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COVID-19

Rio retoma vacinação infantil na sexta-feira
A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

(SMS) espera receber novas doses de vacinas contra a
Covid-19 amanhã, podendo assim retomar na sexta-fei-
ra o calendário de aplicação nas crianças a partir de 6
anos de idade. A vacinação infantil foi suspensa na se-

gunda-feira passada por falta de doses.   Ontem seria a
vez dos meninos de 7 anos ou mais, mas só há disponibi-
lidade para atender crianças com comorbidades, entre 5
e 11 anos. De acordo com a SMS, devem chegar 100 mil
doses da CoronaVac amanhã para vacinar as crianças a

partir dos 6 anos. De acordo com o secretário de Saúde,
Daniel Soranz, a maior preocupação no momento é com
a baixa adesão à vacinação infantil, que chegou a apenas
39% das crianças de 8 a 11 anos, público já atendido pela
campanha. PÁGINA 6

As quedas nas despesas com Previdência, pessoal e auxílio emer-
gencial, somadas ao aumento das receitas com a alta da inflação e os
dividendos de estatais, levaram as contas públicas a registrar em
2021 o primeiro resultado positivo em oito anos. Essa conjunção de
fatores, porém, não deve se repetir em 2022, quando os números de-

vem voltar ao vermelho, como projeta o próprio governo federal. No
ano passado, as receitas de União, estados e municípios superaram
as despesas em R$ 64,7 bilhões ou 0,75% do PIB (Produto Interno
Bruto), considerando o resultado primário -antes do pagamento dos
juros da dívida. PÁGINA 2

O ministro Luís Roberto Barroso (foto), que preside o TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), afirmou ontem que o presidente Jair Bolsona-
ro facilitou a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de
criminosos. Em discurso na abertura dos trabalhos do TSE deste ano,
ele disse que informações que foram fornecidas para uma investiga-
ção da Polícia Federal "foram vazadas pelo próprio presidente da Re-
pública em redes sociais". Isso, segundo Barroso, divulgou dados que
"auxiliam milícias digitais e hackers de todo mundo que queiram in-
vadir nossos equipamentos". "O presidente da República vazou a es-
trutura interna da TI do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que to-
mar uma série de providências de reforço da segurança cibernética
dos nossos sistemas para nos proteger", afirmou. "Faltam adjetivos
para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do pro-
cesso eleitoral brasileiro para ataques criminosos."  O ministro vol-
tou a reforçar que as urnas são íntegras e o processo eleitoral é segu-
ro. No ano passado, a Polícia Federal instaurou um inquérito para sa-
ber como vazaram dados de investigação sobre um ataque hacker ao
Tribunal Superior Eleitoral. PÁGINA 5

Lula e Boulos
discutem
alianças para
eleição em SP

2022

ATAQUE AO TSE

O pré-candidato ao Governo
de São Paulo pelo PSOL, Guilher-
me Boulos, se reuniu na manhã
de ontem com o ex-presidente
Lula (PT) (foto). O tema da con-
versa foi o apoio do PSOL à can-
didatura do petista ao Planalto,
segundo a reportagem apurou. O
encontro ocorre no momento
em que a esquerda está dividida
em São Paulo, já que o PT vai lan-
çar o ex-prefeito Fernando Had-
dad para o Palácio dos Bandei-
rantes. Há ainda a pré-candida-
tura de Márcio França (PSB) no
campo progressista. A reunião
foi tratada como um encontro in-
formal entre Boulos e Lula -os
presidentes do PT e do PSOL não
participaram. Ficou acertado
que haverá nova reunião, dessa
vez com os dirigentes dos parti-
dos, para deliberar também a
questão das candidaturas em
São Paulo. No encontro, Boulos
relatou a Lula suas críticas  à es-
colha de Alckmin para vice-pre-
sidente do petista. PÁGINA 5

GOVERNO

Inflação alta e corte de gastos
põem contas públicas no azul

ABRASL

ABRASIL

Balança tem
déficit de 
US$ 176 mi 
em janeiro

COMÉRCIO EXTERNO

PÁGINA 3

A cratera aberta ontem após o rompimento de uma tubulação de esgo-
to em obra da linha 6-laranja do metrô aumentou de tamanho durante
esta tarde. Por volta das 18h, já atingia três faixas da pista local, em dire-
ção à rodovia Ayrton Senna, na altura da ponte do Piqueri. Pela manhã,
às 8h21, foi detectado um vazamento na tubulação de esgoto, que logo se
transformou em um rompimento, levando à abertura de uma cratera.
Em um primeiro momento, o buraco tomou conta apenas da primeira

faixa da pista local da marginal Tietê. A reportagem presenciou o mo-
mento em que a Companhia de Engenharia de Tráfego liberou o tráfego
na pista, por volta das 16h50. Mas, em seguida, o trecho foi novamente
bloqueado a pedido de agentes da Defesa Civil. A pista expressa seguiu li-
berada, com intensa movimentação de carros. A Polícia Civil afirmou
não existir, no momento, "nenhum dado geológico" para mensurar a vi-
bração provocada pelo intenso tráfego de veículos na região. PÁGINA 4

SÃO PAULO

Tubulação abre cratera na marginal Tietê 

Barroso diz não
ter adjetivos
para citar crime
de Bolsonaro

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(2/2) 0,56%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 5 0,54% (jan.)
CDI
0,73 até o dia 31/jan
OURO
BM&F/grama R$ 306,46
EURO Comercial 
Compra: 5,9304 Venda: 5,9310

EURO turismo 
Compra: 6,0120 Venda: 6,1920
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2810 -1,43%
DÓLAR comercial
Compra: 5,2703 Venda: 5,2709
DÓLAR turismo
Compra: 5,3051 Venda: 5,4851

BANCO INTER UNT N2 28.08 +8.08 +2.10

VALE ON NM 85.31 +5.49 +4.44

SID NACIONALON 26.83 +5.05 +1.29

BRASKEM PNA N1 51.36 +4.45% +2.19

USIMINAS PNA N1 16.59 +3.88 +0.62

ALPARGATAS PN N1 27.07 −6.91% −2.0

BANCO PAN PN N1 10.36 −5.22% −0.5

MINERVA ON NM 9.06 −5.03% −0.48

LOJAS RENNERON NM 26.98 −4.05 −1.14

IGUATEMI S.AUNT N1 19.28 −3.60% −0.72

VALE ON NM 85.31 +5.49% +4.4

PETROBRAS PN N2 33.00 +2.01 +0.65

3R PETROLEUMON NM 37.30 −2.46 −0.94

MAGAZ LUIZA ON NM 7.01 +0.14 +0.01

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 25.49 +0.69 +0.17

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.405,24 +0,78

NASDAQ Composite 14.346,002 +0,75

Euro STOXX 50 4.214,13 +1,44

CAC 40 7.099,49 +1,43

FTSE 100 7.535,78 +0,96

DAX 15.619,39 +0,96

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,97% / 113.228,31 / 1.084,80 / Volume: 27.142.490.208 / Quantidade: 4.421.136
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Dólar cai e Bovespa 
sobe em nova sessão
positiva para o Brasil
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Bolsa e dólar voltaram a re-
fletir o momento favorável ao
mercado brasileiro ontem, en-
quanto investidores buscam
lucros em um ambiente de ne-
gócios com juros mais altos no
Brasil e nos Estados Unidos.

Depois de ter alcançado na
véspera a maior alta mensal
em mais de um ano, a Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa) subiu 0,97%, a 113.228
pontos ontem. O dólar caiu
0,62%, a R$ 5,274. A divisa
americana segue com a menor
cotação em quatro meses.

Analistas avaliam que a que-
da do dólar poderá ganhar for-
ça hoje quando o Banco Cen-
tral do Brasil deverá aumentar a
taxa Selic em 1,5 ponto percen-
tual, para 10,75% ao ano.

O S&P 500, principal índice
de ações dos EUA, fechou ja-
neiro em queda de 5,3%, seu
pior desempenho mensal des-
de março de 2020, destacou

Lucas Collazo, especialista em
investimentos da Rico.

Na sessão desta terça, os ín-
dices Dow Jones, S&P 500 e
Nasdaq subiram 0,78%, 0,69% e
0,75%, respectivamente. Após
um pregão com certa volatili-
dade, balanços positivos de
grandes empresas como Alpha-
bet, dona do Google, e Exxon
Mobil animaram o mercado.

O barril do petróleo Brent re-
cuava 1,97% no final desta ter-
ça, a US$ 89,41 (R$ 471,29). Es-
peculações de que a Opep (or-
ganização dos países exporta-
dores) pode aumentar a produ-
ção impediram uma nova alta.
A commodity segue na maior
cotação em mais de sete anos.

Entre os destaques da Bolsa
desta terça, as ações da Petro-
bras subiram 2% em meio à es-
tabilização dos preços do pe-
tróleo em um patamar elevado.

A Vale subiu 5,49%, maior
alta desde 7 de janeiro. Side-
rúrgicas também subiram. A
CSN ganhou 5,05%. A Usimi-
nas avançou 3,88%.

Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

GOVERNO

Inflação alta e corte de gastos
põem contas públicas no azul
EDUARDO CUCOLO/FOLHAPRESS

A
s quedas nas despesas
com Previdência, pes-
soal e auxílio emer-

gencial, somadas ao aumento
das receitas com a alta da infla-
ção e os dividendos de estatais,
levaram as contas públicas a re-
gistrar em 2021 o primeiro resul-
tado positivo em oito anos. Essa
conjunção de fatores, porém,
não deve se repetir em 2022,
quando os números devem vol-
tar ao vermelho, como projeta o
próprio governo federal.

No ano passado, as receitas
de União, estados e municípios
superaram as despesas em R$
64,7 bilhões ou 0,75% do PIB
(Produto Interno Bruto), consi-
derando o resultado primário -
antes do pagamento dos juros
da dívida.

O resultado positivo foi obra
de estados, municípios e empre-
sas estatais em todos os níveis
de governo. A União fechou o
ano com déficit, embora tenha
sido o menor desde 2014.

A dívida bruta recuou de qua-
se 88,6% do PIB em 2020 para
80,3%, influenciada pelo efeito
da inflação sobre o PIB nominal.
A tendência para os próximos
anos é de alta da dívida.

Em momentos de aceleração
da inflação, as contas públicas
costumam melhorar, pois as re-
ceitas acompanham o aumento
dos preços, enquanto as gran-
des despesas ficam congeladas
durante todo o ano. Isso foi vis-
to, por exemplo, com a Previ-

dência e a despesa com pessoal.
Embora o gasto menor com o

auxílio emergencial tenha sido
fundamental para a queda do
gasto público em relação a 2020,
quando a despesa federal foi re-
corde, chama a atenção a redu-
ção na Previdência Social, que
voltou aos níveis de 2018 (8,2%
do PIB). Trata-se da primeira
queda na principal despesa pri-
mária federal desde a reforma
de 2019.

Os números detalhados até
novembro mostram que a con-
cessão de novos benefícios caiu
pelo segundo ano seguido. Ain-
da assim, a quantidade total de
segurados cresceu. Já o valor to-
tal pago pelo INSS foi maior em
termos nominais, mas menor
quando se considera a correção
pela inflação, que corroeu o po-
der de compra dos segurados ao
longo do ano.

A segunda rubrica de maior
peso, a despesa com pessoal,
caiu ao menor patamar da série
iniciada em 2008 (3,8% do PIB).
Apenas o gasto com militares na
ativa ficou estável no ano passa-
do, enquanto a despesa com ci-
vis, inativos e pensionistas re-
cuou. O congelamento dos salá-
rios dos servidores ativos civis
explica o resultado.

Dados do Tesouro Nacional
mostram que 79% da despesa fe-
deral em 2021 foi destinada ao
pagamento de benefícios (previ-
denciários, pessoal, abono, se-
guro-desemprego, auxílio emer-
gencial etc.). Outros 15% in-
cluem investimentos e gastos

com a manutenção da máquina,
sendo que metade dessas des-
pesas são obrigatórias -princi-
palmente com saúde– e a outra
metade de livre alocação para o
governo.

A expectativa para os próxi-
mos anos é de queda contínua
nas despesas, segundo proje-
ções da IFI (Instituição Fiscal In-
dependente).

A despesa total do governo
federal em 2021 foi a menor em
sete anos (18,6% do PIB) e pode
seguir em queda nos próximos
anos, principalmente pelo aper-
to cada vez maior na parcela de
gastos não obrigatórios, como
investimentos e despesas para
manutenção da máquina.

O problema é que as receitas
também devem cair. Com a con-
tribuição da inflação e dos preços
mais elevados do petróleo e ou-
tras commodities, a receita líqui-
da voltou em 2021 ao nível de
2019 na comparação com o PIB
(18,2%), com bons resultados
tanto de tributos como dos gor-
dos dividendos pagos por BNDES
e Petrobras no ano passado.

Com isso, o resultado na esfe-
ra federal (governo central) deve
ser deficitário neste e nos próxi-
mos dois anos, segundo proje-
ções de mercado da pesquisa
Focus do Banco Central.

Também é esperado aumen-
to da despesa financeira dos go-
vernos. Em um ano de alta de ju-
ros e inflação, a despesa com a
dívida passou de 4,18% para
5,17% do PIB, pior resultado em
três anos, o que também se mos-

tra um desafio para a adminis-
tração do endividamento.

Pelo conceito internacional
para comparação da dívida, o
Brasil ainda está com o maior
valor entre países emergentes.

O banco Goldman Sachs diz
que houve redução do risco fis-
cal no curto prazo por conta dos
fatores que melhoraram o resul-
tado das contas públicas, mas
afirma que o alto nível de endi-
vidamento e a expectativa de
novo déficit torna o país vulne-
rável a choques externos e do-
mésticos.

A instituição afirma que colo-
car a dívida em uma tendência
de declínio e construir novos
amortecedores fiscais, após a
mudança no teto de gastos, são
os principais desafios para o
país nos próximos anos.

A agência de classificação
Fitch Ratings diz que o resultado
fiscal de 2021 não se repetirá em
2022, devido a um crescimento
mais fraco da economia, dete-
rioração no resultado primário e
maiores despesas com juros.

A instituição destaca que o
desempenho da receita no ano
passado foi impulsionado pelo
crescimento nominal do PIB,
preços de commodities eleva-
dos e consumo maior de bens
(mais tributados) em relação a
serviços (menos tributados).
Destaca ainda a devolução de
empréstimos do BNDES para o
Tesouro, o que ajudou a reduzir
o endividamento, um impacto
de 1,1 ponto do PIB, segundo
dados do Banco Central.

MERCADOS

INSS começa a pagar aposentadoria com reajuste 
SUZANA
PETROPOULEAS/FOLHAPRESS

O INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) começou a pagar
ontem os novos valores de apo-
sentadoria para quem recebe
mais de um salário mínimo (R$
1.212). O benefício aumentará
em 10,16%, de acordo com o
reajuste anual pelo INPC (Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor).

Ontem, começaram a receber
os segurados que têm o número
do benefício com final 1 ou 6. Os
pagamentos serão feitos até 7 de

fevereiro. Em março, os depósi-
tos recomeçam no dia 3 para be-
nefícios acima do piso.

O INSS também segue com
os pagamentos de quem recebe
o salário mínimo, iniciados no
dia 25 de janeiro. Os dias exa-
tos do primeiro depósito com
reajuste anual,  referente à
competência de janeiro, va-
riam conforme o final do bene-
fício, sem o dígito que aparece
depois do traço.

O pagamento é feito via car-
tão, para quem recebe por esse
meio, ou por depósito em conta-
corrente, segundo o INSS.

COMO CONSULTAR 
O aposentado deve acessar o

site ou aplicativo para celular
Meu INSS e consultar seu extra-
to de pagamento. A consulta
também permite verificar quan-
to será pago de Imposto de Ren-
da, para aqueles que recebem
valores acima de R$ 1.903,98 e
por isso não são isentos. Apo-
sentados e pensionistas a partir
de 65 anos pagam menos im-
posto, pois há uma cota extra de
isenção.

O extrato exibe também
parcelas de empréstimo con-
signado ativo, pagamentos a

associações e outros descontos
aplicados sobre o valor da apo-
sentadoria, se houver.

O reajuste de 10,16% é apli-
cado para benefícios acima do
piso,  e  repõe a  inf lação de
2021. Com o aumento, o teto
da aposentadoria do INSS pas-
sou a ser  de R$ 7.087,22 em
2022. 

O desconto do Imposto de
Renda poderá ser maior, espe-
cialmente para aposentados e
pensionistas com até 64 anos,
pois a tabela usada para calcu-
lar os descontos do IR não é
atualizada desde 2015.

10,16%

Confiança empresarial recua 
pelo quarto mês consecutivo
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

A confiança dos empresários
recuou 2,5 pontos em janeiro e
atingiu 91,6 pontos, em uma es-
cala que vai de 0 a 200. Os resul-
tados acima de 100 indicam con-
fiança. O resultado é o menor ní-
vel desde abril de 2021, quando
o Índice de Confiança Empresa-
rial (ICE) alcançou 89,6 pontos.  

De acordo com os dados di-
vulgados ontem pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas
(Ibre/FGV), na métrica de mé-
dias móveis trimestrais, o indi-
cador caiu pela quarta vez con-

secutiva, agora em 3 pontos. O
ICE consolida os índices de con-
fiança dos quatro setores abor-
dados pelas Sondagens Empre-
sariais produzidas pela FGV
IBRE: indústria, serviços, co-
mércio e construção.

O indicador mostrou ainda
uma piora expressiva, em janeiro,
nas avaliações sobre a situação
atual e nas expectativas para os
próximos meses. O Índice de Si-
tuação Atual Empresarial (ISA-E)
registrou queda de 4,5 pontos,
passando para 91,3 pontos. Trata-
se do menor nível desde abril de
2021, quando atingiu 87,8 pontos.

Já o Índice de Expectativas
(IE-E) recuou 3 pontos, e che-

gou 91,4 pontos. O resultado é o
menor desde março de 2021,
quando atingiu 85,2 pontos.

Com estes resultados, os dois
índices registram recuos pela
terceira vez consecutiva, além
de acumularem perda de mais
de 8 pontos nesse período e se
afastarem do nível de neutrali-
dade de 100 pontos.

Segundo o superintendente
de Estatísticas do Ibre Aloisio
Campelo Jr, o ICE acumula per-
das de 10,9 pontos desde setem-
bro de 2021, em um movimento
de queda que começou com a
indústria e aos poucos se esten-
deu a todos os segmentos.

“A confiança do setor de ser-

viços, mais resiliente até o final
do ano, foi a que mais caiu em
janeiro, sob influência da piora
do quadro pandêmico com a
chegada da variante Ômicron ao
Brasil. Nota-se neste segmento
uma queda mais expressiva dos
índices que medem a percepção
das empresas quanto à situação
corrente na comparação com os
índices que medem as expecta-
tivas, uma tendência típica dos
choques provocados pelas on-
das da covid-19”, observou.

Campelo Jr acrescentou que
as preocupações com este movi-
mento são o nível de empregos e
a retomada econômica, que vi-
nha sendo registrada.

FGV

Ações do Nubank
fecham janeiro com
queda acima de 20%

BANCO DIGITAL

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Mesmo com uma forte alta
de quase 10% nesta segunda-
feira passada marcada pelo
maior apetite ao risco dos in-
vestidores, as ações do Nu-
bank negociadas na Bolsa de
Nova York (Nyse), nos Estados
Unidos, não conseguiram es-
capar de um mês de janeiro
bastante negativo. Os papéis
registraram desvalorização de
20,8% no acumulado do pri-
meiro mês do ano.

Na estreia na Bolsa america-
na no início de dezembro, a fin-
tech chegou a ser avaliada em
cerca de US$ 41,5 bilhões (R$
222,3 bilhões) pelos investido-
res, o que a fez figurar na oca-
sião como a mais valiosa insti-
tuição financeira da América
Latina em valor de mercado, ul-
trapassando os conglomerados
Itaú e Bradesco.

Com a queda das ações da
fintech desde então, no entanto,
o valor de mercado do Nubank
recuou para US$ 34,2 bilhões
(R$ 183,2 bilhões) nesta segun-
da, uma queda de US$ 7,3 bi-
lhões (R$ 39,1 bilhões).

O recuo fez o banco digital
ser ultrapassado nas últimas se-
manas como instituição finan-
ceira com maior valor de mer-
cado por Itaú (US$ 43,5 bilhões,
R$ 233,02 bilhões) e Bradesco
(US$ 38,1 bilhões, R$ 204,1 bi-
lhões).

Ainda assim, levantamento
da Economatica aponta que, ao
final de janeiro, o Nubank se
posicionava como a décima
empresa mais valiosa da Améri-
ca Latina, com a liderança a car-
go de Petrobras (US$ 82,8 bi-
lhões) e Vale (US$ 73,8 bilhões).

"A gente entende que o mo-
vimento de queda das ações do
Nubank está muito menos rela-
cionado à expectativa de perfor-
mance da empresa e mais à di-
nâmica de mercado para as
ações de tecnologia de forma
geral", afirma José Augusto Al-

bino, fundador da gestora de re-
cursos especializada em tecno-
logia Catarina Capital. Ele lem-
bra que o índice da Bolsa ameri-
cana Nasdaq, conhecida pela
alta concentração de papéis de
empresas de tecnologia, teve
uma queda de 9% em janeiro.
As perdas foram parcialmente
amenizadas pela alta de 3,4%
nesta segunda.

O setor de tecnologia tem so-
frido em diferentes países espe-
cialmente com a alta da infla-
ção, que força os bancos cen-
trais a sinalizarem o início do
aperto nas condições fiscais e
monetárias. O ambiente de ele-
vada concorrência proporcio-
nada pelas big techs america-
nas e grandes redes de varejo
também vem penalizando em-
presas de tecnologia que ainda
estão em processo de consoli-
dação no mercado.

O aumento da regulamenta-
ção do governo chinês sobre
empresas do setor do país tam-
bém tem contribuído para tur-
var a avaliação de especialistas.

No Brasil, pesam ainda o au-
mento dos juros já em curso e
seu consequente impacto nas
despesas de empresas de co-
mércio e serviços, que utilizam
o sistema de forma massiva,
bem como o avanço de outras
alternativas de pagamentos, co-
mo o Pix, e a entrada de novas
companhias nesse setor, como
Magazine Luiza, que lançou a
MagaluPay.

No entanto, apesar de todos
os desafios, se o Nubank entre-
gar o que se espera dele nos
próximos balanços de resulta-
dos, os papéis rapidamente de-
vem voltar a apresentar uma
performance positiva destaca-
da, como já pôde ser visto nesta
segunda, diz Albino.

"É uma volatilidade espera-
da e natural para esse perfil de
empresa, de tecnologia com al-
to potencial de crescimento fu-
turo", afirma o gestor da Catari-
na Capital.
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MERCADO EXTERNO

Balança registra déficit de
US$ 176 milhões em janeiro
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

E
m janeiro, a balança co-
mercial registrou déficit
de US$ 176 milhões,

pressionada pelos custos inter-
nacionais da energia. Esse é o
terceiro ano seguido em que as
importações superaram as ex-
portações no primeiro mês do
ano, tradicionalmente marcado
por déficits comerciais.  

Apesar do resultado negativo,
o déficit comercial caiu 20% em
relação a janeiro de 2021, quan-
do o país tinha importado R$
220 milhões a mais do que tinha
exportado. A última vez em que
o país tinha registrado superávit
comercial em janeiro foi em
2018, com resultado positivo de
US$ 1,656 bilhão.

O saldo ficou negativo, ape-
sar de as vendas externas terem
batido recorde para o mês, des-
de o início da série histórica, em
1989. No mês passado, as expor-
tações somaram US$ 19,673 bi-
lhões, com alta de 25,3% em re-
lação a janeiro de 2021 pelo cri-

tério da média diária. O recorde
anterior havia sido registrado
em janeiro de 2018 (US$ 16,769
bilhões).

As importações totalizaram
US$ 19,849 bilhões, crescimento
de 24,6% na comparação com o
mesmo mês do ano passado, tam-
bém pela média diária. O valor foi
o terceiro mais alto registrado pa-
ra meses de janeiro desde 1989,
perdendo apenas para janeiro de
2014 (US$ 20,238 bilhões) e de
2013 (US$ 20,157 bilhões).

SETORES
Em janeiro, a agropecuária e

a indústria de transformação re-
gistraram crescimento nas ven-
das para o exterior. O valor das
exportações agropecuárias su-
biu 97,5% em janeiro na compa-
ração com o mesmo mês do ano
passado. O principal fator foi a
recuperação da safra de soja,
que fez as exportações saltarem
5.007% no período.

No fim de 2020 e no início de
2021, o Brasil enfrentou uma cri-
se na safra de soja, que levou o

país a importar o grão por al-
guns meses para suprir a de-
manda. Outros produtos que es-
tavam em crise no ano passado
também iniciaram 2022 com re-
cuperação nas exportações, co-
mo o milho não moído (43% em
relação a janeiro de 2021) e café
não torrado (34,5%).

Ao longo do ano passado, a
seca e as geadas provocaram di-
versas quebras de safras. Em ja-
neiro, o volume de mercadorias
agropecuárias exportadas au-
mentou 60,1%, enquanto o pre-
ço médio subiu 28,6%.

As vendas da indústria de
transformação subiram 36,1%
em janeiro na comparação com o
mesmo mês de 2020. Os desta-
ques foram combustíveis
(120,7%), gorduras e óleos vege-
tais (1.106,2%) e produtos semia-
cabados de ferro ou aço (179,7%).

Prejudicadas pela queda no
preço internacional de alguns
minérios, as exportações da in-
dústria extrativa recuaram
18,6% em relação a janeiro do
ano passado. Contribuíram para

a queda os minérios de ferro
(36,8%) e de cobre (68,8%).

Do lado das importações, as
compras do exterior da agrope-
cuária caíram 15,7% em janeiro
na comparação com janeiro do
ano passado. Por causa da alta
no preço internacional do petró-
leo, a indústria extrativa regis-
trou alta de 325,8% nas compras
do exterior. As importações da
indústria de transformação su-
biram 14,9%. Os principais des-
taques foram gás natural
(501%), petróleo bruto (420,1%)
e carvão mineral (335,5%).

ESTIMATIVA
Para 2022, o governo prevê su-

perávit de US$ 79,4 bilhões, valor
parecido com o deste ano. A esti-
mativa já considera a nova meto-
dologia de cálculo da balança co-
mercial. As projeções estão mais
otimistas que as do mercado fi-
nanceiro. O Boletim Focus, pes-
quisa com analistas de mercado
divulgada toda semana pelo
Banco Central, projeta superávit
de US$ 57,2 bilhões neste ano.

Nota
TCU VAI APURAR SE BANCO DO BRASIL PREJUDICA
ESTADOS DE OPOSIÇÃO EM EMPRÉSTIMOS

O TCU (Tribunal de Contas da União) abriu uma investigação
para verificar se o Banco do Brasil está prejudicando estados de
oposição ao governo Jair Bolsonaro (PL) na concessão de
empréstimos. A apuração foi instaurada após reportagem do
jornal Folha de S.Paulo revelar que o banco tem travado
operações com os estados de Alagoas e Bahia. A representação
foi feita pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto ao
TCU, Lucas Rocha Furtado. O processo foi aberto ontem e está
sob relatoria do ministro Aroldo Cedraz. Como mostrou a Folha
de S.Paulo, o governo de Alagoas recorreu ao STF (Supremo
Tribunal Federal) para obter os recursos após o Banco do Brasil
ter abandonado as negociações de um empréstimo de R$ 770

Aeronáutica: empresa contratada
é condenada por trabalho escravo 
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

A Justiça do Trabalho conde-
nou uma empresa contratada
pela Aeronáutica a pagar indeni-
zações coletiva e individuais em
razão de condições análogas à
escravidão a que foram submeti-
dos trabalhadores de uma obra
na Base Aérea de Anápolis (GO).

Sete operários da Shox do
Brasil Construções foram resga-
tados em novembro de 2020 pe-
lo grupo móvel de combate ao
trabalho escravo, formado por
auditores fiscais do trabalho e
MPT (Ministério Público do Tra-
balho).

Os trabalhadores passavam
fome no alojamento em Anápo-
lis e chegaram a fritar formigas
tanajuras para comer, segundo
os documentos da fiscalização.

O grupo atuava na construção
de um hangar na Base Aérea

destinado a ser um espaço de
manutenção do avião cargueiro
KC-390, uma das apostas da
Aeronáutica em termos de logís-
tica aérea.

O contrato com a Shox tem o
valor de R$ 15,3 milhões. Quan-
do houve o resgate dos trabalha-
dores, 30% da estrutura metálica
estava pronta.

Após a publicação da reporta-
gem, a Aeronáutica afirmou, em
nota, que segue a lei para contra-
tação e fiscalização de serviços.
"A FAB (Força Aérea Brasileira)
não é ré e acompanha o proces-
so apenas como terceira interes-
sada. Eventual condenação é di-
rigida à empresa, não à FAB."

O contrato segue em anda-
mento, disse a Aeronáutica. "A
FAB repudia qualquer descum-
primento da legislação vigente e
acompanha permanentemente
a execução do contrato assina-

do", cita a nota.
No curso do processo, a Justi-

ça do Trabalho chegou a deter-
minar um bloqueio de valores
junto ao comando da Aeronáuti-
ca, como forma de garantir o pa-
gamento de uma eventual inde-
nização, atendendo a um pedido
do MPT. O bloqueio foi derruba-
do pela própria Justiça, antes da
sentença que condenou a Shox a
pagar indenizações.

A partir da ação do MPT, a juí-
za do Trabalho Nayara dos San-
tos Souza, que atua em Anápolis,
condenou a Shox a pagar uma
indenização por dano moral co-
letivo no valor de R$ 500 mil. O
dinheiro deve ser destinado ao
FAT (Fundo de Amparo ao Tra-
balhador).

A indenização por dano mo-
ral individual é de R$ 5 mil, além
das rescisões trabalhistas, cus-
teio de passagens rodoviárias e

alimentação para o retorno dos
trabalhadores aos estados de
origem.

Os sócios da Shox, conforme a
sentença, devem deixar de utili-
zar mão de obra de trabalhado-
res migrantes em futuros em-
preendimentos e deixar de redu-
zir operários a uma condição de
escravos, por submissão a traba-
lho degradante.

A causa na Justiça tem um va-
lor total de R$ 1 milhão, segundo
a sentença assinada no último
dia 26.

"O complexo probatório de-
monstra não só as condições
precárias do alojamento como
também irregularidades no for-
necimento da alimentação aos
trabalhadores, restando confi-
gurado portanto o trabalho em
condições análogas à de escravo,
na modalidade trabalho degra-
dante", afirmou a juíza.

OBRA EM ANÁPOLIS
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milhões sem maiores justificativas. O estado é governado por
Renan Filho (MDB). Seu pai é o senador Renan Calheiros (MDB-
AL), que foi relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
responsável por investigar erros e emissões do governo federal
na pandemia de Covid-19. O governador também disputa
protagonismo político no estado com o atual presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aliado do Palácio do Planalto. A
Bahia, chefiada por Rui Costa (PT), também enfrenta problemas
para contratar uma operação de R$ 228 milhões com o banco.
Nos bastidores, há cobrança por "tratamento isonômico" entre
os estados. O Banco do Brasil nega ingerência política na
concessão de empréstimos e afirma que segue "critérios
técnicos".
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Bolsonaro nega verba 
a Doria, mas vai ajudar
cidades atingidas

CHUVAS

VICTORIA
DAMASCENO/FOLHAPRESS

O governo Bolsonaro não vai
liberar os R$ 471,8 milhões soli-
citados pelo governo do estado
de São Paulo para o atendimen-
to dos municípios afetados pe-
las chuvas. O governo federal
afirmou, porém, que vai aten-
der às demandas das prefeitu-
ras das cidades atingidas.

O anúncio de que o pedido
não seria atendido foi feito no
início da tarde desta terça-feira,
durante entrevista coletiva na
Prefeitura de Francisco Morato,
onde o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) e ministros de Estado se
reuniram com prefeitos das
áreas mais atingidas pelas fortes
chuvas que chegaram a São
Paulo na última semana.

O ofício encaminhado na
segunda-feira passada pela Se-
cretaria de Desenvolvimento
Regional da administração es-
tadual solicitava R$ 50 milhões
de forma emergencial para in-
tervenções urgentes nas cida-
des de Rancharia, Ribeirão Pre-
to, Arujá, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Itupeva, Jaú,
Presidente Venceslau, Rafard,
Várzea Paulista, Monte Mor e
Itapevi.

Também pedia mais R$
321,8 milhões para políticas de
investimento antienchente e R$
100 milhões para implementa-
ção de reservatórios.

O ministro de Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Mari-
nho, disse que o pedido feito
pela administração estadual
trata principalmente de obras
de contenção, não de ações
emergenciais.

Por isso, as necessidades dos
municípios serão tratadas dire-
tamente com os prefeitos, que
terão suas reivindicações aten-
didas pelo governo federal.

"Quanto ao pedido do gover-
nador ele sabe de que forma de-
ve fazer essa solicitação. Não é a
Defesa Civil e não é dessa for-
ma. Ele tem que endereçar ao
orçamento geral da União, e es-
sa discussão se dá no ano que
antecede a aplicação geral do
orçamento. Eu tenho certeza
que o governador tem essa in-
formação", disse.

Momentos antes, Bolsonaro
havia dito que o governo faria "o
possível" para atender as de-
mandas do município.

"Apresentem suas necessi-
dades e nós faremos todo o pos-
sível para atendê-los", declarou.

Bolsonaro não informou
se há orçamento liberado pa-
ra atender as demandas dos

prefeitos, nem quando o va-
lor será repassado para as
prefeituras.

O presidente sobrevoou as
áreas mais afetadas pelas chu-
vas em São Paulo, que deixaram
ao menos 24 mortos, entre eles
oito crianças. Os alagamentos e
deslizamentos de terras deixa-
ram mais de 1,5 mil famílias de-
sabrigadas ou desalojadas. Pelo
menos 27 municípios do estado
foram afetados.

Na manhã desta terça, o go-
vernador João Doria declarou
que a visita do presidente para
oferecer ajuda é bem-vinda.

"Nosso povo está sofrendo as
duras consequências das chu-
vas que castigaram nosso esta-
do. A visita do presidente a SP
para oferecer ajuda aos que
mais necessitam é bem-vinda"
escreveu.

Doria, assim como Bolsona-
ro, é pré-candidato à Presidên-
cia. Assim que as chuvas se
agravaram neste domingo, Do-
ria sobrevoou as áreas de en-
chente, se opondo à imagem de
Bolsonaro, que ignorou por dias
a destruição recente causadas
pelas chuvas na Bahia.

A visita do presidente ao es-
tado de São Paulo é um contras-
te em relação à sua postura de
dezembro, quando tirou uma
folga no litoral catarinense en-
quanto as enchentes se agrava-
vam na Bahia. Os temporais
deixaram ao menos 24 mortos,
cerca de 350 feridos e mais de 30
mil desabrigados. Ele chegou a
dizer que esperava "não ter que
retornar antes" do feriado de
Réveillon.

Assim como aliados e mem-
bros do governo, a oposição fi-
cou constrangida com as cenas
de lazer do presidente, chegan-
do a cobrar que ele suspendesse
a viagem e liderasse as ações
para mitigar os prejuízos da
chuva no estado.

A resposta de Bolsonaro, ao
falar de ações direcionadas à
Bahia, foi anunciar a liberação
de um crédito de R$ 200 mi-
lhões para o estado. Mas uma
medida provisória publicada no
dia seguinte distribuiu a verba
para a reconstrução de rodovias
em cinco estados.

O ministro da Cidadania,
João Roma, disse que as ações
emergenciais tomadas pela
pasta em São Paulo são as mes-
mas definidas quando as chu-
vas chegaram à Bahia.

De acordo com Roma, foram
enviadas equipes de assistência
social. Ele afirma que não falta-
rá orçamento, mas também não
mencionou valores.

OBRAS DO METRÔ

A
cratera aberta ontem
após o rompimento
de uma tubulação de

esgoto em obra da linha 6-laran-
ja do metrô aumentou de tama-
nho durante esta tarde. Por volta
das 18h, já atingia três faixas da
pista local, em direção à rodovia
Ayrton Senna, na altura da pon-
te do Piqueri.

Pela manhã, às 8h21, foi de-
tectado um vazamento na tubu-
lação de esgoto, que logo se
transformou em um rompimen-
to, levando à abertura de uma
cratera. Em um primeiro mo-
mento, o buraco tomou conta
apenas da primeira faixa da pis-
ta local da marginal Tietê.

A reportagem presenciou o
momento em que a CET (Com-
panhia de Engenharia de Tráfe-
go) liberou o tráfego na pista,
por volta das 16h50. Mas, em se-
guida, o trecho foi novamente
bloqueado a pedido de agentes
da Defesa Civil. A pista expressa
seguiu liberada, com intensa
movimentação de veículos.

A Polícia Civil afirmou não
existir, no momento, "nenhum
dado geológico" para mensurar
a vibração provocada pelo inten-
so tráfego de veículos na região.

Já no início da noite, cami-
nhões se aproximaram pelo la-
do oposto ao da marginal, carre-
gados com pedras, que foram
lançadas em direção ao poço de
concreto, que se mantinha, apa-
rentemente, intacto.

Por volta das 18h30, o isola-
mento ao redor da cratera foi
ampliado para dez metros. Re-
presentantes da Defesa Civil que
estavam no local afirmaram que
a cratera aumentou e que é pos-
sível que ocorram novas ero-
sões. Por causa disso, a pista lo-
cal permanecerá fechada por
tempo indeterminado.

Com relação à pista central, a
expectativa é de que, com estabi-
lização do terreno, possa ser libe-
rada hoje, embora seja necessária
uma análise no local. A pista ex-

pressa seguia livre para o trânsito.
O rompimento da tubulação

de esgoto aconteceu quando o
tatuzão, equipamento respon-
sável pela escavação dos túneis
do metrô, passava cerca de três
metros abaixo.

No início da noite, a STM (Se-
cretaria de Transportes Metro-
politanos) e a Sabesp, ambas sob
a gestão João Doria (PSDB), dis-
seram que todas as medidas ne-
cessárias para contenção do pro-

blema e estabilização da margi-
nal Tietê estão sendo tomadas.

"Equipes técnicas da Sabesp
trabalham para reverter o esgo-
to da tubulação danificada (ITI-
7) para outra tubulação próxima
(ITI-1), realizando dessa forma
o esvaziamento do local. Após o
esgoto ter sido totalmente es-
coado, será possível fazer um
diagnóstico mais preciso do in-
terceptor avariado e estabelecer
prazos", disse, em nota.

Segundo a STM, também foi
criado um comitê que investiga
a causa do incidente e avalia so-
luções técnicas para a realização
de obras de drenagem, recupe-
ração para a retomada das obras
do Metrô, conserto da tubulação
e da marginal Tietê. "A primeira
reunião do comitê aconteceu
nesta tarde de terça-feira, com a
participação de 20 pessoas en-
volvidas na solução da situa-
ção", afirmou, em nota.

Com medo, moradores deixam prédio
ao lado de obra de metrô em São Paulo
ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

O surgimento de uma cratera
na marginal Tietê, ao lado de
obras da linha-6 laranja do me-
trô, em São Paulo, levou pelo
menos 38 famílias a saírem dos
apartamentos de um prédio pró-
ximo ao local. Elas temem que o
acidente no canteiro, ocorrido
ontem, possa representar algum
risco para o imóvel.

O prédio em que as famílias
moram fica na avenida Santa
Marina, que dá acesso à pista da
marginal onde houve o acidente.

A gerente do empreendimen-
to, Alcilene Maria da Silva, afir-
mou que os mais de mil mora-
dores, divididos em 348 aparta-
mentos, temem que a inunda-
ção das obras tenha ocorrido
devido ao rio Tietê, que flui a
poucos metros das três torres do
condomínio.

A Sabesp diz que o rompi-
mento de uma galeria de esgoto
foi a causa do acidente.

"Mesmo com o governo (do

estado) falando que o vazamen-
to é por causa de uma adutora,
alguns moradores não estão
acreditando e preferindo sair",
disse a gerente.

Ela e o síndico Júlio Herold
estavam em reunião no condo-
mínio, por volta das 9h, quando
sentiram um forte odor de esgo-
to. Ambos não residem no local.

"A princípio, pensamos que
fosse problema no condomínio
e cogitamos solicitar apoio de
uma desentupidora. Mas, de-
pois que vimos na imprensa que
era problema na obra (do me-
trô), a história mudou."

O medo de todos, inicialmen-
te, era o de que o rio Tietê tivesse
provocado o alagamento. Po-
rém, o governo estadual, res-
ponsável pela obra com a em-
presa espanhola Acciona, des-
cartou essa possibilidade.

"Mesmo assim teve gente que
saiu do condomínio carregando
travesseiro, com medo de que al-
go ruísse no prédio", afirmou o
fotógrafo Gerson Areias, 40 anos,

que mora há três anos no condo-
mínio. "Eu tinha ido levar minha
filha para a escola. Senti um chei-
ro forte de esgoto e percebi que o
trânsito estava diferente, com
maior volume. Aí, minha esposa
mandou um áudio falando do
acidente na obra." Assim como
outros moradores, Areias ficou
com medo de que o acidente pu-
desse afetar o prédio. "Mas de-
pois falaram que foi a adutora
que provocou o vazamento, aí fi-
camos menos tensos."

A advogada Lucília Freire, 45
anos, também sentiu um forte
odor de esgoto quando saiu para
trabalhar. Ela só descobriu a ori-
gem do cheiro ruim quando
chegou ao trabalho, na Casa
Verde, também na zona norte.

"Vi na televisão que havia ti-
do o acidente e resolvi voltar pa-
ra casa, pois minha mãe mora
no mesmo condomínio e prefi-
ro ficar por aqui para acompa-
nhar os desdobramentos do ca-
so", disse.

O secretário dos Transportes

Metropolitanos, Paulo Galli,
apontou o rompimento de uma
galeria de esgoto como o motivo
do alagamento. "A obra vinha
normalmente. Estamos na em-
bocadura da toneladora para es-
se poço. Seria rompido amanhã,
quando teríamos o tatuzão pas-
sando pelo túnel. Daí, houve o
rompimento da galeria de esgo-
to que passa no sentido trans-
versal", afirmou, em entrevista
na manhã desta terça.

As obras da linha 6-laranja,
inicialmente prometida para
2013, começaram em 2015, com
previsão de entrega em 2020.
Porém, a construção foi parada
em 2016, sendo retomada em
outubro do ano passado.

Na ocasião, a nova previsão
para a entrega das 15 estações
de metrô, obra realizada em
uma PPP (Parceria Público-Pri-
vada) entre o governo estadual e
a empresa espanhola Acciona,
seria 2025. Ela está orçada em
R$ 15 bilhões, sendo metade
custeada por cada parte.

Franco da Rocha é a cidade 
com mais mortes nas chuvas 

Franco da Rocha, cidade com
a maior quantidade de vítimas
fatais em razão das chuvas que
atingiram São Paulo nos últimos
dias, é o terceiro município da
região metropolitana de São
Paulo (sem contar a capital) com
mais áreas de risco mapeadas.

A cidade tem 382 pontos com
risco de desabamento ou alaga-
mento, onde estão localizadas
cerca de 18,8 mil moradias.

O Corpo de Bombeiros con-
firmou a morte de oito vítimas
em Franco da Rocha e, até a ma-
nhã desta terça-feira, seis ha-
viam sido resgatadas com vida.

A cidade, com 156,4 mil habi-
tantes, só não tem mais áreas de
risco do que Santo André e São
Bernardo do Campo, no ABC,
segundo levantamento do Insti-
tuto de Pesquisas Ambientais da
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente. A capital paulis-
ta, que tem 490 áreas de risco,
não foi incluída no estudo.

Os dois municípios do ABC
têm população entre sete e oito
vezes maior do que a de Franco
da Rocha, o que a transforma em
uma das cidades com maior ris-
co geológico do estado.

De acordo com Cláudio José
Ferreira, pesquisador do Institu-
to de Pesquisas Ambientais, o al-

to número de áreas de risco é ex-
plicado pela formação do relevo
e pela geologia da cidade. "O tipo
de rocha condicionou a forma-
ção de morros inclinados e vales
profundos", diz.

A rocha encontrada no sub-
solo da cidade tem mais cama-
das verticais, chamadas de folia-
ção, o que deixa o solo mais are-
noso. Além disso, a falta de sa-
neamento básico faz com que os
moradores descartem o esgoto
por meio de canos que deixam o
solo encharcado.

Em vistoria no bairro Parque
Paulista, onde ocorreu o desliza-
mento e soterramento das víti-
mas no último domingo passa-
do, o pesquisador constatou que
a inclinação do morro era cerca
de 60 graus antes do desaba-
mento, o que é considerado alto.

"É possível habitar morros
com a mesma inclinação desde
que haja um bom sistema de es-
coamento. Não pode deixar o so-
lo encharcar", disse.

Os morros inclinados em
Franco da Rocha formam vales
profundos propícios para a for-
mação da chamada chuva oro-
gráfica, quando nuvens carrega-
das encontram um obstáculo no
relevo e concentram a precipita-
ção em um só lugar.

Nota
HABITAÇÃO E MDR ENTREGAM MAIS
300 APARTAMENTOS NA ZONA LESTE

A Secretaria de Estado da Habitação e o Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR) entregaram, ontem, mais 300
apartamentos do Condomínio Residencial Forte da Ribeira A e B,
na Capital de São Paulo. O evento ocorreu no próprio
empreendimento, na Rua Forte do Ribeira, 237, Parque São
Lourenço, zona Leste, na capital. O empreendimento é resultado
de parceria entre Secretaria da Habitação, a Caixa Econômica
Federal e a Prefeitura de São Paulo. O acordo foi firmado em
2012 na Capital, com o objetivo de ampliar o acesso da
população de baixa renda à casa própria e oferecer condições
dignas aos cidadãos. “Já entregamos em 2021, aqui no
empreendimento, 300 unidades. Hoje estamos entregando outros
300 apartamentos e em março voltaremos para entregar mais 300

VERÃO: Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite..

Manhã Tarde Noite
05:45 18:45
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Bruno Bocchini/ABrasil

A tuneladora – ou tatuzão, como é chamada
popularmente – equipamento que escavava a li-
nha 6 Laranja do Metrô de São Paulo, não se
chocou com a rede coletora de esgoto que rom-
peu na manhã de ontem e causou o desmorona-
mento de parte da Marginal Tietê, na capital
paulista. Segundo o presidente da Acciona, em-
presa concessionária responsável pela constru-
ção e operação da linha, o equipamento estava
a 3 metros dos dutos.   

“Não houve nenhum choque entre o tatuzão
ou tuneladora com as redes, as coletoras ou
adutoras. Nós estamos buscando a causa (do
rompimento) agora. Provavelmente tenha a ver
com a chuva, com erosões, porque a tuneladora
estava a três metros dessa coletora. Não houve
nenhum choque”, disse André de Ângelo, presi-
dente da empresa.

O rompimento dos dutos de esgoto inundou o
túnel do metrô em construção e desestabilizou o
solo, causando o desmoronamento que atingiu a
via local da Marginal Tietê, no sentido da rodo-
via Ayrton Senna. Quatro pessoas foram atendi-
das pelo serviço médico, mas passam bem.

De acordo com o presidente da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), Benedito Braga, a empresa já conse-
guiu desviar parcialmente o fluxo de esgoto que
estava inundando o túnel do metrô. “Nesse mo-
mento, a quantidade de esgoto que chega aqui é

bem menor do que chegava pela manhã. A si-
tuação não representa grande problema nesse
momento. Até o final do dia, essa questão do es-
goto vai estar resolvida”, disse. 

A Marginal Tietê, no trecho atingido, tem três
vias: a local, a central e a expressa. No momen-
to, somente a via expressa está liberada para o
tráfego. A via local, atingida diretamente pelo
desmoronamento, permanecerá bloqueada. Já
a pista central poderá ser liberada nas próxi-
mas horas, após autorização da empresa Com-
gás, já que dutos de gás passam sob a via. 

“Nessa via passa uma tubulação da Comgás,
e a empresa só em 24 horas faria essa liberação.
Uma vez fechado o gás lá e verificado que não
tem mais nenhuma instabilidade no solo, a gen-
te poderá liberar a pista central”, destacou o
prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. 

O governador de São Paulo, João Doria, de-
terminou que a concessionária Acciona aponte
com agilidade as causas do acidente. Segundo o
governador, a empresa deverá elaborar ainda,
em conjunto com a prefeitura de São Paulo,
uma solução para normalizar o trânsito na
marginal. “É a prioridade número um”, afir-
mou Doria. 

O governador confirmou que a Acciona será
cobrada para que as obras da Linha-6 possam
ser retomadas no menor prazo possível. Segun-
do ele, o objetivo do governo é que o cronogra-
ma da obra seja mantido em relação a prazos,
mas com prioridade para a segurança.

Concessionária nega que tatuzão do
metrô tenha atingido rede de esgoto

Tubulação se rompe e abre
cratera na marginal do Tietê 

aqui na região. Tudo isso só está sendo possível graças ao
empenho do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo
Garcia que não medem esforços para liberar recursos para
habitação no nosso estado”, afirmou o secretário de Estado da
Habitação, Flavio Amary. O Residencial Forte da Ribeira tem, no
total, 600 apartamentos, dos quais 300 já foram entregues. A
Secretaria de Estado da Habitação aportou, por meio da agência
Casa Paulista, R＄ 13,3 milhões nas moradias. A prefeitura entrou
com R＄ 6,0 milhões e a Caixa aplicou R＄ 57,6 milhões. O
investimento total na obra foi de R＄ 76,8 milhões. Com 41,30m²
de área útil, os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha
e banheiro. Os apartamentos respeitam e incorporam as melhorias
estabelecidas como diretrizes de qualidade pela Secretaria da
Habitação com pisos cerâmicos em todos os cômodos, azulejos
nas paredes hidráulicas, medidores de água individualizados,
paisagismo, área de lazer, playground e quadra poliesportiva.
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Lula recebe Boulos e
empurra debate sobre
divisão da esquerda 

ELEIÇÕES 2022

CAROLINA LINHARES E
VICTORIA AZEVEDO/FOLHAPRESS

O pré-candidato ao Gover-
no de São Paulo pelo PSOL,
Guilherme Boulos, se reuniu
na manhã de ontem com o ex-
presidente Lula (PT). O tema
da conversa foi o apoio do
PSOL à candidatura do petista
ao Planalto, segundo a repor-
tagem apurou.

O encontro ocorre no mo-
mento em que a esquerda está
dividida em São Paulo, já que
o PT vai lançar o ex-prefeito
Fernando Haddad para o Pa-
lácio dos Bandeirantes. Há
ainda a pré-candidatura de
Márcio França (PSB) no cam-
po progressista.

A reunião foi tratada como
um encontro informal entre
Boulos e Lula -os presidentes
do PT e do PSOL não partici-
param. Ficou acertado que ha-
verá nova reunião, dessa vez
com os dirigentes dos parti-
dos, para deliberar também a
questão das candidaturas em
São Paulo.

No encontro, Boulos rela-
tou a Lula suas críticas públi-
cas à escolha do ex-governa-
dor Geraldo Alckmin (sem
partido) como possível candi-
dato a vice-presidente do pe-
tista. O psolista ouviu como
resposta que a eleição deste
ano será dura e, por isso, é pre-
ciso ampliar alianças.

"Hoje conversei com meu
amigo Guilherme Boulos so-
bre a situação do país e os pró-
ximos passos da caminhada
para recuperarmos um gover-
no democrático e um projeto
social e soberano para o Bra-

sil", escreveu Lula em suas re-
des sociais.

"Agradeci o apoio e parce-
ria do PSOL nos últimos anos e
salientei a importância do par-
tido não só na disputa eleito-
ral, mas no desafio de gover-
nar e construir um Brasil mais
justo e solidário", completou.

De acordo com políticos
próximos a Lula, o ex-presi-
dente conversou com Boulos
sobre os apoios de partidos
que tem buscado para a sua
candidatura e quis saber sobre
a situação no PSOL. O partido
definiu por 56% a 44%, em um
congresso realizado em se-
tembro passado, que iria
apoiar a campanha do PT e
não iria lançar candidato pró-
prio ao Planalto.

O PSOL tem, no entanto,
exigências para o programa de
governo petista, como a inclu-
são de pautas de esquerda -a
revogação de reformas e do te-
to de gastos, a implementação
de uma reforma tributária, po-
líticas ambientais, entre outros.

Boulos afirmou ao ex-presi-
dente que a aliança poderia
avançar a partir de fevereiro,
quando o PSOL fará uma reu-
nião de sua comissão executi-
va para tratar dessas questões
programáticas.

O presidente do PT de São
Paulo, Luiz Marinho, acompa-
nhou a conversa. Segundo ele
afirmou à reportagem, a reu-
nião tratou da conjuntura na-
cional, sobretudo da gravida-
de da crise econômica, e do
cenário eleitoral para o Planal-
to -falaram sobre cada região
do país e sobre as dificuldades
na formação de federações.

ATAQUE AO TSE

Barroso diz não ter adjetivos
para citar crime de Bolsonaro
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O
ministro Luís Roberto
Barroso, que preside o
TSE (Tribunal Supe-

rior Eleitoral), afirmou ontem
que o presidente Jair Bolsonaro
facilitou a exposição do proces-
so eleitoral brasileiro a ataques
de criminosos.

Em discurso na abertura dos
trabalhos do TSE deste ano, ele
disse que informações que fo-
ram fornecidas para uma inves-
tigação da Polícia Federal "foram
vazadas pelo próprio presidente
da República em redes sociais".

Isso, segundo Barroso, divul-
gou dados que "auxiliam milí-
cias digitais e hackers de todo
mundo que queiram invadir
nossos equipamentos".

"O presidente da República
vazou a estrutura interna da TI
do Tribunal Superior Eleitoral.
Tivemos que tomar uma série de
providências de reforço da segu-

rança cibernética dos nossos
sistemas para nos proteger",
afirmou.

"Faltam adjetivos para quali-
ficar a atitude deliberada de fa-
cilitar a exposição do processo
eleitoral brasileiro para ataques
criminosos."

Segundo ele, a maior segu-
rança das urnas eletrônicas bra-
sileiras é que elas nunca entram
em rede. O ministro voltou a re-
forçar que as urnas são íntegras
e o processo eleitoral é seguro.

No ano passado, a Polícia Fe-
deral instaurou um inquérito
para saber como vazaram dados
de investigação sobre um ata-
que hacker ao Tribunal Superior
Eleitoral.

As informações foram utiliza-
das pelo presidente Jair Bolso-
naro para levantar a tese de
fraude na eleição de 2018 em
entrevista no dia 4 de agosto.

O presidente é investigado
nesse inquérito, que tramita no

STF (Supremo Tribunal Fede-
ral). O ministro Alexandre de
Moraes determinou na última
quinta-feira que Bolsonaro fosse
interrogado presencialmente na
sexta-feira, mas o presidente fal-
tou ao depoimento.

Na abertura da sessão, Bar-
roso também fez uma menção
indireta ao aplicativo de mensa-
gens Telegram, alvo do TSE e na
mira de ao menos duas apura-
ções, uma na Polícia Federal e
outra no Ministério Público Fe-
deral.

O tribunal tem sinalizado que
não descarta determinar o blo-
queio do aplicativo no Brasil em
meio a um contexto de grande
pressão para que o cenário de
desinformação eleitoral seja
controlado.

Sem citar diretamente o Tele-
gram, Barroso afirmou que "pla-
taformas que queiram operar no
Brasil têm que estar sujeitas à le-
gislação brasileira e às autorida-

des judiciais do país".
"Nenhuma mídia social pode

se transformar num espaço ma-
fioso, onde circulem pedofilia,
venda de armas, de drogas, de
notas falsa, ou de campanhas
de ataques à democracia",
acrescentou.

Em 16 de dezembro, Barroso
enviou um ofício ao Telegram,
direcionado ao diretor executivo
do aplicativo, Pavel Durov. Na
comunicação, o ministro solici-
tou uma reunião para discutir
possíveis formas de cooperação
sobre o combate à desinforma-
ção. O tribunal não recebeu res-
posta.

Barroso deixará a presidência
da corte eleitoral este mês. Em
seu lugar, assumirá Edson Fa-
chin, que ficará à frente do TSE
até agosto, quando encerra seu
período na corte.

Nas eleições, o presidente do
TSE será o ministro Alexandre
de Moraes.

Ao abrir ano judiciário, presidente
do STF pede tolerância em eleição

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Luiz
Fux, conclamou os brasileiros pa-
ra exercitarem a tolerância ao lon-
go deste ano eleitoral e afirmou
que não há espaço para a violên-
cia e ações contra o regime demo-
crático. A fala ocorreu na manhã
de ontem, durante o discurso do
presidente da Corte na sessão so-
lene de abertura do ano judiciário.  

“Não obstante os dissensos da
arena política, a democracia não
comporta disputas baseadas no
‘nós contra eles’!”, disse Fux. “Em
sendo assim, este Supremo Tribu-
nal Federal, guardião da Consti-
tuição, concita os brasileiros para
que o ano eleitoral seja marcado
pela estabilidade e pela tolerân-
cia, porquanto não há mais espa-
ços para ações contra o regime
democrático e para a violência
contra as instituições públicas”,
acrescentou o ministro.

Fux destacou que no Brasil de-
mocrático os cidadãos podem ex-
pressar suas divergências livre-
mente, “sem medo de censuras e
retaliações”. O presidente do Su-
premo afirmou ainda que o res-
peito à Constituição, às leis e à li-
berdade de imprensa encontra-
se acima de qualquer resultado
eleitoral.

Outro tema central no discurso
de Fux foi a pandemia de covid-
19. Ele lamentou os mais de 5 mi-
lhões de mortos no mundo e 600
mil no Brasil, e afirmou que o en-
frentamento da pandemia “nos
fez enxergar que, para além das
nossas diferenças, todos nós so-
mos integrantes da mesma teia
social e dependemos radicalmen-
te uns dos outros não apenas para
sobrevivermos, mas também pa-
ra sermos livres e autônomos co-
mo cidadãos de sociedades de-
mocráticas”. Em relação à pauta

de julgamentos, o ministro frisou
que neste ano ela será montada
tendo em vista a estabilidade de-
mocrática e a preservação das
instituições políticas do país.

Outros pontos mencionados
por Fux, a serem observados na
pauta de julgamentos, são a re-
vitalização econômica e a prote-
ção das relações contratuais e
de trabalho; a moralidade admi-
nistrativa; e a concretização da
saúde pública e dos direitos hu-
manos afetados pela pandemia,
especialmente em prol dos mais
marginalizados.

O discurso do ministro foi pro-
ferido a partir do plenário do Su-
premo, onde ele se encontrava
sozinho, enquanto os demais mi-
nistros e convidados marcaram
presença na cerimônia por meio
de videoconferência. A medida
foi adotada por Fux, em comum
acordo com os demais ministros,

SUPREMA CORTE

Governo lança programa para
prevenir gravidez na adolescência
HELOISA CRISTALDO/ABRASIL 

O Ministério da Família, da
Mulher e dos Direitos Humanos
lançou ontem Plano Nacional
de Prevenção Primária do Risco
Sexual Precoce e Gravidez de
Adolescentes. O programa é vol-
tado para conscientizar a popu-
lação sobre os riscos e as conse-
quências de uma gestação pre-

coce e prevê a capacitação de di-
ferentes públicos para lidar com
o tema da sexualidade.   

Segundo a pasta, a adesão ao
Plano estará aberta a municípios e
estados, instituições de ensino, or-
ganizações da sociedade civil e
demais atores que compõem a re-
de de proteção e garantia dos di-
reitos da criança e do adolescente.

De acordo com dados prelimi-

nares do Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos, em 2020,
nasceram 380 mil filhos de mães
com idade entre 10 e 19 anos. A
região Nordeste corresponde a
mais de 30% dos registros.

Na avaliação da ministra Da-
mares Alves, gravidez na adoles-
cência é pauta de saúde pública
e deve vir acompanhada de polí-
ticas públicas. “O nosso governo

tem a missão de contribuir para
a redução destes índices", afir-
mou a ministra.

O Ministério da Saúde tam-
bém anunciou a nova versão da
Caderneta de Saúde do Adoles-
cente, que é um documento im-
portante para acompanhar a
saúde, o crescimento e o desen-
volvimento do adolescente, a
partir dos 10 anos de idade.

SEXO PRECOCE

Briga no PTB de
Roberto Jefferson 
vira caso de polícia 

BALAIO DE GATOS

MATHEUS TEIXEIRA E JOSÉ
MARQUES/FOLHAPRESS

A presidente do PTB, Gracie-
la Nienov, pediu ao TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) a reinte-
gração de posse do diretório na-
cional do partido, em Brasília, e
acusou o grupo político do ex-
deputado Roberto Jefferson de
impedir a sua entrada no local.

Essa reintegração, solicitada
pela defesa de Nienov, deve ser
feita com a garantia de força po-
licial. Graciela também regis-
trou um boletim de ocorrência
em uma delegacia do Distrito
Federal contra Jefferson sob o
argumento de que recebeu
"mensagens com teor intimida-
tório" de pessoas ligadas ao ex-
presidente da sigla.

Jefferson é presidente de
honra da legenda e está em pri-
são domiciliar desde o dia 24 de
janeiro por ordem do ministro
Alexandre de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal Federal). Ele
também está afastado do co-
mando da legenda por ordem
do magistrado.

O ex-deputado, que foi pivô
do escândalo do mensalão no
governo Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) e hoje é aliado do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), é in-
vestigado no inquérito que apu-
ra organização criminosa digital
responsável por ataques às insti-
tuições e havia sido preso pre-
ventivamente em agosto do ano
passado. Está proibido de se
manifestar em rede social e é
monitorado por tornozeleira
eletrônica.

Já Graciela foi eleita em no-
vembro passado como presi-
dente nacional do partido, mas
está em crise com o grupo de
Jefferson.

Nesta semana, o ex-deputa-
do afirmou que foi traído pela
sucessora no comando da le-
genda e disse que iria demiti-la
do cargo. Cristiane Brasil, filha

de Roberto Jefferson e ex-depu-
tada federal, disse à reportagem
que Graciela havia se compro-
metido a deixar o comando do
partido.

Na ação judicial apresentada
ao TSE, Graciela afirmou que
aliados de Jefferson tentam as-
sumir o comando do partido
após ele ter sido transferido para
prisão domiciliar.

Ela disse na ação que tem re-
cebido mensagens intimidató-
rias de pessoas ligadas a Roberto
Jefferson com o objetivo de reti-
rá-la do cargo. Também afir-
mou que seus aliados não a dei-
xam entrar na sede da legenda.

"Ou seja, está-se diante do
inimaginável: não se dá acesso,
à presidente de um partido, ao
escritório do seu próprio diretó-
rio nacional. Esse [é] o nível [d]e
interferência do ex-dirigente e
seus coligados, senhor minis-
tro", diz a peça.

Cristiane Brasil afirmou ain-
da que está surpresa com a
ação judicial. "Uma desobe-
diência dessa deixa ainda mais
clara a intenção maléfica desse
grupo", disse.

A ex-parlamentar afirmou
que Graciela tornou-se líder da
sigla em uma convenção de no-
vembro passado que é contes-
tada porque a ata da reunião
não teria sido protocolada ofi-
cialmente. "Ela não é nada de
direito. Ela está presidente de
fato e será devidamente desti-
tuída", disse.

Segundo Brasil, a atual presi-
dente deve ser alvo de uma de-
núncia no conselho de ética do
partido para ser retirada da che-
fia da legenda.

"Não por mim. Mas com cer-
teza algum dos trabalhistas his-
tóricos, aqueles que ela tentou
desmoralizar e destruir, vai dar a
resposta no nível que ela mere-
ce. Ela já descumpriu ao menos
cinco itens do estatuto do parti-
do", afirmou.

Brasil registra mais de 171 mil
infecções por Covid em 24 horas

O Brasil registrou, ontem,
171.028 infecções e 767 mortes
por Covid. Com isso, a média
móvel de pessoas infectadas
chegou a 184.437.

O país agora tem 628.132 vi-
das perdidas para a Covid e
25.625.133 pessoas infectadas
pelo Sars-CoV-2 desde o início
da pandemia.

A média móvel de mortes
também continua crescendo.
Ela agora é 767 óbitos por dia.

Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colabora-

ção entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Ex-
tra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do novo coronavírus.

O Brasil registrou 889.946 do-
ses de vacinas contra Covid-19,
nesta terça-feira. De acordo com
dados das secretarias estaduais
de Saúde, foram 245.382 primei-
ras doses e 82.111 segundas.
Também foram registradas
926.134 doses de reforço.

Ao todo, 165.297.376 pessoas
receberam pelo menos a pri-

meira dose de uma vacina con-
tra a Covid no Brasil –
144.930.662 delas já receberam
a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da va-
cina da Janssen contra a Covid,
já são 149.628.004 pessoas com
as duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 76,94%
da população com a 1ª dose e
69,65% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen. Consideran-
do somente a população adulta,

os valores são, respectivamente,
de 102,18% e 92,49%.

O consórcio começou a fazer
também o registro das doses de
vacinas aplicadas em crianças.
A população de 5 a 11 anos par-
cialmente imunizada (com so-
mente a primeira dose de vacina
recebida) é de 9,43%.

Mesmo quem recebeu as
duas doses ou uma dose da vaci-
na da Janssen deve manter cui-
dados básicos, como uso de
máscara e distanciamento so-
cial, afirmam especialistas.

PANDEMIA
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em razão do avanço da variante
Ômicron, que nas últimas sema-
nas tem levado à lotação de leitos
de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) no Distrito Federal.

Assim como em todos os anos,
diversas autoridades estiveram
presentes à solenidade de abertu-
ra do ano judiciário, entre as quais
o vice-presidente Hamilton Mou-
rão e os presidentes do Senado e
da Câmara, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL).

Apesar de ter, inicialmente,
confirmado presença, o presiden-
te Jair Bolsonaro não compareceu
ao evento por ter ido a São Paulo
sobrevoar áreas atingidas por for-
tes chuvas nos últimos dias. O mi-
nistro Gilmar Mendes também
não compareceu ao evento.

OAB E PGR
Como manda a tradição, dis-

cursaram também na cerimônia
de abertura do ano judiciário o
presidente nacional da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) e
o procurador-geral da República.
Assim como Fux, ambos fizeram
apelos por tolerância em ano
eleitoral e rechaçaram ameaças
ao resultado do pleito.
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Vacinação infantil
deve ser retomada 
na próxima sexta-feira

COVID-19

AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro (SMS)
espera receber novas doses de
vacinas contra a Covid-19 ama-
nhã, podendo assim retomar na
sexta-feira o calendário de apli-
cação nas crianças a partir de 6
anos de idade. A vacinação in-
fantil foi suspensa na segunda-
feira passada por falta de doses.  

Ontem seria a vez dos meni-
nos de 7 anos ou mais, mas só há
disponibilidade para atender
crianças com comorbidades,
entre 5 e 11 anos. De acordo
com a SMS, devem chegar 100
mil doses da CoronaVac ama-
nhã para vacinar as crianças a
partir dos 6 anos.

De acordo com o secretário
de Saúde, Daniel Soranz, a
maior preocupação no momen-
to é com a baixa adesão à vaci-
nação infantil, que chegou a
apenas 39% das crianças de 8 a
11 anos, público já atendido pe-
la campanha.

“A gente precisa muito que
os pais levem as crianças para se
vacinar. A vacina pediátrica é se-
gura, ela protege contra as for-
mas graves de covid-19, então fi-
ca a nossa recomendação para
os pais. Essa é a nossa principal
preocupação nesse momento, a
gente tem uma nova variante,
ela se comporta de maneira
mais leve nas pessoas vacina-
das, por isso a gente precisa va-
cinar nossas crianças o quanto

antes”, afirmou.
Até o momento, foram vaci-

nadas contra a covid-19 156,7
mil crianças de 5 a 11 anos com
a primeira dose, o que equivale
a 28% do público estimado pela
Secretaria de Saúde para esta
faixa etária. Na faixa entre 12 e
19 anos, faltam apenas 1,6 mil
pessoas receberem a primeira
dose e 19% ainda não tomaram
a segunda.

Para atender o público de 5
anos de idade, na próxima se-
mana, será necessário novo car-
regamento da Pfizer pediátrica,
única vacina aprovada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para a aplica-
ção nessa idade.

Um lote de 1,8 milhões de do-
ses pediátricas da Pfizer chegou
ontem ao país e será distribuído
aos estados pelo Ministério da
Saúde ao longo da semana. Se-
gundo o ministério, o estado do
Rio de Janeiro já recebeu 491,7
mil doses de vacinas pediátricas
contra a covid-19 e terá mais 400
mil nos próximos dias.

De acordo com a Secretaria
de Estado de Saúde (SES), estão
previstas para serem entregues
hoje pelo Ministério da Saúde
249 mil doses da vacina Astraze-
neca, destinada a adultos, e hoje
chegam 201.880 doses da Coro-
naVac, para crianças de 6 a 11
anos. Também devem ser entre-
gues ao Rio de Janeiro na ama-
nhã 265.450 doses da Janssen
para adultos.

CHINA

Ano Novo deve gerar 1,2 bi de
viagens, mesmo com Ômicron
M

aior festival do ca-
lendário da China,
conhecido por levar

à migração em massa e aquecer
setores econômicos, o Ano-Novo
chinês –ou Ano Novo Lunar– teve
início nesta terça-feira em meio a
um cenário ainda mais crítico em
termos de crise sanitária do que o
observado no país asiático no
mesmo período do ano passado.

Afetada pela variante Ômi-
cron, a China assistiu à alta de ca-
sos diários de coronavírus em de-
zembro. As cifras começaram a
cair na terceira semana de janei-
ro, mas voltaram a apresentar le-
ve alta nos últimos dias. A média
móvel de novos casos de Covid
foi de 62 na segunda-feira passa-
da, um valor considerado baixo
em países ocidentais, mas alto
para os padrões chineses. Em 12
de fevereiro do ano passado,
quando teve início a celebração
daquele ano, a média móvel gira-
va em torno de 10.

Somente a capital Pequim re-
gistrou 20 novas infecções da
doença no último domingo, o
maior número desde junho de
2020, de acordo com a Comissão
Nacional de Saúde. O cenário se
torna preocupante não apenas
porque pode ser agravado pelas
celebrações do Ano Novo chi-
nês, mas também porque os Jo-
gos Olímpicos de Inverno, se-
diados em Pequim, têm início
ainda nesta semana, na próxima
sexta-feira.

A despeito de reiterados pedi-
dos das autoridades para que os
cidadãos permanecessem em ca-
sa durante o feriado, muitos chi-
neses, há anos sem reencontrar
suas famílias, pretendem viajar
mesmo em meio ao cenário pan-

dêmico. Somente até o fim da últi-
ma semana, 260 milhões haviam
viajado com esta finalidade –cifra
menor que a observada antes da
pandemia, mas um aumento de
46% em relação ao ano passado.

O número deve crescer expo-
nencialmente ao longo dos próxi-
mos 40 dias, período de férias na
China, quando, historicamente,
foram registrados volumes recor-
des de migração humana. O regi-
me chinês prevê que, mesmo
com a Ômicron, um total de 1,2
bilhão de viagens seja realizado,
aumento de 36% em relação ao
ano anterior.

O volume de deslocamentos
pode desafiar a estratégia de "Co-
vid zero" que vem sendo adotada
pelo regime de Xi Jinping, numa
tentativa de eliminar a presença
do vírus. Até meados de janeiro,
pelo menos três importantes ci-
dades do país estavam confinadas
para conter surtos locais da doen-
ça, o que afetou cerca de 20 mi-
lhões de pessoas.

A expectativa é de que as con-
sequências dos grandes desloca-
mentos possam ser mitigadas de-
vido aos índices de vacinação. O
país asiático tem cerca de 85% da
população com o primeiro esque-
ma vacinal completo (duas do-
ses), e 22,9% já receberam a ter-
ceira dose, mostram informações
compiladas pela plataforma Our
World in Data.

Projeta-se que as viagens acar-
retadas pelo feriado e as celebra-
ções ajudem a reaquecer setores
como turismo, varejo e transpor-
te, afetados durante a pandemia.
No Ano Novo Lunar do ano pas-
sado, os consumidores chineses
gastaram cerca de 821 bilhões de
yuans (R$ 681 bi) no varejo, au-

mento de 28,7% em relação ao fe-
riado de 2020.

A economista-chefe da consul-
toria Greater China, Iris Pang, dis-
se à agência de notícias Reuters
esperar aumento de 10% nos gas-
tos em relação ao ano passado.
"Mesmo que as pessoas não pos-
sam viajar, elas ainda têm dinhei-
ro para gastar, especialmente se
não gastam com transporte. Algu-
mas economizaram desde de-
zembro para o feriado."

Por outro lado, no setor hote-
leiro, as expectativas parecem
ter sido frustradas. Relatório re-
cente da Trip.com, maior agên-
cia de viagens online da China,
constatou que as reservas de
quartos de hotel –cujos preços
chegam a aumentar mais de dez
vezes nesta época do ano– con-
tinuam muito longe do observa-
do em 2019, segundo informa-
ções publicadas pelo jornal
South China Morning Post.

"É uma tendência irreversível
que mais cancelamentos ocor-
ram devido ao aumento de in-
fecções", diz o documento.
Grandes hotéis chineses acu-
mularam perda recorde de 41,4
bilhões de yuans (R$ 34,3 bi) em
2020, consequência substancial
para o setor de turismo, que em-
prega cerca de 30 milhões de
pessoas no país.

Em 2019, cerca de 415 milhões
de chineses viajaram durante o
feriado. O número caiu para qua-
se zero em 2020, quando o surto
inicial de coronavírus resultou em
bloqueios rigorosos em todo o
país. No ano passado, a indústria
de viagens domésticas atendeu
256 milhões de turistas durante o
feriado, ainda segundo informa-
ções do SCMP.

Outro fator de preocupação é o
fato de muitas indústrias chinesas
fecharem as portas ou, então,
operarem com capacidade redu-
zida por semanas durante as cele-
brações, o que atinge em cheio
varejistas e importadores que de-
pendem de produtos do país.

Uma novidade deste Ano No-
vo chinês diz respeito ao ambien-
te –mais especificamente à quali-
dade do ar. Tradicionalmente, os
chineses celebram a véspera do
feriado acendendo fogos de artifí-
cio, mas, neste ano, a capital Pe-
quim proibiu a atividade pela pri-
meira vez. Não ficou claro se a
proibição está relacionada aos Jo-
gos de Inverno, mas as conse-
quências puderam ser sentidas.

A concentração de material
particulado (especificamente
PM2,5) ficou em 5 microgramas
por metro cúbico na noite desta
segunda (manhã no horário de
Brasília). Na véspera do Ano Novo
chinês de 2021, a média era de 289
microgramas por metro cúbico.

Durante discurso sobre o feria-
do feito no último fim de semana,
o líder chinês, Xi Jinping, voltou a
falar em bandeiras como a da
união nacional e o legado do cen-
tenário Partido Comunista Chi-
nês. "Não importa quais revira-
voltas ou desafios possamos en-
frentar, devemos levar adiante o
grande espírito fundador do PC
Chinês", disse, segundo relato da
agência estatal Xinhua.

"Devemos ter uma perspectiva
de longo prazo, estar preparados
para os perigos potenciais mesmo
em tempos de calma, manter
uma forte unidade e trabalhar du-
ro para continuar impulsionando
a grande causa do rejuvenesci-
mento nacional", seguiu Xi.

Presidente da Ucrânia quer
Forças Armadas 50% maiores

No centro da pior crise de se-
gurança na Europa desde 2014,
com quatro frentes de seu terri-
tório sob a mira de tropas da
Rússia, o presidente da Ucrânia,
Volodimir Zelenski, anunciou
ontem que pretende expandir
em 50% suas Forças Armadas.

Ao assinar o decreto autori-
zando mais 100 mil soldados
nos próximos três anos, com au-
mentos de salário, o presidente
ao mesmo tempo disse que isso
ocorria "não porque nós tere-
mos uma guerra logo, mas para
que tenhamos paz no futuro".

A ambiguidade ante a ques-
tão russa é a marca de Zelenski,
um comediante que protagoni-
zava uma série na qual ele era
um presidente acidental de seu
país e que, num exercício de
metalinguagem reversa, ascen-
deu meteoricamente na vida
real ao poder.

Em 26 de novembro do ano

passado, quando as Forças Ar-
madas da Ucrânia denunciavam
a escalada militar russa nas
fronteiras, com a validação dos
serviços de inteligência dos Es-
tados Unidos, Zelenski disse:
"Há uma ameaça hoje de que
poderá haver guerra amanhã".

Ele seguiu gritando lobo, pa-
ra ficar na fábula de Esopo, até o
fim de 2021. A crise então esca-
lou para um embate internacio-
nal de grande porte, com Was-
hington e Moscou decidindo o
futuro de uma nação europeia
em mesas de negociação de Ge-
nebra e de Bruxelas.

Trinta anos após o fim da
Guerra Fria, o cenário não pode-
ria ser de maior déjà-vu, ainda
mais com a inapetência euro-
peia para lidar com o problema.
Zelenski adotou um rumo con-
trário desde a virada do ano:
passou a dizer que não há risco
iminente de guerra, e que o Oci-

dente precisa evitar pânico e
histeria em torno da Rússia.

Isso pode ser lido de duas
maneiras, algo opostas mas
também complementares. An-
tes, um preâmbulo: Zelenski
tem popularidade baixa e viu o
rival que derrotou em 2019, o
ex-presidente Petro Porochen-
ko, voltar ao país apesar do risco
de ser preso sob acusação de
traição.

Porochenko foi o líder que
emergiu do movimento que der-
rubou o governo pró-Kremlin
em 2014, na gênese da crise
atual. Bilionário, ele busca se re-
posicionar. De uma forma ou de
outra, o presidente ucraniano
trabalha sob forte pressão inter-
na também.

Assim, é possível que ele lide
com a percepção de que é uma
marionete do Ocidente na briga
com Vladimir Putin, o que levou
a suas queixas. Isso tentaria

REAÇÃO A RÚSSIA

Universidades e
colégios federais
adiam volta às aulas

ÔMICRON

Diante da expansão da va-
riante Ômicron do novo corona-
vírus, que teve um aumento de
181% nos casos registrados em
janeiro de 2022 no estado do Rio
de Janeiro, universidades e colé-
gios federais estão revendo o cro-
nograma de retorno às ativida-
des presenciais. A Universidade
Federal do Estado do Rio (Uni-
rio) divulgou nota informando a
interrupção até 15 de fevereiro.  

“A medida considera, entre
outros fatores, o atual cenário
pandêmico indicado pelos posi-
cionamentos dos órgãos de saú-
de no âmbito do município do
Rio de Janeiro, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão
equivalente, os quais reforçam
que toda situação de aglomera-
ção representa maior risco de
transmissibilidade, impactando
nos indicadores da pandemia no
Estado”, informou a instituição.
A Unirio mantém como presen-
ciais apenas as “atividades con-
sideradas indispensáveis”.

CEFET-RJ
O Centro Federal de Educa-

ção Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca (Cefet-RJ) prorrogou
até 15 de fevereiro a interrupção
de atividades presenciais. A de-
cisão considerou a recomenda-
ção do Comitê Central de Acom-
panhamento do Coronavírus so-
bre o aumento do número de ca-
sos e a alta transmissibilidade da
variante Ômicron.

A recomendação levou em
conta, também, o Mapa de Ris-
co da Covid-19, divulgado na
sexta-feira passada pelo gover-
no do estado, que indica sete
das nove regiões em bandeira
laranja, de risco moderado para
a transmissão da doença, além
de duas regiões em bandeira
vermelha, de risco alto.

UERJ
A reitoria da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
prorrogou, na semana passada,
a suspensão das atividades pre-
senciais não essenciais até o dia
15 próximo, incluindo o colégio
de aplicação. Estão mantidas as
atividades acadêmicas do Cen-

tro Biomédico. O ato administra-
tivo considera o “incremento na
incidência da infecção pelo
SARS-Cov-2, nas últimas sema-
nas, resultante da circulação da
variante Ômicron no Rio de Ja-
neiro”, bem como “a epidemia
de Vírus da Influenza A Subtipo
H3N2 na capital fluminense”.

UFRRJ
Na Universidade Federal Ru-

ral do Rio de Janeiro (UFRRJ), o
adiamento vai até o dia 7 de mar-
ço, “em virtude do agravamento
dos indicadores epidemiológi-
cos da pandemia da covid-19 de-
corrente da circulação da varian-
te Ômicrom no estado do Rio de
Janeiro”. Cada instituto e depar-
tamento da UFRRJ poderá deci-
dir sobre a oferta de disciplinas
práticas na modalidade presen-
cial, a partir desta semana.

UFRJ
A Universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou
nota, na semana passada, man-
tendo o retorno das atividades
presenciais  na segunda-feira
passada, já que os boletins epi-
demiológicos “têm indicado
uma baixa ocorrência de qua-
dros graves e internações pela
Covid-19. A recomendação vale
apenas para as atividades acadê-
micas de ensino, pesquisa e ex-
tensão que já estavam operando
na modalidade presencial no se-
gundo semestre letivo de 2021,
que tem previsão de terminar
em março.

UFF
A Universidade Federal Flu-

minense (UFF) mantém até o
encerramento do atual semestre
letivo, em 12 de fevereiro, o pla-
no em vigor.  

Ou seja, estão mantidas as
atividades presenciais para dis-
ciplinas práticas e estágios.Ain-
da não há decisão sobre o próxi-
mo semestre letivo, que se inicia
no dia 28 de março. 

COLÉGIO PEDRO II
No Colégio Pedro II, a previ-

são é que o ano letivo de 2021 se-
ja retomado no dia 7 de fevereiro. 

Volumes de lixo hospitalar gerados
pela Covid-19 ameaçam saúde

Seringas, kits de teste usados e
frascos de vacina descartados du-
rante a pandemia de Covid-19 se
acumularam para criar dezenas
de milhares de toneladas de resí-
duos médicos, ameaçando a saú-
de humana e o meio ambiente,
alerta relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS) ontem.  

O material, que pode ter parte
infecciosa, já que o novo corona-
vírus pode sobreviver em superfí-
cies, expõe os profissionais de
saúde a queimaduras, ferimentos
com agulhas e germes causadores
de doenças, segundo o estudo.

As comunidades próximas a
aterros mal administrados tam-
bém podem ser afetadas pelo ar
contaminado da queima de resí-
duos, má qualidade da água ou
pragas transmissoras de doenças,
acrescentou.

O relatório pede reforma e in-
vestimento, inclusive por meio da
redução do uso de embalagens
que têm causado uma corrida pe-
lo plástico, e o uso de equipamen-
tos de proteção feitos de materiais
reutilizáveis e recicláveis.

Estima-se que cerca de 87 mil
toneladas de equipamentos de

proteção individual (EPI), ou o
equivalente ao peso de várias
centenas de baleias azuis, foram
encomendadas por meio de um
portal da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) até novem-
bro de 2021 - a maioria deve ter
acabado no lixo.

O relatório também mencio-
na cerca de 140 milhões de kits
de teste com potencial para ge-
rar 2,6 mil toneladas de lixo,
principalmente plástico e resí-
duos químicos, suficientes para
encher um terço de uma piscina
olímpica.

Além disso, estima-se que cer-
ca de 8 bilhões de doses de vaci-
nas administradas globalmente
produziram 144 mil toneladas
adicionais de resíduos na forma
de frascos de vidro, seringas, agu-
lhas e caixas de segurança.

O relatório da OMS não citou
exemplos específicos de onde
ocorreram os acúmulos mais no-
tórios, mas se referiu a desafios
como o limitado tratamento e
descarte oficial de resíduos na Ín-
dia rural, bem como grandes vo-
lumes de lodo fecal de instalações
de quarentena em Madagascar.

OMS
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mostrar alguma autoridade à
elite ucraniana.

Na linha contrária, a mesma
elite hoje alimenta um forte sen-
timento contrário à Rússia. Mas
nem por isso quer ver o seu país
envolvido em um conflito fratri-
cida que não terá como vencer
militarmente, sugerindo que
novas concessões territoriais
possam ser inevitáveis.

Segundo a Folha de S.Paulo
ouviu de diplomatas ocidentais
em Kiev e Moscou, essa percep-
ção de custo da guerra tem se
tornado majoritária em círculos
mais elitistas das capitais nos
dois países.

Esse cenário também justifi-
ca a ideia de um Zelenski paz e
amor, por assim dizer, talvez
disposto a dar a Putin algum
símbolo de vitória diplomática,
como a aceitação dos termos
dos acordos de paz de 2015 no
Donbass (leste ucraniano),
abrindo caminho para a desmo-
bilização russa.

O problema é que sua mar-
gem de manobra é ínfima, e o
anúncio de que poderá montar
uma espécie de aliança de segu-
rança com Polônia e Reino Uni-
do sugere que outras opções es-
tão em jogo.
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