Xi, sem
mencionar nenhum país ou li-
derança especificamente.

A fala do dirigente chinês
mantém a mesma linha de ra-
ciocínio de seus discursos em
outras conferências, como na
Assembleia-Geral da ONU. Ecoa
ainda o discurso duro que ele
fez em 2017, durante sua pri-
meira participação em Davos.

Há cinco anos, Xi atacou vá-
rios pontos da política interna-
cional defendidos por Donald
Trump –à época, a três dias de
assumir a Casa Branca. Naquela
ocasião, Xi alfinetou os EUA
sem, no entanto, mencionar o
país ou o seu futuro presidente
uma única vez. Ele também não
abordou temas geopolíticos que
opõem Washington e Pequim,

buscando apresentar a China
como o bom parceiro de um
mundo turbulento.

O discurso deste ano não foi
muito diferente. Assim como
não houve menções a nenhum
país em especial, ficaram de fora
quaisquer referências a ações às
tensões no Mar do Sul da China
e a assuntos sensíveis para Pe-
quim como a situação política
de Hong Kong e de Taiwan e as
denúncias de violações de direi-
tos humanos em Xinjiang.

Para tratar do enfrentamento
à pandemia de Covid-19, Xi usou
uma metáfora de navegação pa-
ra defender a cooperação inter-
nacional. Segundo ele, em meio
à crise global, os países não estão
viajando separadamente "em
cerca de 190 pequenos barcos,
mas sim em um navio gigante do
qual depende o destino compar-
tilhado por todos".

"Barcos pequenos podem
não sobreviver a uma tormenta,
mas um navio gigante é forte o
suficiente para enfrentar uma
tempestade", afirmou Xi, acres-
centando que procurar culpa-
dos pela pandemia "só causaria
atrasos desnecessários e distrai-
ria do objetivo geral".

A fala é uma nova alfinetada
em países do Ocidente, em es-
pecial os EUA, que lançaram dú-
vidas sobre a conduta e a falta de
transparência da China em rela-
ção ao coronavírus. O presiden-
te Joe Biden, por exemplo, che-
gou a dizer que o regime de Xi
Jinping esconde deliberada-
mente informações sobre a ori-
gem da pandemia.

Para defender a globalização
da economia, uma nova metáfo-

ra. "Embora as contracorrentes
certamente existam em um rio,
nada pode impedi-lo de fluir pa-
ra o mar", disse Xi, defendendo a
globalização como uma solução
"mais aberta, inclusiva, equili-
brada e benéfica para todos".

No que diz respeito à China,
especificamente, não faltaram
autoelogios no discurso de Xi.
Além de ressaltar os índices eco-
nômicos positivos do país, o di-
rigente voltou a comemorar o
centenário do Partido Comunis-
ta Chinês citando a vitória na
batalha contra a pobreza e a
construção de um país socialista
moderno em todos os aspectos.

"Primeiro aumentaremos o
bolo, e depois o dividiremos ade-
quadamente por meio de arran-
jos institucionais razoáveis. À
medida que a maré alta levanta
todos os barcos, todos receberão
uma parte justa do desenvolvi-
mento, e os ganhos do desenvol-
vimento beneficiarão todo o nos-
so povo de maneira mais subs-
tancial e equitativa", disse Xi.

O líder do regime chinês en-
cerrou sua fala defendendo a
realização dos Jogos de Inverno
de Pequim, previstos para co-
meçar em menos de duas sema-
nas, apesar da alta de casos de
Covid-19 e do boicote diplomá-
tico de países como EUA, Reino
Unido e Austrália.

"Estamos confiantes de que a
China apresentará ao mundo Jo-
gos eficientes, seguros e esplên-
didos. O lema oficial de Pequim
2022 é 'juntos por um futuro
compartilhado'. De fato, vamos
dar as mãos com total confiança
e trabalhar juntos por um futuro
compartilhado", concluiu Xi.

Ataque de
rebeldes do
Iêmen deixa 
3 mortos 

O grupo rebelde dos hout-
his, do Iêmen, reivindicou
ataques que explodiram três
caminhões-tanque, deixan-
do três mortos, e provocaram
um incêndio próximo ao
aeroporto de Abu Dhabi na
manhã de ontem.

Se confirmada a autoria, o
suposto ataque a drone na
capital dos Emirados Árabes
Unidos poderia levar a guerra
do Iêmen, entre o grupo re-
belde e a coalizão liderada
pela Arábia Saudita, a um no-
vo nível, o que dificultaria os
esforços para conter as ten-
sões regionais, enquanto
EUA e Teerã trabalham para
resgatar um acordo nuclear –
os houthis são aliados do Irã.

Os Emirados Árabes Uni-
dos, membro da coalizão mi-
litar, armaram e treinaram
forças locais iemenitas que se
juntaram à luta contra os
houthis nas regiões produto-
ras de energia Shabwa e Ma-
rib, no Iêmen.

"Com o tempo acabando
das negociações [nucleares
do Irã], o risco de deteriora-
ção na sensação de seguran-
ça da região está aumentan-
do", diz Torbjorn Soltvedt,
analista principal da Oriente
Médio e Norte da África na
empresa de análise de risco
Verisk Maplecroft.

O movimento houthi já
lançou uma série de mísseis e
drones através da fronteira
com a Arábia Saudita, mas rei-
vindicou poucos ataques nos
Emirados Árabes Unidos, e a
maioria deles foi negada pelas
autoridades dos Emirados.

A explosão de caminhões-
tanque nesta manhã na área
industrial de Musaffah, perto
das instalações de armazena-
mento da petrolífera Adnoc
(Empresa Nacional de Petró-
leo de Abu Dhabi), deixou
três mortos e seis feridos. 

ABU DHABI

Crianças podem se
inscrever para xepa 

VACINA

DANIEL MELLO/ABRASIL 

Famílias com crianças de 5 a
11 anos de idade sem comorbi-
dades podem cadastrar os fi-
lhos para que recebam as doses
remanescentes da vacina con-
tra a Covid-19 em São Paulo,
capital. As inscrições devem ser
feitas nas unidades básicas de
saúde do bairro de residência.  

Com o cadastro, as crianças
poderão ser chamadas caso ha-
ja sobra de vacinas após o horá-
rio de vacinação para o público-
alvo, crianças com comorbida-
des ou deficiência, além de in-
dígenas e quilombolas. Assim,
as pessoas que estiverem na lis-
ta serão chamadas por telefone
para receberem a imunização.

A medida tem como objeti-
vo evitar o desperdício de vaci-
nas após os frascos dos imuni-
zantes serem abertos. No en-
tanto, segundo o secretário
municipal de Saúde, Edson
Aparecido, o total de doses dis-
ponibilizado até o momento
ainda é menor do que o neces-
sário para atender todo o pú-
blico-alvo. 

“Como a gente recebeu um
lote pequeno de vacinas e tem-
se praticamente o dobro de
crianças para serem vacina-

das, vai acabar sobrando pou-
co. Mas, mesmo assim, não
podemos correr o risco de per-
der qualquer dose”, disse.

VACINAÇÃO
Na capital paulista, a vaci-

nação será realizada nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs)
e Assistências Médicas Ambu-
latoriais (AMAs). Os endereços
podem ser localizados no sis-
tema Busca Saúde. A imuniza-
ção é das 7h às 19h.  

A disponibilidade das doses
pediátricas pode ser verificada
na página De Olho na Fila, que
mostra ainda o tamanho das fi-
las de espera nos pontos de va-
cinação

As crianças devem estar
acompanhadas por um res-
ponsável com mais de 18 anos
e apresentar documento de
identificação (preferencial-
mente o Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF), carteira de vaci-
nação e comprovante de con-
dição de risco ou comprovante
de deficiência permanente.

Para se inscrever para rece-
ber as doses remanescentes, é
preciso apresentar um com-
provante de residência e dei-
xar um número telefônico para
contato.

Nota
HOMEM MORRE APÓS LEVAR TIRO 
EM FALSO ENCONTRO DE APLICATIVO

Um homem morreu no hospital após ser ferido com um tiro
na nuca no domingo passado, quando foi à Brasilândia (zona
norte da capital paulista) acreditando que teria um encontro
com uma mulher, previamente agendado por meio de um
aplicativo de relacionamentos. Ao menos dois suspeitos
participaram do crime. Eles não haviam sido identificados ou
presos até a manhã desta segunda-feira, segundo a polícia.
Uma testemunha afirmou em depoimento à Polícia Civil que a
vítima, de 31 anos de idade, cuja profissão e identidade não
foram informadas, conheceu uma suposta mulher em um
aplicativo de relacionamentos e agendou um encontro com ela
na rua Paulo Garcia Aquiline. Ao chegar ao local combinado,
conduzindo seu Jeep Renegade preto, encontrou não a
mulher, mas dois criminosos em uma moto. Ao constatar a
presença dos bandidos, a vítima acelerou, de acordo com a
polícia, e levou dois tiros. Um deles a acertou na nuca,
fazendo com que perdesse o controle do carro, que bateu na
fachada de um comércio. Os criminosos fugiram sem levar
nada. A Polícia Militar foi acionada. Chegando ao local do
crime, PMs encontraram a vítima ainda viva, com um
ferimento na região da nuca. O homem foi levado ao hospital
do Mandaqui, também na zona norte de São Paulo, onde não
resistiu ao ferimento. 

Pequim diz que Ômicron
veio em carta do Canadá

O Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças de Pequim
recomendou que os moradores
da capital chinesa deixem de re-
ceber correspondências e pro-
dutos comprados no exterior
depois que amostras da variante
Ômicron foram detectadas em
uma carta vinda do Canadá.

Entre as orientações, o CDC
pediu que pacotes e envelopes
sejam manuseados sempre com
máscaras e luvas, de preferência
do lado de fora das casas e, se
possível, depois de terem sido
higienizados.

Segundo as autoridades, a
mutação do coronavírus foi
identificada na correspondên-
cia recebida por um homem que
é o primeiro paciente a receber
o diagnóstico da variante em Pe-
quim. O caso foi confirmado no
último sábado.

"Não descartamos a possibi-
lidade de que a pessoa tenha si-
do infectada ao entrar em conta-
to com um objeto do exterior",
disse Pang Xinghuo, vice-direto-
ra do CDC de Pequim.

Autoridades de saúde chine-
sas têm reiterado a possibilida-
de de que é possível ser infecta-
do pelo coronavírus por meio do
contato com objetos contami-
nados, como o que teria ocorri-
do com o paciente em Pequim e
mesmo em Wuhan, onde o pri-
meiro caso de Covid-19 foi iden-
tificado há mais de dois anos.

Essa teoria, no entanto, é
considerada altamente impro-
vável pela maioria dos cientis-
tas. Embora amostras colhidas
de superfícies possam produzir
um resultado positivo em testes
de detecção, isso significa que o
exame detectou vestígios do co-
ronavírus, mas não necessaria-
mente com carga viral suficiente
para infectar uma pessoa.

A confirmação do diagnósti-
co em Pequim levou as autori-
dades da capital chinesa a reali-
zarem uma força-tarefa para
identificar a possível origem da
contaminação. Segundo Pang,

do CDC, as equipes souberam
que o paciente ocasionalmente
recebia correspondências do ex-
terior, de modo que os investi-
gadores examinaram o material
enviado pelo correio.

A carta na qual amostras da
Ômicron foram encontradas foi
postada em Toronto, no Cana-
dá, no dia 7 de janeiro e chegou
a Pequim no dia 11, depois de
passar pelos Estados Unidos e
por Hong Kong.

O CDC informou que todos
os funcionários da unidade que
recebeu a carta foram postos
em quarentena. Oito pessoas
que podem ter tido contato di-
reto com a correspondência fi-
zeram testes de detecção do co-
ronavírus e tiveram resultado
negativo.

Autoridades de Pequim, no
entanto, disseram ter encontra-
do vestígios do vírus em mais
cinco correspondências tam-
bém enviadas do Canadá a ou-
tros endereços na China.

Segundo Pang, o homem in-
fectado não saiu de Pequim nos
14 dias anteriores à confirma-
ção do diagnóstico. A partir dos
exames, também se constatou a
presença da Ômicron e que o
paciente, com sintomas leves,
estava no estágio inicial  da
doença.

A força-tarefa, fruto da polí-
tica de "Covid zero" da China,
rastreou e testou pessoas que
tiveram contato com o pacien-
te. Segundo o CDC, 69 contatos
próximos receberam resultado
negativo, assim como 16,5 mil
pessoas que estiveram nos
mesmos ambientes que o ho-
mem frequentou nos últimos
dias. Esse montante de amos-
tras foi analisado em um perío-
do de 48 horas.

Epidemiologistas entrevista-
dos pelo Global Times, jornal
alinhado ao Partido Comunista
Chinês, disseram que, devido ao
sequenciamento da Ômicron na
capital, a cidade pode estar su-
jeita a restrições mais rigorosas,

como o controle do tráfego e a
imposição de uma campanha de
testagem em massa.

Um porta-voz da prefeitura
de Pequim disse ainda no sába-
do que a identificação da varian-
te na cidade de mais de 21 mi-
lhões de habitantes soa um alar-
me devido à proximidade dos
Jogos de Inverno, previstos para
começar em três semanas. Nes-
ta segunda, em discurso trans-
mitido no Fórum Econômico
Mundial, o líder do regime, Xi
Jinping, prometeu que os Jogos
de Pequim serão "efetivos, segu-
ros e esplêndidos".

O temor, porém, é de que o
fluxo de pessoas na capital em
decorrência da competição es-
portiva possa levar a China a
uma alta de casos semelhante à
registrada no Japão após as
Olimpíadas de Tóquio.

No domingo passado, autori-
dades locais determinaram que,
do próximo sábado até o fim de
março, todas as pessoas que
chegarem a Pequim terão que
apresentar um teste de Covid
com resultado negativo feito no
máximo 48 horas antes da che-
gada. Terão ainda que fazer um
novo teste em até 72 horas de-
pois de entrar na capital chinesa.

Segundo o Global Times, o
CDC voltou a exigir o uso de
máscaras, sem exceções, e vá-
rias escolas de Pequim adota-
ram novamente o ensino remo-
to nesta semana, a última antes
das férias de inverno. Centros
culturais, templos religiosos e
até um setor da Muralha da Chi-
na também foram fechados co-
mo medida de prevenção.

Em âmbito nacional, a China
contabilizou 223 novos casos de
Covid-19 nesta segunda, o nú-
mero mais alto desde março de
2020. A maioria das infecções foi
confirmada em Tianjin, no norte
do país, e na província de He-
nan, na região central, onde há
cidades em que as autoridades
decretaram confinamentos para
conter a disseminação.

CHINA

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

Manhã Tarde Noite
05:35 18:58
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