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NA MÃO DE BANDIDOS

Capital tem
recorde de 74% 
das famílias
endividadas 

SÃO PAULO

A capital paulista encerrou
o ano de 2021 com número re-
corde de famílias endividadas:
2,98 milhões de lares com al-
gum tipo de dívida. A taxa de
endividados está subindo des-
de novembro de 2020, chegan-
do a 74,5% em dezembro pas-
sado – recorde para a série his-
tórica da pesquisa, iniciada
em 2010. Os dados, divulgados
nesta sexta-feira, são da Pes-
quisa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor
(PEIC), da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP).   Já a inadim-
plência,  quando o devedor
não honra o pagamento, e en-
tra nas listas de “nome sujo”,
apresentou estabilidade em
2021. PÁGINA 4

Empresas do
Simples terão
até março para
zerar dívidas

PRORROGAÇÃO

O Comitê Gestor do Simples
Nacional decidiu nesta sexta-fei-
ra prorrogar, até 31 de março, o
prazo para que as empresas re-
gularizem suas dívidas e se man-
tenham no regime simplificado,
com carga tributária menor. O
prazo para as companhias faze-
rem a adesão, por sua vez, está
mantido em 31 de janeiro. A me-
dida faz parte do pacote nego-
ciado pelo governo Jair Bolsona-
ro (PL) com parlamentares, após
o chefe do Executivo ter vetado -
a contragosto- a lei que institui-
ria um amplo programa de rene-
gociação de dívidas de pequenos
negócios. Com a postergação da
data-limite para regularização
de débitos, o Congresso  terá
tempo para derrubar o veto e
restabelecer o Refis  aprovado no
ano passado. PÁGINA 3

SP e Rio 
adiam desfiles
do carnaval
para 21 abril

ESCOLAS DE SAMBA

MINISTÉRIO DA MORTE

Os desfiles de escolas de
samba em São Paulo e no Rio
de Janeiro foram adiados para
fim de abril, anunciaram nes-
ta sexta-feira os prefeitos Ri-
cardo Nunes (MDB-SP) e
Eduardo Paes (PSD-RJ). De
acordo com eles, o principal
motivo para a nova data do
Carnaval é a explosão recente
de casos de Covid-19 e de in-
fluenza. Os desfiles no feriado
de Tiradentes, em 21 de abril.
Os dois prefeitos participa-
ram de uma reunião virtual
ao lado de seus secretários de
Saúde e dos presidentes das
Ligas de Escolas de Samba. As
duas cidades já haviam can-
celado o carnaval de rua no
início de janeiro, também por
causa do coronavírus e da gri-
pe. PÁGINA 5

BC comunica vazamento de
dados de 160 mil chaves Pix

Cerca de 160,1 mil clientes da Acesso Soluções de Pagamento tive-
ram dados das chaves Pix vazadas, informou nesta sexta-feira o Ban-
co Central (BC). Esse foi o segundo vazamento de dados desde o lan-
çamento do sistema instantâneo de pagamentos, em novembro de
2020. Segundo o BC, o vazamento ocorreu em dados cadastrais, que
não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigi-

lo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos. O
incidente ocorreu entre 3 e 5 de dezembro e expos dados como nome
de usuário, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), instituição de relacio-
namento, número de agência e número da conta. Todas as pessoas
que tiveram informações expostas serão avisadas por meio do apli-
cativo da Acesso ou do internet banking da instituição. PÁGINA 2

Turma de
Queiroga no MS
não deixa Brasil
banir Kit Covid 

Especialistas e sociedades médicas que participaram da elaboração
da diretriz contra o uso do chamado 'kit Covid' no SUS (Sistema Único
de Saúde) vão apresentar um recurso ao Ministério da Saúde contra a
decisão de arquivamento do texto. A ideia é tentar reverter o veto sem
passar pelo secretário de Ciência e Tecnologia da pasta, Hélio Angotti
(foto), responsável por brecar a publicação do documento. A diretriz
havia sido aprovada pela Conitec (Comissão Nacional de Incorpora-
ção de Tecnologias no SUS). Para isso, no lugar de apresentarem um
recurso ao secretário, como tradicionalmente tem que ocorrer, irão
mandar direto ao gabinete do ministro Marcelo Queiroga. PÁGINA 5

Famílias com renda de um quarto a meio salário mínimo por pessoa -atualmente, R$ 303 a R$ 606- ainda re-
correm à Justiça para acessar o BPC (Benefício de Prestação Continuada), apesar de o Congresso ter aprovado
a ampliação da política justamente para contemplar esse grupo. O governo Jair Bolsonaro (PL) (foto) ainda
não regulamentou as novas regras do benefício, que é pago no valor de um salário mínimo (R$ 1.212) a idosos
acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda.  O maior alcance do BPC foi aprovado pelos con-
gressistas, em maio de 2021, em acordo político com o governo, incluindo a equipe econômica. PÁGINA 2
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Atraso do governo deixa mais 
pobres sem benefício do INSS
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Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 4

Conversão
de São Paulo

Apóstolo

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(22/1) 0,56%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,87% (dez.)
IPCA 0,73% (dez.)
CDI
0,52 até o dia 21/jan
OURO
BM&F/grama R$ 320,53
EURO Comercial 
Compra: 6,1850 Venda: 6,1857

EURO turismo 
Compra: 6,2621 Venda: 6,4421
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,4401 +0,43%
DÓLAR comercial
Compra: 5,4536 Venda: 5,4542
DÓLAR turismo
Compra: 5,4803 Venda: 5,6603

JHSF PART ON NM 5.47 +5.80 +0.30

GRUPO NATURAON NM 23.17 +4.28 +0.95

MAGAZ LUIZA ON NM 6.90 +3.76 +0.25

HAPVIDA ON NM 11.62 +3.75 +0.42

LOCAWEB ON NM 9.00 +4.17 +0.36

JHSF PART ON NM 5.47 +5.80 +0.30

GRUPO NATURAON NM 23.17 +4.28 +0.95

MAGAZ LUIZA ON NM 6.90 +3.76 +0.25

HAPVIDA ON NM 11.62 +3.75 +0.42

LOCAWEB ON NM 9.00 +4.17 +0.36

JHSF PART ON NM 5.47 +5.80 +0.30

GRUPO NATURAON NM 23.17 +4.28 +0.95

MAGAZ LUIZA ON NM 6.90 +3.76 +0.25

HAPVIDA ON NM 11.62 +3.75 +0.42

LOCAWEB ON NM 9.00 +4.17 +0.36

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.265,37 -1,30

NASDAQ Composite 13.768,921 -2,72

Euro STOXX 50 4.225,78 -1,67

CAC 40 .068,59 -1,75

FTSE 100 7.494,13 -1,20

DAX 15.603,88 -1,94

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,15% / 108.941,68 / -160,31 / Volume: 44.611.921.973 / Quantidade: 4.313.219
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Economia

Bolsa tem 2a semana 
de alta enquanto 
Wall Street afunda
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) alcançou a
sua segunda alta semanal.
Ações locais, cujos preços es-
tavam bastante descontados,
foram beneficiadas por inves-
tidores estrangeiros em busca
de oportunidades em meio às
seguidas baixas em Wall
Street, onde dois dos três prin-
cipais índices tiveram a pior
semana desde o início da pan-
demia.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa) avançou 1,88% nesta se-
mana, apesar de ter fechado o
pregão desta sexta-feira em
queda de 0,15%, a 108.941
pontos. O índice de referência
da Bolsa acumula alta de
3,93% em 2022.

O dólar fechou a sessão em
alta de 0,7%, a R$ 5,455. Na se-
mana, porém, acumulou que-
da de 1,05%. O câmbio tam-
bém refletiu o fluxo de capital
vindo do exterior.

Apesar da manutenção da
alta da commodity, a Vale,
principal exportadora desse
material, fechou em queda de
2,08%. A companhia deu a
principal contribuição negati-
va para o Ibovespa.

Ainda no setor de commo-
dities, houve uma pausa nas
valorizações do petróleo. O
barril do Brent, referência
mundial, recuava 0,7%, a US$
87,76 (R$ 474,33) ao final desta
sexta.

O índice Nasdaq afundou
2,72% nesta sessão. O S&P 500,
que é a referência do mercado
americano, desabou 1,89%.

Ambos tiveram o pior de-
sempenho semanal desde o
tombo provocado pelo início
da pandemia, em março de
2020, destacou o Wall Setreet
Journal. A queda semanal do
Nasdaq foi de 7,55%. A do S&P
500, de 5,68%.

O índice Dow Jones, o mais
tradicional do país, fechou o
dia em forte queda de 1,3%. O
tombo semanal atingiu 4,58%.

Sábado, domingo e segunda-feira, 22, 23 e 24 de janeiro de 2022

NA MÃO DE BANDIDOS

BC comunica vazamento de
dados de 160 mil chaves Pix
C

erca de 160,1 mil
clientes da Acesso So-
luções de Pagamento

tiveram dados das chaves Pix
vazadas, informou nesta sexta-
feira o Banco Central (BC). Esse
foi o segundo vazamento de da-
dos desde o lançamento do sis-
tema instantâneo de pagamen-
tos, em novembro de 2020.

Segundo o BC, o vazamento
ocorreu em dados cadastrais,
que não afetam a movimenta-
ção de dinheiro. Dados protegi-
dos pelo sigilo bancário, como
saldos, senhas e extratos, não fo-
ram expostos.

O incidente ocorreu entre 3 e
5 de dezembro e expos dados
como nome de usuário, Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF), ins-
tituição de relacionamento, nú-
mero de agência e número da
conta. Todas as pessoas que ti-

veram informações expostas se-
rão avisadas por meio do aplica-
tivo da Acesso ou do internet
banking da instituição.

O Banco Central ressaltou
que esses serão os únicos meios
de aviso para a exposição das
chaves Pix e pediu para os clien-
tes desconsiderarem comunica-
ções como chamadas telefôni-
cas, SMS e avisos por aplicativos
de mensagens ou por e-mail.

A exposição de dados não
significa necessariamente que
todas as informações tenham
vazado, mas que ficaram visí-
veis para terceiros durante al-
gum tempo e podem ter sido
capturadas. O BC informou que
o caso será investigado e que
sanções poderão ser aplicadas,
como multa, suspensão ou até a
exclusão da Acesso do sistema
do Pix.

Em nota, a Acesso Pagamen-
tos esclareceu ter tomado me-
didas para garantir a segurança
dos dados. "Reforçamos que
tomamos, de forma tempesti-
va, todas as providências ne-
cessárias para garantir a segu-
rança das informações manti-
das pela companhia e o nosso
compromisso em manter o
mercado e nossos parceiros in-
formados", informou o comu-
nicado.

A instituição de pagamentos
orientou os clientes que forem
comunicados do vazamento a fi-
carem atentos para possíveis
golpes, como envios de links pa-
ra falsos sites que capturem se-
nhas bancárias. A Acesso ressal-
tou que os únicos canais oficiais
de comunicação são o aplicativo
e o site da empresa.

A Acesso é uma instituição de

pagamento que oferece serviços
como banco digital, plataformas
para aplicações financeiras e
cartões recarregáveis. Em agos-
to, ocorreu o vazamento de da-
dos 414,5 mil chaves Pix por nú-
mero telefônico do Banco do Es-
tado de Sergipe (Banese). Assim
como desta vez, na ocasião fo-
ram vazados dados cadastrais,
sem a exposição de senhas e de
saldos bancários.

Inicialmente, o BC tinha di-
vulgado que o vazamento no
Banese tinha atingido 395 mil
chaves, mas o número foi revi-
sado mais tarde. Por determina-
ção da Lei Geral de Proteção de
Dados, a autoridade monetária
mantém uma página em que os
cidadãos podem acompanhar
incidentes relacionados com a
chave Pix ou demais dados pes-
soais em poder do BC.

MERCADOS

IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

Famílias com renda de um
quarto a meio salário mínimo por
pessoa -atualmente, R$ 303 a R$
606- ainda recorrem à Justiça pa-
ra acessar o BPC (Benefício de
Prestação Continuada), apesar de
o Congresso ter aprovado a am-
pliação da política justamente pa-
ra contemplar esse grupo.

O governo Jair Bolsonaro (PL)
ainda não regulamentou as no-
vas regras do benefício, que é pa-
go no valor de um salário mínimo
(R$ 1.212) a idosos acima de 65
anos e pessoas com deficiência
de baixa renda. 

O maior alcance do BPC foi
aprovado pelos congressistas, em
maio de 2021, em acordo político
com o governo, incluindo a equi-
pe econômica.

Antes, a lei previa o pagamen-
to da ajuda apenas às famílias
com renda de até um quarto de
salário mínimo por pessoa, o que
era frequentemente questionado
na Justiça.

O caso foi parar no STF (Supre-
mo Tribunal Federal), que, em
2013, firmou o entendimento de
que a renda de um quarto do salá-
rio mínimo é insuficiente como
critério para medir a vulnerabili-
dade do cidadão.

Após anos de discussões, a no-
va lei foi sancionada em junho de

2021, prevendo que os critérios
seriam aplicados a partir de 1º de
janeiro de 2022.

No entanto, a implementação

envolve um aumento permanen-
te nas despesas, de aproximada-
mente R$ 2 bilhões ao ano, para
incluir cerca de 180 mil beneficiá-

rios. A fim de cumprir a LRF (Lei
de Responsabilidade Fiscal), o go-
verno precisa compensar esse va-
lor com cortes em outros gastos.

DESCASO

iFood prepara expansão de
delivery com drone no Brasil 
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

A Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil) concedeu nesta
sexta-feira a primeira autoriza-
ção para delivery de produtos
com drone no Brasil. A liberação
foi dada à fabricante Speedbird
Aero, que tem parceria com o
iFood, segundo a empresa de
entrega.

De acordo com a Anac, a me-
dida "permite que as entregas

com drones se tornem uma rea-
lidade no país, para transportar
alimentos e outros produtos".
Os drones podem levar cargas
de até 2,5 kg em uma distância
de 3 km, até mesmo em regiões
urbanas.

O iFood afirma que iniciou o
projeto de uso de drones há dois
anos, com testes de viabilidade
em diferentes regiões.

O primeiro certificado foi
obtido em 2020 com voos expe-

rimentais no Shopping Iguate-
mi de Campinas (SP), com mais
de 300 entregas de 20 restau-
rantes parceiros. No ano passa-
do, foi feita uma experiência em
Sergipe em um trajeto de 2,8
km atravessando o rio Sergipe,
desde o Shopping RioMar Ara-
caju até o município Barra dos
Coqueiros.

A empresa afirma que, agora,
com a autorização para uso co-
mercial, começa a planejar a ex-

pansão da tecnologia para ou-
tras cidades. O modelo ainda se-
rá tratado como complementar
ao trabalho dos entregadores,
ou seja, não será aplicado em
ampla escala e volume se com-
parado ao modelo de operação
tradicional.

Segundo o iFood, a entrega
por drones requer territórios es-
pecíficos, como, por exemplo,
em Aracaju, que atravessa um
rio e conecta dois municípios.

APÓS ANAC

Receita abre consulta a
novo lote de restituições

IMPOSTO DE RENDA

SUZANA
PETROPOULEAS/FOLHAPRESS

A Receita Federal abrirá, a
partir das 9h desta segunda-
feira, a consulta ao lote resi-
dual do Imposto de Renda de
janeiro. O dinheiro da restitui-
ção será depositado no dia 31
de janeiro, diretamente na
conta bancária informada pelo
contribuinte na declaração do
Imposto de Renda.

Um total de R$ 281,9 mi-
lhões será pago para 240.744
contribuintes. Desse recurso,
R$ 96,6 milhões serão destina-
dos aos contribuintes prioritá-
rios. São eles:
• 3.586 idosos acima de 80
anos 
• 28.358 idosos entre 60 e 79

anos
• 2.129 contribuintes com al-
guma deficiência física ou
mental ou moléstia grave
• 9.233 contribuintes cuja
maior fonte de renda seja o
magistério

Além daqueles que têm
prioridade, 197.438 contri-
buintes não prioritários, que
entregaram a declaração até 16
de janeiro deste ano, receberão
a restituição no final do mês.

Segundo a Receita Federal,
este lote residual é composto
por contribuintes que entrega-
ram declaração há bastante
tempo, mas estavam com algu-
ma pendência que só foi regu-
larizada agora, e aqueles que
entregaram ou retificaram suas
declarações recentemente.

Emissões de debêntures
incentivadas batem
recorde em 2021

TÍTULOS

Títulos privados isentos de
Imposto de Renda (IR) que fi-
nanciam projetos de infraestru-
tura, as debêntures incentiva-
das, fecharam 2021 com recor-
de. Depois de caírem em 2020,
quando atingiram R$ 28,04 bi-
lhões em captações, os lança-
mentos desses papéis somaram
R$ 47,2 bilhões no ano passado.  

Segundo a Secretaria de Polí-
tica Econômica (SPE) do Minis-
tério da Economia, a alta de
68,3% das emissões pode ser ex-
plicada por causa da recupera-
ção econômica, que aumentou o
número de empreendimentos
financiados por esses instru-
mentos. O total de projetos subiu
de 58 em 2020 para 124 em 2021,
também batendo recorde.

Existem R$ 167,47 bilhões de
títulos desse tipo em circulação
no mercado. Lançadas em 2012,

as debêntures incentivadas per-
mitem que as empresas peguem
dinheiro emprestado de investi-
dores para financiar projetos na
área de infraestrutura ou proje-
tos de investimentos em geral.
No caso de empreendimentos
em infraestrutura, só podem ser
financiados projetos definidos
como prioritários conforme o
Decreto 8.874, de 2016.

Os papéis têm como objetivo
usar o mercado financeiro para
ampliar as fontes privadas de re-
cursos para grandes projetos,
dependentes de financiamentos
do BNDES por muitos anos. Em
troca do dinheiro emprestado
pelos investidores, as empresas
pagam dos papéis a inflação pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo mais um
prêmio, atualmente em 5,8% ao
ano, com isenção de IR.

SUZANA PETROPOULEAS/FOLHAPRESS

O CJF (Conselho da Justiça Federal) divul-
gou nesta sexta-feira que liberou o lote mensal
de atrasados do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) para 63,7 mil beneficiários que
ganharam processos judiciais para concessão
ou revisão de aposentadorias, pensões e outros
benefícios.

No total, foram pagos aos tribunais regio-
nais federais R$ 960 milhões em atrasados. Se-
gundo o conselho, 50.518 processos serão con-
templados. O dinheiro será destinado ao paga-
mento das RPVs (Requisições de Pequeno Va-
lor) que foram autorizadas pela Justiça no mês
de dezembro. Para ter direito a uma RPV, a
ação judicial precisa ter sido concluída, com o
pagamento definido pela Justiça, e com atrasa-
dos de, no máximo, 60 salários mínimos (o que
corresponde a R$ 66 mil em 2021).

O cronograma de liberação dos valores em
conta bancária no Banco do Brasil ou na Caixa
depende de cada tribunal. O TRF-3 (Tribunal

Regional Federal da Terceira Região), que
atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, infor-
mou que já começou a processar as informa-
ções e o procedimento de liberação do dinheiro
aos beneficiários deve ser finalizado em até sete
dias. Na região, serão pagos R$ 167,7 milhões
em RPVs.

Como o lote atual contempla os atrasados
autuados em dezembro, ele será o último com o
valor de até R$ 66 mil, já que as RPVs autuadas
a partir de janeiro passarão a considerar o sa-
lário mínimo de 2022, de R$ 1.212. Ou seja, o
novo limite para receber via RPV, que sai mais
rápido, passará a ser de R$ 72.720 na próxima
liberação.

Os benefícios em atraso, garantidos pela Jus-
tiça, vão de revisões da aposentadoria a auxí-
lios-doença, pensões e outros direitos.

A verba total liberada pelo CFJ em dezembro
soma R$ 1,18 bilhão, mas esse montante inclui
também outras RPVs, que não estão relaciona-
das a ações de benefícios previdenciários e assis-
tenciais.

Aposentados receberão R$ 960 
milhões em atrasados do INSS

Atraso do governo deixa mais 
pobres sem benefício do INSS
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Empresas do Simples terão até
31 de março para zerar dívidas
IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

O
Comitê Gestor do
Simples Nacional de-
cidiu nesta sexta-fei-

ra prorrogar, até 31 de março, o
prazo para que as empresas re-
gularizem suas dívidas e se man-
tenham no regime simplificado,
com carga tributária menor.

O prazo para as companhias
fazerem a adesão, por sua vez,
está mantido em 31 de janeiro.

A medida faz parte do pacote
negociado pelo governo Jair
Bolsonaro (PL) com parlamen-
tares, após o chefe do Executivo
ter vetado -a contragosto- a lei
que instituiria um amplo pro-
grama de renegociação de dívi-
das de pequenos negócios.

Com a postergação da data-
limite para regularização de dé-
bitos, o Congresso Nacional terá
tempo para derrubar o veto e
restabelecer o Refis (programa
de refinanciamento de débitos
tributários), aprovado no ano
passado com amplos descontos
às micro e pequenas empresas.

O presidente queria sancio-
nar o programa, mas foi desa-
conselhado por auxiliares para
evitar descumprir a lei eleitoral.

A legislação proíbe a conces-
são de benefícios em ano de
eleições, e há controvérsia se
um Refis se encaixaria nesse dis-
positivo. A decisão final do Pla-
nalto foi a de não correr riscos.

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

A proposta também havia re-
cebido parecer contrário do Mi-
nistério da Economia, devido à
ausência de medidas de com-
pensação à renúncia fiscal, que
seria de R$ 1,2 bilhão no âmbito
da Receita Federal e de R$ 489
milhões na PGFN (Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional).

Bolsonaro reconheceu em
entrevistas que o embate entre
as equipes política e econômica
gerou mal-estar no governo.

"Fui obrigado a vetar a rene-
gociação das dívidas das peque-
nas e microempresas. Isso logi-
camente teve um estresse entre
eu e a equipe econômica, no
bom sentido", afirmou o presi-
dente em 10 de janeiro. Dias an-
tes, chegou a dizer que a pasta de
Paulo Guedes "deixa a desejar".

Desde o veto, Bolsonaro or-
denou a seus auxiliares que en-
contrem uma solução para as
dívidas das empresas menores.
O presidente também tem enco-
rajado a derrubada do veto.

Relator do Refis na Câmara, o
deputado Marco Bertaiolli
(PSD-SP), afirma que a prorro-
gação do prazo de regularização
abre caminho para a articulação
dos parlamentares. Segundo
ele, o esforço agora é para que o

presidente do Congresso, sena-
dor Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), convoque sessão em feve-
reiro para apreciação do veto.

"Não tenho dúvida nenhuma
de que isso será feito em feverei-
ro, ainda mais com essa sinali-
zação do Ministério da Econo-
mia de que eles esperam a der-
rubada do veto ao Refis", diz
Bertaiolli.

A lei do Refis do Simples pre-
vê condições mais favoráveis de
negociação de dívidas. As micro
e pequenas empresas pagariam
uma entrada de 1% a 12,5% do
valor da dívida, conforme o grau
de perda de receitas durante a
crise provocada pela pandemia
de Covid-19.

Além disso, elas teriam des-
contos entre 65% e 90% nos ju-
ros e multas e de 75% a 100% nos
encargos e honorários advocatí-
cios, também de acordo com o
impacto da crise em seus caixas.

Companhias que não tiveram
qualquer perda, ou até amplia-
ram as receitas, durante a crise
também poderiam aderir ao pro-
grama aprovado pelo Congresso.
Todas as dívidas entram na ne-
gociação, inclusive aquelas que
tramitam na Receita Federal.

Em 11 de janeiro, na tentativa
de aplacar as críticas, o governo
editou uma portaria para renego-
ciar dívidas de empresas do Sim-
ples Nacional com a PGFN. Foi
um primeiro aceno à categoria.

Pela portaria, as companhias
têm até 31 de março para aderir
à negociação. Quem optar pela
modalidade precisará pagar
uma entrada equivalente a 1%
do valor negociado, em até oito
parcelas.

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

Na chamada transação tribu-
tária, o valor do desconto é defini-
do caso a caso pela PGFN, de
acordo com a capacidade de pa-
gamento do devedor. Caso a em-
presa tenha tido perdas durante a
crise provocada pela pandemia
da Covid-19, isso será computado
como um redutor da capacidade
de pagamento da companhia.

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

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

Gestora compra 
cerca de R$ 5,9 bi 
em ações do Itaú

GQG

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Com cerca de US$ 90 bilhões
(R$ 487,4 bilhões) em ativos sob
gestão, a gestora de recursos
norte-americana GQG Partners
adquiriu uma participação rele-
vante correspondente a cerca
de 5,23% das ações preferen-
ciais do Itaú Unibanco em cir-
culação no mercado. De acordo
com comunicado divulgado pe-
lo banco na quinta-feira passa-
da, a fatia adquirida equivale a
aproximadamente 253,5 mi-
lhões de ações preferenciais ne-
gociadas na Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa).

Considerado o fechamento
de R$ 23,29 dos papéis na quin-
ta-feira passada, o investimento
da gestora no banco brasileiro
correspondeu a um volume fi-
nanceiro de aproximadamente
R$ 5,9 bilhões. Com o negócio, a
GQG Partners deve se tornar a
quarta maior acionista do ban-
co, atrás de Itaú Unibanco Parti-

cipações, Itaúsa e BlackRock.
"Trata-se de um investimen-

to minoritário que não tem o
objetivo de alterar a composi-
ção do controle ou a estrutura
administrativa da companhia",
informou a gestora na corres-
pondência enviada ao Itaú.

A gestora disse ainda não ter
no momento a intenção de ad-
quirir em nome dos clientes
quaisquer ações adicionais de
modo a adquirir o controle ou al-
terar a estrutura administrativa
do banco. O Itaú Unibanco re-
gistrou lucro líquido gerencial de
R$ 6,779 bilhões no terceiro tri-
mestre de 2021, o que corres-
pondeu a um crescimento de
34,7% na comparação com o
mesmo período do ano passado.

Segundo dados de agosto
de 2021, a alocação da GQG
Partners por meio de seus fun-
dos de investimento em mer-
cados emergentes somava cer-
ca de US$ 25,9 bilhões (R$
140,2 bilhões).

Recuperação da economia dos EUA
superou expectativas, diz secretária

Nas últimas semanas, as aten-
ções dos investidores e a oscilação
das ações nas Bolsas globais têm
respondido principalmente às si-
nalizações do Federal Reserve
(banco central norte-americano)
sobre o início do ciclo de aperto
monetário nos Estados Unidos.

O aumento dos juros na maior
economia global vem na esteira
da persistente pressão inflacio-
nária, resultado de uma econo-
mia em forte tração desde mea-
dos de 2020.

Durante participação no Fó-
rum Econômico Mundial nesta
sexta-feira, Janet Yellen, secretá-
ria do Tesouro dos EUA, afirmou
que, diante do momento aqueci-
do da economia, os níveis de in-
flação estão nos maiores patama-

res desde a década de 80. "O ritmo
de recuperação da economia
americana superou até as expec-
tativas mais otimistas, em grande
medida pelo avanço rápido da va-
cinação e pelo plano de auxílio do
governo às famílias, empresas e
estados", afirmou Yellen, acres-
centando que foram criadas cerca
de 6 milhões de vagas de emprego
no ano passado nos EUA, e que o
mercado de trabalho parece sau-
dável, sem qualquer sinal de dete-
rioração no curto prazo.

Ela disse ainda que o movi-
mento de recuperação da ativida-
de econômica prossegue robus-
to, com estimativas que apontam
para um crescimento de 5,3% do
PIB (Produto Interno Bruto) dos
EUA em 2021, e de 3,3% em 2022.

Segundo a secretária do Te-
souro americano, a pandemia
do coronavírus e os gargalos nas
cadeias de produção não serão
suficientes para impedir a conti-
nuidade da recuperação na eco-
nomia.

Yellen disse também que as
forças econômicas que mantive-
ram a taxa de juros baixa nas úl-
timas décadas continuarão após
o fim da pandemia, o que ajuda-
rá a manter a dívida americana
manejável.

Ela afirmou que, embora a pro-
porção entre a dívida e o PIB dos
EUA esteja maior do que no pas-
sado, a carga de juros "é muito ad-
ministrável". As políticas fiscais do
governo Biden, que combinam
planos de gastos adicionais com

aumentos de impostos, são "pro-
jetadas para garantir que esses pa-
gamentos de juros permaneçam
gerenciáveis e que a dívida em re-
lação ao PIB se estabilize em ní-
veis controláveis no longo prazo".

A secretária assinalou ainda
que o governo Biden está buscan-
do estratégias para aliviar as pres-
sões inflacionárias e rebatizou sua
agenda econômica de "economia
moderna do lado da oferta" para
elevar a oferta de mão de obra.

"A economia moderna do lado
da oferta procura estimular o cres-
cimento econômico, impulsio-
nando a oferta de trabalho e au-
mentando a produtividade, ao
mesmo tempo que reduz a desi-
gualdade e os danos ambientais",
afirmou Yellen. 
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Capital de SP tem recorde de 
74% das famílias endividadas 
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

A
capital paulista encer-
rou o ano de 2021
com número recorde

de famílias endividadas: 2,98
milhões de lares com algum tipo
de dívida. A taxa de endividados
está subindo desde novembro
de 2020, chegando a 74,5% em
dezembro passado – recorde pa-
ra a série histórica da pesquisa,
iniciada em 2010. Os dados, di-
vulgados nesta sexta-feira, são

da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(PEIC), da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP).  

Já a inadimplência, quando o
devedor não honra o pagamen-
to, e entra nas listas de “nome
sujo”, apresentou estabilidade
em 2021. Em dezembro passa-
do, o porcentual das famílias
com dívidas em atraso ficou em
20,2% ou 805,5 mil famílias.

O tempo de comprometi-
mento da dívida chegou, em
dezembro, à média de 7,9 me-
ses – maior nível desde junho
de 2020. O dado reflete que as
famílias estão postergando os
compromissos o máximo pos-
sível.  Segundo a Fecomer-
cioSP, o cartão e os carnês, por
exemplo, estão sendo utiliza-
dos para diluição do compro-
misso no longo prazo, com ob-
jetivo de aliviar o bolso mo-
mentaneamente.

“Com o desemprego e a infla-
ção levando a uma retração do
poder de compra, para se defen-
der do aumento dos preços as
famílias têm buscado o crédito
como alternativa para manter o
consumo, inclusive de itens es-
senciais. Prova disso, é que, no
mês passado, a modalidade de
cartão de crédito atingiu novo
recorde entre os endividados
(87%). Em dezembro de 2020, o
porcentual era de 71,3%”, desta-
cou a FecomercioSP em nota.

Metrô homenageia aniversário 
de São Paulo com trens iluminados

Cores da bandeira da capital
paulista estarão em trens das li-
nhas 3-Vermelha e 15-Prata.

A cidade de São Paulo será
homenageada pelo Metrô para
celebrar o aniversário de 468
anos da maior capital da Améri-
ca Latina. Já a partir deste do-
mingo, um trem da Linha 3-Ver-
melha e outro na Linha 15-Prata

vão circular totalmente ilumina-
dos em vermelho e branco, re-
presentando as cores da bandei-
ra paulistana.

A homenagem poderá ser
vista pelos passageiros até o dia
30 de janeiro. A iluminação esta-
rá alternada, com o vermelho
nos carros – popularmente cha-
mados de vagões – ímpares e

branco nos pares. As composi-
ções da Linha 3-Vermelha têm
seis carros, enquanto as da Li-
nha 15-Prata têm sete.

Para iluminar esses dois
trens, foram utilizados 2,5 km de
fita LED com cerca de 100 mil
pontos de luz e 1 km de cabos
elétricos.

O Metrô também preparou

outras celebrações ao aniversá-
rio da capital com duas exposi-
ções de arte nas estações Repú-
blica e Santa Cecília (Linha 3-
Vermelha), relembrando mar-
cos da arquitetura de São Paulo.
As mostras também podem ser
conferidas no site: https://bi-
blioteca.metrosp.com.br/in-
dex.php/ptbr/linha-da-cultura.

25 DE JANEIRO

Escolas de samba de SP exigirão 
passaporte da vacina em ensaios
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL 

Quem tiver interesse em as-
sistir aos ensaios das escolas
de samba que desfi larão no
Sambódromo do Anhembi no
Carnaval de 2022 de São Paulo
deverá apresentar o compro-
vante de que tomou todas as
doses da vacina contra a Co-
vid-19. Também será obrigató-
rio o uso de máscara durante
todo o evento e, segundo a Liga

Independente das Escolas de
Samba de São Paulo,  o  des-
cumprimento dessa determi-
nação está sujeito à multa. A
regra também valerá para o dia
do desfile.  

Os ensaios começam nesta
sexta-feira com a Brinco da
Marquesa, Gaviões da Fiel, Ro-
sas de Ouro e Unidos de Vila
Maria. Amanhã desfilarão Aca-
dêmicos do Tatuapé, Acadêmi-
cos do Tucuruvi, Amizade Zona

Leste, Camisa 12, Dom Bosco
de Itaquera, Dragões da Real,
Império de Casa Verde, Inde-
pendente Tricolor e Morro da
Casa Verde.

Os ensaios prosseguem no
domingo, com Águia de Ouro,
Barroca Zona Sul, Camisa Verde
e Branco, Colorado do Brás, Im-
perador do Ipiranga, Leandro de
Itaquera, Mancha Verde, Moci-
dade Alegre, Mocidade Unida
da Mooca, Nenê de Vila Matilde,

Pérola Negra, Tom Maior, Uira-
puru da Mooca, Unidos de Santa
Bárbara, Unidos do Peruche,
Vai-Vai e X-9 Paulistana.

“Além do treino necessário
para alinhar detalhes que fazem
a diferença na avenida, o ensaio
de quadra é, também, uma
oportunidade de conhecer as
fantasias disponíveis e, quem
sabe, garantir seu lugar no espe-
táculo das agremiações”, diz a
Liga por meio de nota.

COVID-19

Professores receberão 2a parcela
do abono no início de fevereiro
ISABELA LOBATO/FOLHAPRESS

Cerca de 190 mil professores
da rede estadual de ensino de
São Paulo deverão receber no dia
2 de fevereiro a segunda de três
parcelas do abono de R$ 1,6 bi-
lhão, que foi regulamentado por
decreto publicado em dezembro
de 2021.A primeira parcela foi
paga na véspera do Natal.

Serão beneficiados todos os
docentes que mantiveram vín-
culos ativos com a Secretaria de
Educação durante o ano de
2021.

Os valores, que variam entre
R$ 3.000 e R$ 16.250, são basea-
dos na carga horária e na fre-
quência de cada professor. Caso
o profissional não tenha traba-

lhado o ano todo, ganhará um
valor proporcional ao tempo em
que desempenhou suas funções.

O pagamento do abono foi a
forma encontrada pela gestão
João Doria (PSDB) para não des-
respeitar a lei que regulamenta
o novo Fundeb (Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educa-
ção). Desde agosto, 70% dos re-
cursos do fundo devem seguir
para o pagamento de profissio-
nais da área. Anteriormente, o
montante era de 60%.

Os profissionais da rede esta-
dual estão sem reajuste nos sa-
lários ao menos desde 2019. O
abono é um valor pago apenas
uma vez aos servidores, não

sendo incorporado aos venci-
mentos.

Veja abaixo os valores con-
forme a carga horária do profis-
sional.
Carga horária semanal 
Valor do abono
12 horas R$ 3.000
24 horas R$ 6.000
30 horas R$ 7.500
40 horas R$ 10 mil
60 horas R$ 15 mil
65 horas R$ 16.250

A Lei Complementar 1.363
(13/12/2021) diz que todos os
profissionais do quadro do ma-
gistério com exercício no ano de
2021, efetivos ou não, receberão
o benefício.

Segundo a secretaria, inte-
gram o quadro do magistério di-

rigentes regionais de ensino, di-
retores de escola, professores da
educação básica 1 (PEB 1), pro-
fessores da educação básica 2
(PEB 2), professores 2, supervi-
sores de ensino e coordenado-
res pedagógicos.

Os servidores do quadro de
apoio, como agentes de organi-
zação e secretários, não vão re-
ceber o abono. Esses trabalha-
dores são aqueles que têm os
menores salários na rede esta-
dual.

Segundo o secretário esta-
dual da Educação, Rossieli Soa-
res, será enviado à Assembleia
Legislativa, em janeiro, projeto
de lei para pagar também os ser-
vidores do quadro administrati-
vo da pasta.

DINHEIRO EXTRA

VERÃO HOJE: Sol e aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Manhã Tarde Noite
05:38 18:57
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Conversão de
São Paulo
Apóstolo

Celebramos, no dia 25 de janeiro, a festa litúrgica
da conversão de São Paulo Apóstolo, um dos

maiores propagadores do evangelho de Jesus no
Novo Testamento. Paulo evangelizava os gentios e
viajou bastante em missão e, desta forma, converteu
muitos ao cristianismo. Paulo é um dos pilares da
Igreja Católica junto com Pedro. 

Paulo é um apóstolo contemporâneo, ou seja, se
converte mais tarde ao cristianismo, tanto é, que ele
dizia que nem merecia ser chamado apóstolo. Mas
devido ao seu trabalho de evangelização e aos seus
ensinamentos é apóstolo, mais tardio do que os ou-
tros, mas deixou uma história de vida belíssima para
todos nós.

Por isso, que no dia 25 de janeiro celebramos a
sua conversão, pois Paulo vivia a religião judaica,
era conhecido como Saulo de Tarso, e ele antes da
conversão perseguia os cristãos. Impedia que eles
vivessem a fé publicamente. Inclusive, Santo Este-
vão morre apedrejado e cai aos pés de Saulo. 

Ao se converter, Paulo muda de postura, de per-
seguidor, passa a ser seguidor de Cristo e de sua
Igreja. Neste dia 25 de janeiro, celebramos a conver-
são do apóstolo Paulo. Que Paulo seja um exemplo
de conversão para todos aqueles que se encontram
afastados da Igreja ou aqueles que não reconhecem
Jesus como nosso salvador e Filho de Deus. Que o
Espírito Santo possa transformar a vida dessas pes-
soas e possam encontrar o caminho da salvação. 

Paulo era filho de uma família judaica da tribo de
Benjamim, que gozavam de privilégios da cidadania
romana. Paulo. Saulo vivenciou a tradição de uma
família judaica e cumpria à risca os preceitos da reli-
gião judaica. Frequentou a escola da Sinagoga, e co-
mo era o costume judeu, antigamente, ele aprendeu
um ofício e se tornou fabricante de tendas. 

Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém para
se aprofundar na religião judaica e conhecer mais
da cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no
templo, que tinha sido reedificado e embelezado
por Herodes Agripa, o governador da Palestina.
Saulo era membro da seita dos fariseus, ou seja, vi-
via à risca todos os preceitos da religião. Foi educa-
do como discípulo de Gamaliel, um rabino influen-
te e de renome. 

Além da Torah, Saulo estudou a lei oral, um
conjunto de tradições que regulava todas as ativi-
dades da vida cotidiana. Saulo se preparava para
ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judai-
cas. No fim dos estudos, retorna para Tarso. Alter-
na os trabalhos na sinagoga e a fabricação de ten-
da junto ao pai.

Saulo chega a Jerusalém no ano 29 d.C., os discí-
pulos de Jesus já eram mais ou menos cinco mil.
Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades
cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo
Estevão.

A conversão de Saulo se dá no caminho para Da-
masco. Ele teve a visão de uma luz muito forte que
praticamente o cegou e ao mesmo tempo ouve a
voz de Jesus que o indaga sobre as perseguições.
Paulo permanece cego por três dias e se entrega às
orações. 

A mando de Jesus, Ananias vai ao encontro de
Saulo, prepara o seu batismo, põe a mão em sua ca-
beça e Saulo recobre a visão. Impressionado com tu-
do o que aconteceu, ele é batizado, recebe o nome
de Paulo e converte-se ao cristiano. 

Paulo aceita Jesus Cristo em sua vida como Mes-
sias e Salvador. Isso ocorrerá com quem Paulo vai
evangelizar daí para a frente. Primeiramente, para
colocar os pensamentos no lugar e para rezar, Pau-
lo se retira para Arabia. Depois, realiza diversas ex-
pedições missionárias pregando o evangelho de Je-
sus Cristo. Paulo é autor de 13 epístolas do Novo
Testamento. 

No ano de 44 d.C., após pregar três anos em Tar-
so, segue para Antioquia, capital da Síria, então ter-
ceira cidade do Império, logo após segue para Roma
e Alexandria. Nessa cidade, tem a missão de evange-
lizar os gentios, ou seja, pagãos que convertem ao
cristianismo. Foi nessa cidade que os discípulos, pe-
la primeira vez, foram chamados cristãos.

Entre 49 e 53, Paulo realiza sua segunda viagem
missionária. Entre outras cidades, vai a Macedônia,
Acaia, Filipos, Atenas e Corinto. Entre 50 e 52, per-
manece em Corinto durante 18 meses e funda uma
comunidade cristã formada por pessoas da camada
mais modesta da população. A primeira Carta aos
Coríntios foi escrita em Éfeso, provavelmente em 56,
com o objetivo de restabelecer a unidade, advertin-
do que o único líder era Cristo, ou seja, que todos os
trabalhos devem ser voltados para ele. 

Celebremos com alegria a festa da conversão de
São Paulo Apóstolo e peçamos a Deus que possa-
mos ser fiéis a nossa missão de cristãos, de anunciar
a todos a Palavra da Salvação. Que espelhemos no
apóstolo dos gentios e que possamos atrair muitas
pessoas a Cristo. Que possamos levar a Palavra de
Deus a muitas pessoas. Amém. 

Nota
EM UMA SEMANA, SP REGISTRA MEIO MILHÃO 
DE PRÉ-CADASTROS INFANTIS NO VACINA JÁ

O site Vacina Já, disponibilizado pelo Governo de São Paulo
para o pré-cadastro para vacinação contra a Covid-19 do
público infantil, na faixa etária de 5 a 11 anos, alcançou quase
meio milhão de registros infantis desde o último dia 12,
quando o cadastramento foi liberado. A plataforma,
desenvolvida pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado
de São Paulo – e as Secretarias de Comunicação e da Saúde,
registrou 492 mil pré-cadastros até as 12h30 desta sexta-feira.
Nesse período, a página foi visitada por mais de 1 milhão de

usuários e foi visualizada mais de 2,5 milhões de vezes. O pré-
cadastro é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o
atendimento nos locais de imunização, evitando filas e
aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis
devem acessar o link (https://www.vacinaja.sp.gov.br/), clicar
no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário
online. Na quinta-feira passada foi iniciada a vacinação com a
Coronavac em crianças, após aprovação do uso do imunizante
pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O
calendário do Governo de São prevê o prazo de três semanas
para aplicação da dose inicial contra a Covid-19 em todas as
4,3 milhões de crianças do estado.
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SP e Rio adiam desfiles
de escolas de samba
no carnaval para abril

CARNAVAL

WESLEY FARAÓ
KLIMPEL/FOLHAPRESS

Os desfiles de escolas de
samba em São Paulo e no Rio
de Janeiro foram adiados para
fim de abril, anunciaram nesta
sexta-feira os prefeitos Ricar-
do Nunes (MDB-SP) e Eduar-
do Paes (PSD-RJ). De acordo
com eles, o principal motivo
para a nova data do Carnaval é
a explosão recente de casos de
Covid-19 e de influenza.

Os desfiles no feriado de Ti-
radentes, em 21 de abril.

Os dois prefeitos participa-
ram de uma reunião virtual ao
lado de seus secretários de
Saúde e dos presidentes das Li-
gas de Escolas de Samba. As
duas cidades já haviam cance-
lado o carnaval de rua no início
de janeiro, também por causa
do coronavírus e da gripe.

No último dia 12, o comitê
científico da cidade do Rio de
Janeiro se reuniu para debater
sobre um possível adiamento
do desfile das escolas de sam-
ba, mas o colegiado preferiu
deixar em aberto uma decisão
e continuar monitorando o
comportamento da Ômicron.

O infectologista Roberto
Medronho, professor da UFRJ

(Universidade Federal do Rio
de Janeiro) e membro do comi-
tê científico do estado, foi um
dos que desaconselhou a reali-
zação dos desfiles em fevereiro.
"Eu acho que toda e qualquer
aglomeração que seja feita nas
próximas semanas será motivo
de um espalhamento ainda
maior da variante Ômicron",
afirmou à Folha à época.

Na quarta-feira, a Prefeitu-
ra de São Paulo divulgou os
protocolos para realização dos
desfiles no Carnaval. Segundo
o documento, todas as pes-
soas no Sambódromo deverão
usar máscaras de proteção –
tanto quem estiver nas arqui-
bancadas como os compo-
nentes das escolas de samba.

Também será obrigatória a
apresentação de passaporte
de vacina contra a Covid-19
com, no mínimo, duas doses.
A exigência será igualmente
para público (deverá ser pedi-
do na venda on-line dos in-
gressos) e integrantes das es-
colas, que serão obrigados a
preencher um pré-cadastro.

O limite de ocupação máxi-
ma será de 70% da capacidade
de público em todos os seto-
res, incluindo arquibancada,
camarotes e pista.

MINISTÉRIO DA MORTE

MS não rejeita Kit Covid e
revolta entidades médicas  
JULIA CHAIB, MATEUS VARGAS
E RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

E
specialistas e socieda-
des médicas que partici-
param da elaboração da

diretriz contra o uso do chama-
do 'kit Covid' no SUS (Sistema
Único de Saúde) vão apresentar
um recurso ao Ministério da
Saúde contra a decisão de arqui-
vamento do texto.

A ideia é tentar reverter o veto
sem passar pelo secretário de
Ciência e Tecnologia da pasta,
Hélio Angotti, responsável por
brecar a publicação do docu-
mento. A diretriz havia sido
aprovada pela Conitec (Comis-
são Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS).

Para isso, no lugar de apre-
sentarem um recurso ao secre-
tário, como tradicionalmente
tem que ocorrer, irão mandar
direto ao gabinete do ministro
Marcelo Queiroga.

Caso não consigam reverter o
veto, os especialistas já falam
em recorrer à Justiça.

Devem assinar o recurso a
Amib (Associação de Medicina
Intensiva Brasileira), a SBI (So-
ciedade Brasileira de Infectolo-
gia) e a SBPT (Sociedade Brasilei-
ra de Pneumologia e Tisiologia).

O presidente do Conass
(Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde), Carlos Lula, cha-
mou de "absurdo sem tamanho"
a rejeição do texto. "Um Minis-
tério da Saúde contra a ciência.
Inacreditável", afirmou.

O professor da USP Carlos

Carvalho, responsável por
coordenar os estudos que leva-
ram à elaboração das diretrizes,
também assinará o pedido de
revisão.

Os especialistas buscam ain-
da convencer a AMB (Associa-
ção Médica Brasileira) a partici-
par da mobilização.

Carlos Carvalho disse que irá
entrar com um recurso pedindo
a revisão da rejeição das diretri-
zes. O médico afirmou que o
grupo de trabalho irá enviar esse
documento direto para o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Para ele, muitos dos argumen-
tos de Angotti são "requentados",
pois haviam sido apresentados e
rebatidos em momentos anterio-
res. O secretário de Ciência e Tec-
nologia questionou a metodolo-
gia utilizada pelos especialistas, o
rigor técnico dos estudos e até
mesmo possíveis conflitos de in-
teresse do grupo.

No entanto, esses pontos fo-
ram esclarecidos em abril, com
a presença de Angotti, segundo
técnicos que acompanharam as
discussões. Em reuniões seguin-
tes sobre o tema, representantes
do secretário também estavam
presentes.

"Enquanto não mexeu com
áreas sensíveis, não teve proble-
ma. De uma hora para outra re-
solve dizer que as diretrizes não
são boas. Se a gente não servia,
era para avisar, porque traba-
lhamos voluntariamente", disse
Carvalho.

"Estamos apresentando des-
de maio (as diretrizes), se o rigor

e o documento não eram bons,
por que deixou continuar?",
avaliou ainda o coordenador do
grupo de especialistas.

Angotti rejeitou três capítulos
da diretriz hospitalar da Covid,
todos aprovados por unanimi-
dade na Conitec. Além disso, ar-
quivou o texto sobre tratamento
ambulatorial, aprovado por sete
a seis no mesmo colegiado.

A ala pró-cloroquina do Mi-
nistério da Saúde tentou boico-
tar a discussão na Conitec. Ago-
ra, o mesmo grupo quer retirar
do comando da comissão a ser-
vidora Vania Canuto, que votou
a favor do texto que contraindi-
ca a hidroxicloroquina, entre
outros medicamentos.

A exoneração de Canuto, po-
rém, se arrasta. O ministro Quei-
roga quer evitar este desgaste e
tenta convencê-la a se demitir, o
que não deve ocorrer.

Além deste impasse, o gover-
no tem até 24 de janeiro para
apresentar ao STF uma posição
sobre as diretrizes de tratamen-
tos da Covid. Por estas razões,
Angotti publicou a rejeição dos
pareceres aprovados na Conitec.

A postura do ministério foi
classificada como "negacionis-
ta" pelo Conass, que manifestou
"consternação" com a decisão.

"Mais uma 'inovação' negacio-
nista da gestão federal. Diante do
expressivo aumento de casos de
Covid-19 em decorrência da va-
riante Ômicron, é inaceitável que
o Brasil ainda não tenha tais dire-
trizes em vigor", informou o con-
selho dos secretários de saúde.

Publicadas no Diário Oficial,
as decisões de Angotti foram pe-
la não aprovação de três dos
quatro capítulos da proposta
das Diretrizes Brasileiras para
Tratamento Hospitalar do Pa-
ciente com Covid-19. Também
rejeitou o texto sobre o trata-
mento ambulatorial.

Além de rejeitar o tratamento
com medicamentos sem eficá-
cia, como a hidroxicloroquina,
estes pareceres abordavam mé-
todos de controle da dor e seda-
ção de pacientes em ventilação
mecânica, e tratavam da assis-
tência hemodinâmica e medica-
mentos vasoativos.

Quase dois anos após o co-
meço da pandemia, o ministério
publicou apenas uma diretriz,
em junho de 2021, sobre uso de
oxigênio, intubação orotraqueal
e ventilação mecânica de pa-
cientes, elaborada pelo mesmo
grupo de especialistas.

Há ainda alguns manuais da
pasta sobre procedimentos mé-
dicos da Covid, além de nota pu-
blicada em 2020 que orienta o
uso da hidroxicloroquina. Mas
estes documentos não passaram
pela Conitec, órgão que serve
justamente para avaliar trata-
mentos ao SUS.

A diretriz, se aprovada, não
teria poder de proibir médicos
de utilizarem o "kit Covid", mas
representaria uma derrota às
bandeiras negacionistas do go-
verno Jair Bolsonaro (PL). Isso
porque seria uma orientação da
Saúde contrária ao uso de medi-
camentos sem eficácia.

Auxiliar nomeado por juiz que liberou
venda do Maksoud é ligado a compradores

O administrador judicial que
supervisionou o processo de ven-
da do hotel Maksoud Plaza atuou
em pelo menos duas ocasiões co-
mo advogado dos compradores
do prédio e de seus familiares.
Oreste Nestor de Souza Laspro foi
nomeado em 2020 administrador
judicial no processo de recupera-
ção judicial do icônico hotel pau-
listano. Nessa função, ele auxilia
na condução da ação judicial e fis-
caliza o cumprimento das etapas
da recuperação, de modo a garan-
tir que a empresa consiga se viabi-
lizar novamente.

Laspro foi procurado por email
e por telefone, mas não respondeu
até a publicação da reportagem. O
hotel fechou as portas na manhã
do dia 7 de dezembro, após 42
anos de funcionamento. O anún-
cio pegou trabalhadores e hóspe-
des de surpresa.

Na função de administrador da
recuperação judicial do Maksoud,
ele também foi chamado a dar um
parecer em um incidente -um tipo
de processo paralelo ao da recu-
peração judicial, ligado ao princi-
pal- que terminou com um acordo
pela conclusão da venda do pré-
dio. Nesse procedimento, os inte-
ressados no acordo pela conclu-

são da venda eram Jussara e Fer-
nando Simões, os irmãos que ar-
remataram o prédio do hotel em
um leilão na Justiça do Trabalho
em 2011. Uma sucessão de discor-
dâncias dos termos da arremata-
ção vinha impedindo que eles to-
massem posse do imóvel. Jussara
e Fernando são acionistas da Sim-
par, que controla a JSL (de logísti-
ca). As duas empresas têm entre
seus acionistas o próprio Fernan-
do e outros membros da família
Simões, segundo consta em suas
páginas dedicadas às relações
com investidores.

As ligações de Laspro com a fa-
mília dos compradores são pelo
menos duas. Em 2015, ele atuou
como advogado de Fernando Si-
mões, da JSL e da Simpar em um
processo de arbitragem concluído
em 2017. Depois, até julho de
2019, atuou como advogado da
Locar Guindastes e Transportes
Intermodais em uma arbitragem
que discutiu a responsabilidade
da empresa e da construtora Nor-
berto Odebrecht no acidente que
deixou dois mortos na construção
da Arena Corinthians, em 2013.

A empresa foi fundada por Ju-
lio Eduardo Simões, irmão de Jus-
sara e Fernando Simões, os com-

pradores do prédio do Maksoud.
Na manifestação sobre a venda

imóvel onde funcionava o hotel,
Laspro disse não ver motivos para
se opor à homologação do acordo,
"tendo em vista que, salvo melhor
juízo, não há impedimento con-
tratual, legal ou judicial à sua cele-
bração." Esse procedimento cor-
reu na Justiça de São Paulo de ma-
neira sigilosa e é criticado pelos
herdeiros do Maksoud que, assim
como os credores, não participa-
ram da mediação.

Henry Maksoud Neto, sócio da
HM Hotéis e representante da Hi-
droservice Engenharia, empresas
envolvidas na venda do Maksoud,
disse ao jornal Folha de S.Paulo
em dezembro que o procedimen-
to foi solicitado pelo juiz do pro-
cesso de recuperação judicial, e
que apenas colocou fim a uma
disputa que não vinha sendo favo-
rável ao grupo.

A contestação do leilão no qual
os irmãos Simões arremataram o
prédio chegou ao TST (Tribunal
Superior do Trabalho), onde o
grupo Maksoud foi derrotado.

Os irmãos Claudio e Roberto
Maksoud, herdeiros do fundador
do hotel e que se opõem a Henry
Maksoud Neto, atual administra-

dor do grupo, dizem que a venda
do prédio ocorreu "por preço vil, e
foi decidida por alguém que tem
participação de apenas 0,01% no
capital da empresa proprietária do
ativo". O preço vil a que os irmãos
se referem soma R$ 132 milhões -
segundo eles, o imóvel valeria R$
300 milhões. Na terça-feira, eles
entraram com um recurso judicial
no qual pedem a suspensão defi-
nitiva e a anulação da venda do
prédio a partir do que consideram
ser falta de imparcialidade de Las-
pro, que não teria comunicado, no
processo, já ter advogado para um
dos compradores.

Advogados dizem que o ideal
teria sido Laspro ter comunicado
que seu escritório já tinha atuado
em processos de pessoas ou gru-
pos interessados na recuperação
judicial, para que o juiz avaliasse
se havia ou não suspeição.

"Além de todas as demais irre-
gularidades que cercaram a alie-
nação do prédio, o administrador
judicial que recomendou a homo-
logação da venda na recuperação
judicial já foi advogado do com-
prador do prédio, de seus familia-
res e de suas empresas, em passa-
do recente", disseram os irmãos
Maksoud, em nota.

HOTEL

Deltan recebe R$ 191
mil de férias do MP 

LAVA JATO

VINICIUS KONCHINSKI E FELIPE
BÄCHTOLD/FOLHAPRESS

O ex-chefe da força-tarefa
da Lava Jato Deltan Dallagnol
recebeu em dezembro um pa-
gamento de R$ 191 mil do Mi-
nistério Público Federal de in-
denizações por férias.

Deltan, 42, anunciou seu
desligamento do Ministério
Público no dia 4 de novembro
e, no mês seguinte, se filiou ao
partido Podemos, pelo qual
disputará cargo público nas
eleições deste ano.

À reportagem o ex-procura-
dor afirmou que, "em razão
das exigências do trabalho na
Operação Lava Jato", precisou
acumular períodos de férias
que foram usufruídos após sua
saída da força-tarefa, em 2020,
"compatibilizando as suas fé-
rias com as de outros colegas e

as necessidades do trabalho".
Na época da exoneração, no

entanto, ele ainda estava com
períodos antigos acumulados,
que seriam gastos em 2022.

"Férias não gozadas devem
ser, por força de lei, indeniza-
das", disse o ex-procurador.

Questionada, a Procurado-
ria da República no Paraná
afirmou que os pagamentos
são de natureza pessoal e que
não seria possível dar detalhes
"além do que já é disponibili-
zado regularmente no Portal
da Transparência, em confor-
midade com a legislação".

Ao longo de 2021, o ex-pro-
curador já havia tirado um to-
tal de 50 dias de férias, dividi-
dos em cinco partes. Segundo
ele, isso evitou o afastamento
por longos períodos e se ade-
quou a necessidades do traba-
lho da Procuradoria.

Alckmin achou positiva
declaração de Lula 

ELEIÇÕES 2022

PAULO PASSOS/FOLHAPRESS

O ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin (sem
partido) (foto) diz ter gostado
da declaração do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) em entrevista concedida
na última quarta-feira, na qual
o petista defendeu uma alian-
ça com o ex-tucano.

"Achei positivo, bom", afir-
mou Alckmin, ao ser abordado
pela reportagem enquanto to-
mava café em uma padaria no
bairro do Itaim Bibi, em São
Paulo. 

Ele não quis detalhar mais
sua avaliação sobre a fala de
Lula.

Na entrevista, o ex-presiden-
te Lula deu sua sinalização
mais forte em defesa da chapa
com o ex-governador até agora.

"Da minha parte não existe
nenhum problema de fazer
aliança com Alckmin e ter ele de
vice. Nós vamos construir um
programa de interesse para a
sociedade brasileira. Não abro
mão de que a prioridade é o po-
vo brasileiro. Espero que o Alck-
min esteja junto, sendo vice ou

não sendo vice, porque me pa-
rece que ele se definiu em fazer
uma oposição não apenas ao
Bolsonaro, mas ao 'dorismo'
aqui em São Paulo", afirmou.

A chapa, no entanto, ainda
enfrenta obstáculos, como a
definição sobre a filiação do
ex-tucano ao PSB, além das re-
sistências internas do PT e le-
gendas de esquerda à compo-
sição com o antigo adversário.

Saúde confirma Coronavac para
vacinar crianças e adolescentes
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

O Ministério da Saúde con-
firmou na noite desta sexta-feira
a inclusão da Coronavac na
campanha de vacinação contra
a Covid-19 de crianças e adoles-
centes de 6 a 17 anos. De acordo
com Rodrigo Cruz, secretário-
executivo da pasta, o país tem 9
milhões de doses disponíveis
para aplicar nesse público.

Do total, 3 milhões estão nos
estados e já podem ser usadas,
uma vez que a vacina aplicada
em crianças é a mesma utilizada
em adultos. Outros 6 milhões
estão nos estoques do ministé-
rio e deverão começar a ser dis-
tribuídas nos próximos dias.

"Identificamos que existem
nas redes de frios (geladeiras e
freezers usados para armazenar
vacinas) dos estados cerca de 3

milhões de doses da Coronavac
que podem ser utilizadas ime-
diatamente na aplicação desse
público", disse o secretário.

Cruz informou que Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Pernambuco, Sergipe, Acre,
Amapá, Pará, Roraima, Rio de
Janeiro, Tocantins, Pará e Santa
Catarina têm menos de 41 mil
doses da Coronavac.

Para esses 12 estados, serão

enviadas 733 mil doses de forma
emergencial. O número corres-
ponde a 10% do público-alvo da
nova faixa etária nessas locali-
dades. O ministério espera rece-
ber até a próxima segunda-feira
informações atualizadas dos es-
tados sobre a quantidade de va-
cinas disponíveis. Depois disso, o
governo vai avaliar a necessidade
de comprar mais doses de Coro-
navac do Instituto Butantan.
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Número de ataques a
cultos religiosos no RJ
cresce 43% em 2021

INTOLERÂNCIA

MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

Em 2021, o estado do Rio de
Janeiro registrou 33 casos de ul-
traje religioso, isto é, o ato de ri-
dicularizar, perturbar ou impe-
dir uma cerimônia religiosa. É
um aumento de 43% em relação
ao ano anterior, quando houve
23. Os dados são do ISP (Institu-
to de Segurança Pública) e fo-
ram divulgados nesta sexta-fei-
ra, data em que se comemora o
Dia Nacional de Combate à In-
tolerância Religiosa.

A pesquisa mostrou tam-
bém que a Polícia Civil regis-
trou no ano passado 1.564
ocorrências de crimes que po-
dem estar relacionados à into-
lerância religiosa, o que repre-
senta, em média, mais de qua-
tro casos por dia. O total de
ocorrências inclui casos de in-
júria por preconceito (1.365
vítimas); e preconceito de ra-
ça, cor, religião, etnia e proce-
dência nacional (166).

O instituto destaca, porém,
que os dados estão subnotifica-
dos. O babalaô Ivanir dos San-
tos faz a mesma avaliação. In-
terlocutor da CCIR (Comissão
de Combate à Intolerância Re-
ligiosa), ele diz que isso aconte-
ce porque falta um sistema es-
tadual para coletar dados e que
são poucas as pessoas que re-
gistram os casos na delegacia.

"Se formos levar em conta
as comunidades onde há o trá-
fico evangelizado que expulsa
e ameaça as pessoas, elas ob-
viamente têm medo e não fa-
zem o registro", diz ele.

No Rio, existem comunida-
des onde traficantes evangéli-
cos proíbem a atuação de
adeptos das religiões de matriz
africana, o que agrava o qua-
dro de intolerância no estado.

No ano passado, a Comis-
são de Combate à Intolerância
Religiosa recebeu 47 denún-
cias de intolerância, sendo
que 91% delas foram feitas por
adeptos das religiões de ma-
triz africana. O município do
Rio concentra a maior parte
dos casos (34%), seguido pela
Baixada Fluminense (27%).
Esses dados foram tabulados
pelo Observatório de Liberda-
de Religiosa.

De acordo com o babalaô, o
preconceito a essas religiões

tem bases históricas e come-
çou com a demonização das
culturas africanas, ainda no
século 17. "A lógica da cons-
trução de um modelo ociden-
tal e cristão que desumaniza
os africanos e os asiáticos tem
repercussão até hoje na socie-
dade brasileira."

Ele considera que o Estado
tem falhado em mudar esse
cenário. "O poder público é
conivente. Se o Estado é laico e
se as suas estruturas deveriam
manter a laicidade, o que é ga-
rantido pela Constituição, um
ataque ao candomblé e à um-
banda deveria ser considera-
do um ataque à Constituição."

Morador do município de
São Gonçalo, o babalorixá Gil-
mar de Oya conta que uma de
suas filhas de santo foi expulsa
de um ônibus após ouvir que o
motorista não levava "ma-
cumbeira". Em um outro epi-
sódio, Oya precisou ajudar um
pai de santo a se mudar depois
que ele foi obrigado por crimi-
nosos a desmontar seu terrei-
ro, que existia havia 25 anos.

Oya explica que, além de
centros religiosos, esses espa-
ços desenvolvem trabalhos so-
ciais importantes e que espera
políticas públicas de estímulo
às iniciativas. "Que os nossos
governantes nos ouçam e pro-
curem conhecer o nosso tra-
balho e o que os terreiros pro-
porcionam para a sociedade.
Precisamos de editais e proje-
tos sociais para continuar
mantendo as ações que a gen-
te faz", afirma ele.

Em nota, a SEDSODH (Se-
cretaria de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos do
Rio) diz que, desde outubro,
aumentou em 50% a rede de
equipamentos direcionados
ao atendimento às vítimas de
intolerância religiosa.

"A SEDSODH também atua
no atendimento às vítimas de
intolerância religiosa através
da Superintendência Estadual
de Promoção de Liberdade
Religiosa e do Disque Cidada-
nia e Direitos Humanos, servi-
ço disponível 24 horas, sete
dias por semana, em que as ví-
timas recebem o primeiro
atendimento e são encami-
nhadas para a rede de equipa-
mentos", afirma a pasta.

IÊMEN

Coalizão mata ao menos 70
após ataque em Abu Dhabi
A

o menos 70 pessoas
morreram em um ata-
que a uma prisão em

uma área controlada por grupos
rebeldes no Iêmen, disseram
equipes de resgate nesta sexta-
feira, após uma série de bombar-
deios que atingiram Saada, no
norte do país, durante a noite.

O número de mortos ainda
tende a aumentar, segundo gru-
pos de ajuda humanitária na re-
gião. Os socorristas começaram
a retirar corpos dos escombros
da prisão e a empilhar cadáveres
desmembrados, segundo ima-
gens divulgadas pelos rebeldes
houthis.

A província de Saada é contro-
lada pelos rebeldes houthis, gru-
po apoiado pelo Irã que conse-
guiu tomar a capital e derrubar o
presidente do país em 2015, mas
é combatido por uma coalizão
militar de países da região lidera-
da pela Arábia Saudita. Esta é, se-
gundo a ONU (Organização das
Nações Unidas) a crise humani-
tária mais grave do mundo.

Durante a noite, outro bom-
bardeio da coalizão atingiu a ci-
dade portuária de Hodeida, um
posto rebelde no oeste do país,
interrompendo o sinal de inter-
net no país.

Segundo a ONG Save The
Children, pelo menos três crian-
ças morreram nesse ataque.
"Aparentemente, elas estavam
brincando em um campo de fu-

tebol próximo quando os mís-
seis caíram", disse Gillian
Moyes, diretora do braço ieme-
nita da organização.

O hospital da cidade recebeu
cerca de 200 feridos e disse que
está sobrecarregado e não pode
receber mais pacientes, infor-
mou a organização Médicos
Sem Fronteiras. "Ainda há mui-
tos corpos no local do atentado
e muitos desaparecidos", disse
Ahmed Mahat, chefe da delega-
ção da entidade no país.

A agência oficial de imprensa
saudita informou que a coalizão
militar lançou "bombardeios
destinados a destruir a capacida-
de das milícias houthis de agir em
Hodeida", contra um "centro de
pirataria e crime organizado". O
porto de Hodeida é uma área es-
tratégica por onde transita a aju-
da humanitária ao Iêmen e é um
bastião fundamental no conflito.

Essa escalada do conflito no
Iêmen ocorre depois que os re-
beldes houthis sequestraram um
navio com bandeira dos Emira-
dos no Mar Vermelho no início
de janeiro. A coalizão então
ameaçou bombardear os portos
controlados pelos rebeldes se o
navio não fosse liberado.

Na segunda-feira passada,
milícias houthis lançaram um
ataque de drones sem prece-
dentes a instalações petrolíferas
em Abu Dhabi, capital dos Emi-
rados Árabes Unidos, deixando

três mortos e seis feridos. Desde
então, a coalizão militar intensi-
ficou ataque aéreos contra os
houthis.

O Conselho de Segurança da
ONU condenou o ataque houthi
aos Emirados Árabes Unidos em
um comunicado divulgado nes-
ta sexta-feira, em que destacou
"a necessidade de responsabili-
zar os agentes, organizadores, fi-
nanciadores e patrocinadores
desses atos repreensíveis de ter-
rorismo e levá-los à justiça". Os
Emirados Árabes Unidos se jun-
taram ao conselho neste mês co-
mo membro temporário.

O assessor presidencial dos
Emirados, Anwar Gargash, afir-
mou que o país exerceria o direi-
to de se defender, em comuni-
cado enviado ao emissário dos
Estados Unidos, Hans Grund-
berg, que foi publicado pela
agência estatal WAM.

Os Emirados desempenha-
ram um papel fundamental no
estabelecimento, treinamento e
armamento das chamadas "for-
ças da Brigada dos Gigantes",
grupos qye permitiram que as
forças do governo recapturas-
sem uma província no sul do Iê-
men que era controlada pelos
rebeldes.

Questionada sobre os ata-
ques aéreos nesta sexta-feira, a
embaixadora dos Emirados Ára-
bes Unidos, Lana Nusseibeh,
disse a repórteres: "A coalizão se

compromete a cumprir a lei in-
ternacional e a resposta propor-
cional em todas as suas opera-
ções militares".

Segundo a ONU, a guerra no
Iêmen deixou 377 mil mortos
entre vítimas diretas e indiretas
desse conflito que já dura sete
anos. O atual conflito no Iêmen
remonta a 2014, quando rebel-
des xiitas do grupo houthi se in-
surgiram e tomaram o controle
da capital, Sanaa, forçando a re-
núncia do então presidente Abd
Rabbu Mansour Hadi, em janei-
ro de 2015.

Dois meses depois, uma coali-
zão militar de países do Golfo, li-
derada pela Arábia Saudita e com
apoio logístico e de inteligência
dos Estados Unidos, começou a
atacar os grupos rebeldes. Em se-
tembro daquele ano, Hadi voltou
atrás em sua renúncia e passou a
"governar do exílio".

Os houthis apoiavam a volta
ao poder do ex-ditador Ali Ab-
dullah Saleh, que comandou o
país de 1978 a 2012 –quando foi
um dos líderes a cair na Prima-
vera Árabe. Em dezembro de
2017, porém, Saleh rompeu com
os insurgentes e foi morto dois
dias depois. Hoje, a guerra no
Iêmen se transformou em uma
espécie de conflito por procura-
ção, opondo Irã, que apoia os
houthis, e Arábia Saudita, que li-
dera a coalizão que ataca os re-
beldes.

Violência policial é associada
a parto prematuro em negras 

A violência policial pode ser
uma das explicações para o au-
mento de problemas de saúde en-
tre mulheres negras dos Estados
Unidos, com efeitos como maior
incidência de partos prematuros
e doenças cardiovasculares.

A associação entre esses fato-
res, detectada a partir da análise
de milhares de registros médicos
e de reclamações contra policiais
na cidade de Chicago, traz novos
indícios sobre como circunstân-
cias sociais são capazes de afetar
indiretamente o organismo –uma
possibilidade que tem aparecido
em cada vez mais estudos nas úl-
timas décadas.

Os resultados da pesquisa so-

bre o tema estão na mais recente
edição do periódico especializado
Science Advances. Assinam o es-
tudo Alexa Freedman e Gregory
Miller, da Universidade North-
western, entre outros cientistas.

Embora o trabalho apresente,
por enquanto, associações esta-
tísticas entre a violência policial e
o aumento de problemas de saú-
de das mulheres, Miller disse à re-
portagem que a análise de regis-
tros médicos poderia ser usada
para investigar com mais detalhes
como uma coisa pode desembo-
car na outra.

"Seria possível, por exemplo,
usar informações sobre testes la-
boratoriais feitos pelas pacientes,

envolvendo checagens de pres-
são arterial, níveis de glicose e li-
pídios (gorduras) no sangue. Ob-
viamente seria uma abordagem
mais limitada do ponto de vista
biológico, mas ao menos não se-
ria necessário um grande investi-
mento para coletar novos dados",
explica ele.

Diversos dados indicam que a
polícia americana é muito mais
severa no trato com a população
negra do que com outros grupos
raciais dos EUA. Em Chicago, on-
de o estudo foi realizado, a proba-
bilidade de que um policial faça
uso da força contra um suspeito
negro é dez vezes maior do que
quando o suspeito é um branco.

EUA

Rio retoma vacinação
infantil na quarta-feira

COVID-19

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) do Rio de Janeiro
deve retomar o cronograma de
vacinação infantil contra a  Co-
vid-19 na próxima quarta-feira.
A retomada será possível, com
a chegada de lote de 90 mil do-
ses da CoronaVac, nesta segun-
da-feira, além de lote de 30 mil
doses pediátricas do imunizan-
te da Pfizer.  

Na quinta-feira passada, a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou a
aplicação do imunizante do Ins-
tituto Butantan, a CoronaVac,
em crianças e adolescentes com
idade entre 6 e 17 anos.

De acordo com a SMS, a vaci-
nação na próxima quarta-feira
será para crianças de 10 anos, de
ambos os sexos. 

“A SMS aguarda o envio de
120 mil doses de vacinas pelo
Ministério da Saúde no início da
próxima semana, sendo 30 mil
da Pfizer e 90 mil da CoronaVac,
esta que poderá ser aplicada no
público de 6 a 17 anos sem co-
morbidades. Com isso, o Muni-
cípio mantém a repescagem pa-
ra os três grupos já atendidos e, a
partir da quarta-feira, avançará
no calendário”, informou o ór-
gão por meio de nota.

O Ministério da Saúde espera
receber nesta segunda-feira
mais 1,8 milhão de doses da Pfi-
zer para aplicação em crianças
de 5 a 11 anos. De acordo com a

pasta, o país já recebeu 2,5 mi-
lhões de doses da vacina pediá-
trica. O último lote, com 1,2 mi-
lhão de doses, foi entregue últi-
mo dia 16 e está sendo distribuí-
do aos estados. 

REFORÇO
O secretário Municipal de

Saúde, Daniel Soranz, afirmou
que a dose de reforço para os
adultos tem se mostrado eficien-
te para evitar agravamentos da
infecção pela variante Ômicron,
que já representa 90% dos casos
de covid-19 na cidade. Segundo
ele, 650 mil pessoas estão aptas a
receber a dose de reforço e não
retornaram aos postos de vaci-
nação.  Até o momento, a cidade
já aplicou 2,1 milhão de doses de
reforço contra a covid-19.

CASOS
Apenas em janeiro de 2022, o

município já confirmou 122.189
casos da doença, sendo 550 ca-
sos graves e 67 óbitos. O número
de casos já supera metade dos
217,8 mil registrados em todo o
primeiro ano da pandemia, em
2020, e chega a 42,6% dos 289,5
mil registros de 2021.

No momento, o painel da
prefeitura informa que são 862
pessoas internadas com covid-
19 na rede pública da cidade,
sendo que 88% dos internados
não completaram o calendário
vacinal.

Boric anuncia gabinete dominado
por esquerda e maioria de mulheres
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

O presidente eleito do Chile,
Gabriel Boric, divulgou na ma-
nhã desta sexta-feira os ministros
que formarão seu governo a par-
tir do dia 11 de março. Entre os 24
cargos anunciados, prevalecem
nomes moderados, muitos dos
quais vinculados ao Partido So-
cialista, que integrou a coalizão
de centro-esquerda Concerta-
ção, e à Apruebo Dignidad,
aliança pela qual o ex-líder estu-
dantil concorreu à Presidência.

A média de idade do novo
ministério é de 49 anos e reflete
a mudança geracional que a
eleição de Boric, 35, o mais novo
a ser escolhido para o cargo, sig-
nifica. O gabinete também terá
maioria feminina, com 14 mu-
lheres e dez homens, e maior re-
presentatividade das diferentes
regiões do país: nove dos sele-
cionados pelo presidente eleito
são de áreas fora da zona metro-
politana da capital Santiago.

O ministro da Fazenda será
Mario Marcel, do Partido Socia-
lista, que até quinta-feira passa-

da era o responsável pelo Banco
Central. O engenheiro, formado
na Universidade do Chile e pós-
graduado pela Universidade
Cambridge, no Reino Unido,
não pôde participar da cerimô-
nia no jardim do Museu Nacio-
nal de História Natural porque
está em isolamento depois de
entrar em contato com uma pes-
soa com Covid.

Considerado moderado, ele,
que participou de diversos go-
vernos depois do fim da ditadu-
ra militar no país, terá a missão
de acalmar os mercados que se
inflamaram no dia seguinte à vi-
tória de Boric.

Uma das estrelas da campa-
nha, a médica Izkia Siches, es-
trategista da reta final da dispu-
ta, será a primeira mulher a co-
mandar o Ministério do Interior.
Outros colaboradores próximos
a Boric e companheiros nos pro-
testos estudantis de 2011 tam-
bém terão papel destacado.
Giorgio Jackson será o secretá-
rio-geral da Presidência, e Ca-
mila Vallejo, a porta-voz. Ela,
que pertence ao Partido Comu-

nista, vem articulando a relação
entre Boric e a legenda, que co-
bra do eleito uma postura mais
radical.

Nos últimos dias, por exem-
plo, setores vinculados à sigla e
à esquerda de Boric realizaram
manifestações para pressioná-
lo, pedindo a liberação imediata
de pessoas detidas durante as
manifestações de 2019 e em pro-
testos de representantes do po-
vo mapuche que terminaram
em violência.

Boric afirmou que os minis-
tros terão três tarefas principais.
A primeira é seguir com luta à
"difícil situação causada pela
pandemia" e com "a exitosa es-
tratégia de vacinação, cuidando
também do emprego e da saúde
mental". "Temos de reconstruir
a economia sem repetir as desi-
gualdades que existem hoje."

A segunda, acrescentou, é
trabalhar pela aprovação das
grandes reformas, "a previden-
ciária e a administrativa, para
que possamos melhorar a vida
da população do sul e acabar
com a violência histórica contra

a nação mapuche". Por fim, afir-
mou que o terceiro compromis-
so é "cuidar do processo consti-
tuinte e garantir que a assem-
bleia realize o trabalho com to-
das as condições e que o plebis-
cito seja vitorioso".

Outro destaque entre os mi-
nistros escolhidos é a ex-deputa-
da Maya Fernández Allende, ne-
ta do presidente socialista Salva-
dor Allende, derrubado no golpe
de Estado de 1973. Outros socia-
listas com cargos no ministério
são o economista e ex-senador
Carlos Montes, em Habitação e
Urbanismo, e Antonia Urrejola,
que trabalhou na Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos
e que atuará como chanceler.

Ex-subsecretária de Saúde de
Michelle Bachelet, Jeanette Ve-
ga será ministra do Desenvolvi-
mento Social, e a deputada Mar-
cela Hernando comandará a
pasta de Mineração. O liberal
Juan Carlos García será o titular
de Obras Públicas, e o Esporte
será confiado a Alexandra Ver-
gara, ex-jogador da seleção de
futebol.

CHILE
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probabilidade de que uma pessoa
negra desarmada seja baleada
por policiais na cidade é quase
seis vezes maior.

A hipótese dos pesquisadores
é que esse clima de insegurança
para quem não é branco pode ter
efeitos múltiplos sobre a saúde,
em geral associados a níveis cons-
tantemente mais elevados de es-
tresse, mesmo quando as pessoas
não estão diretamente envolvidas
em ocorrências violentas, mas
apenas vivem numa vizinhança
na qual elas são comuns.

Ao afetar processos como pa-
drões de sono e processos infla-
matórios, esses eventos poderiam
se traduzir em risco aumentado
de diversos tipos de doenças.

Para tentar verificar se associa-
ções desse tipo ocorriam, os pes-
quisadores usaram duas grandes
bases de dados, ambas com deze-
nas de milhares de registros. De
um lado, vasculharam informa-
ções sobre nascimentos e atendi-
mentos médicos de um hospital 
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