
BAHIA

Refinaria privatizada vende gasolina mais cara 
Sob gestão privada desde 1º de dezembro, a refina-

ria de Mataripe, na Bahia, promoveu em janeiro três
reajustes e vende hoje gasolina e diesel a preços supe-
riores aos praticados pelas refinarias da Petrobras. A
diferença tem impacto no bolso do consumidor baia-

no e é criticada por opositores da privatização das re-
finarias da Petrobras, mas vista por outros agentes do
mercado como um reforço na percepção de que a es-
tatal vem segurando os repasses da alta no mercado
internacional. A Acelen, veículo do fundo árabe Mu-

badala que opera a refinaria, diz que gasolina e diesel
são commodities internacionais cujos preços variam
conforme as cotações do petróleo e a variação do dó-
lar e que tem critérios "claros e transparentes" de rea-
justes. PÁGINA 4

O ano começa com uma forte queda na produção de veículos leves
e pesados. Segundo a Anfavea (associação das montadoras), as 145,4
mil unidades fabricadas em janeiro representam baixas de 27,4% em
relação ao mesmo mês de 2021 e de 31,1% na comparação com de-
zembro. Os fatores que determinaram o resultado vão além dos pro-
blemas de fornecimento de peças: envolvem também os efeitos da

variante Ômicron e a mudança na legislação ambiental. Luiz Carlos
Moraes (foto), presidente da Anfavea, diz que o afastamento de fun-
cionários devido à Covid-19 não parou a produção, mas houve redu-
ção do ritmo nas linhas de montagem. O agravamento da crise sani-
tária ocorreu no período de férias coletivas, o que potencializou a
contaminação. PÁGINA 2

Francisco
faz defesa
do meio
ambiente

ENTREVISTA

Despejar plástico em cursos
d'água é "criminoso" e tem que
acabar se a humanidade quiser
salvar o planeta para as gera-
ções futuras, disse o Papa Fran-
cisco em entrevista à televisão
neste domingo passado.  Em
entrevista de uma hora ao Ca-
nal 3 da emissora estatal RAI,
Francisco reiterou alguns dos
principais temas de seu papa-
do, condenando gastos exces-
sivos em armamentos, defen-
dendo os direitos dos imigran-
tes e condenando a rigidez
ideológica dos conservadores
na Igreja. O Papa, que tem feito
da defesa do meio ambiente
um pilar de seu pontificado,
contou que pescadores italia-
nos o procuraram e lhe disse-
ram que encontraram muitas
toneladas de plástico no Mar
Adriático. Em outra vez que o
Papa os viu, disseram que ha-
viam encontrado o dobro e se
encarregaram de ajudar a lim-
par um pouco.  "Jogar plástico
no mar é criminoso. Mata a
biodiversidade, mata a Terra,
mata tudo", afirmou. Cuidar
das gerações é um processo de
educação em que precisamos
nos engajar, acrescentou Fran-
cisco, citando uma música do
cantor brasileiro Roberto Car-
los em que um menino per-
gunta ao pai por que o rio não
canta mais, e o pai responde
que já não existe mais. Ques-
tionado sobre seu gosto musi-
cal, o Papa, que fez visita sur-
presa a uma loja de discos de
Roma no mês passado, disse
que gosta principalmente de
música clássica, mas também
de tango. PÁGINA 6

ANFAVEA

Produção de veículos tem
queda de 27,4% em janeiro 

ANFAVEA

Paes culpa
Bolsonaro por
baixa procura
por vacinas

CRIANÇAS

PÁGINA 6

SENADO Queiroga e Damares
terão de explicar notas
contra vacinas da Covid

Os senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa do Senado aprovaram ontem requerimentos de convocação dos
ministros Marcelo Queiroga (Saúde) (foto) e Damares Alves (Mulher,
Família e Direitos Humanos) para explicar as notas técnicas de suas res-
pectivas pastas em defesa de tratamentos sem eficácia comprovada e
contra vacinas contra a Covid-19. Também foi aprovado convite ao se-
cretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Mi-
nistério da Saúde, Hélio Angotti Neto, que assinou a nota da pasta, e ao
diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),
Antonio Barra Torres. Diferentemente da convocação, na modalidade
convite as autoridades não são obrigadas a comparecer. PÁGINA 5

ABRASIL

ANO VI • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 • Nº 1248 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(8/2) 0,50%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 5 0,54% (jan.)
CDI
0,15 até o dia 4/fev
OURO
BM&F/grama R$ 308,00
EURO Comercial 
Compra: 6,0084 Venda: 6,0090

EURO turismo 
Compra: 6,0960 Venda: 6,2760
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2913 -0,70%
DÓLAR comercial
Compra: 5,2525 Venda: 5,2531
DÓLAR turismo
Compra: 5,2931 Venda: 5,4731

BBSEGURIDADEON NM 24.14 +5.74 +1.31

JBS ON NM 35.92 +4.91 +1.68

YDUQS PART ON NM 22.54 +4.26 +0.92

USIMINAS PNA N1 16.85 +3.25 +0.53

SID NACIONALON 27.47 +3.15 +0.84

INTERMEDICA ON NM 67.70 −4.67 −3.32

HAPVIDA ON NM 11.85 −4.67 −0.58

VIA ON NM 4.06 −3.79 −0.16

COSAN ON NM 22.54 −3.30 −0.77

ULTRAPAR ON NM 4.05 −3.24 −0.47

VALE ON NM 90.13 +2.44 +2.15

PETROBRAS PN N2 32.15 −1.47 −0.48

INTERMEDICA ON NM 67.70 −4.67 −3.32

HAPVIDA ON NM 11.85 −4.67 −0.58

PETROBRAS ON N2 35.48 −1.20 −0.43

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.091,13 +0,00

NASDAQ Composite 14.015,667 -0,58

Euro STOXX 50 4.125,25 +1,03

CAC 40 7.009,25 +0,83

FTSE 100 7.573,47 +0,76

DAX 15.206,64 +0,71

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,22% / 111.996,40 / -248,54 / Volume: 25.602.040.489 / Quantidade: 3.670.043

08-fev-22 | 4:55 AM BRT



2
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Dólar cai à menor
cotação em quase 5
meses; Bolsa cai 0,22%
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

O dólar fechou ontem com
expressiva queda de 1,35%, a
R$ 5,252. É a menor cotação
da moeda americana frente
ao real em quase cinco meses.
A menor marca anterior havia
sido R$ 5,236, em 15 de se-
tembro.

Juros altos ampliam a atra-
tividade da renda fixa brasilei-
ra para investidores estrangei-
ros, que trazem seus dólares.
Somente neste ano, mais de
US$ 30 bilhões (R$ 159 bi-
lhões) entraram no país. 

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) derrapou. O
índice de referência do merca-
do acionário do país caiu
0,22%, a 111.996 pontos. Neste
ano, porém, a Bolsa ainda acu-
mula alta de 6,84%.

Entre as principais fontes de
pressão da inflação, o preço dos
combustíveis acompanha a alta
do petróleo no mercado inter-
nacional. Apesar do barril do ti-
po Brent, referência mundial,
ter recuado 0,57%, a US$ 92,74
(R$ 490,71) nesta tarde, a com-
modity se mantém no patamar
mais elevado desde 2014.

Alvo frequente de críticas
do mundo político devido à
sua política de preços de com-
bustíveis, que segue a variação
do mercado internacional, as
ações da Petrobras recuaram
1,47%. O desempenho da esta-

tal representou a maior pres-
são negativa sobre o Ibovespa
(Índice Bovespa).

Ainda no setor de commo-
dities, a mineradora Vale su-
biu 2,44%. A companhia vem
se beneficiando da valoriza-
ção do minério de ferro devido
à expectativa de aumento da
demanda na China.

Entre os destaques positi-
vos do início da sessão da Bol-
sa brasileira, a BB Seguridade
subiu 5,74%, a maior alta da
sessão. A empresa apresentou
um balanço com resultados
acima da expectativa do mer-
cado.

Nesta segunda, o índice
Dow Jones fechou estável. O
S&P 500, referência do merca-
do acionário dos Estados Uni-
dos, recuou 0,37%. A queda foi
mais uma vez puxada pelo se-
tor de tecnologia. A Nasdaq
caiu 0,58%.

Há pouca tolerância no mer-
cado americano com desempe-
nhos negativos de empresas de
tecnologia, inclusive com as gi-
gantes, como a Meta, que ce-
deu 5,14% nesta segunda.

As ações da dona do Face-
book já caíram 30% após a
empresa ter apresentado um
resultado frustrante na sema-
na passada. A companhia já
perdeu cerca de US$ 286 bi-
lhões (R$ 1,5 trilhão) em valor
de mercado desde o fecha-
mento da sessão da última
quarta-feira.

Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

ANFAVEA

Produção de veículos
desaba 27,4% em janeiro
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

O
ano começa com
uma forte queda na
produção de veículos

leves e pesados. Segundo a An-
favea (associação das montado-
ras), as 145,4 mil unidades fabri-
cadas em janeiro representam
baixas de 27,4% em relação ao
mesmo mês de 2021 e de 31,1%
na comparação com dezembro.

Os fatores que determinaram
o resultado vão além dos pro-
blemas de fornecimento de pe-
ças: envolvem também os efei-
tos da variante Ômicron e a mu-
dança na legislação ambiental.

Luiz Carlos Moraes, presi-
dente da Anfavea, diz que o
afastamento de funcionários de-
vido à Covid-19 não parou a
produção, mas houve redução
do ritmo nas linhas de monta-
gem. O agravamento da crise sa-
nitária ocorreu no período de fé-
rias coletivas, o que potenciali-
zou a contaminação.

E essas férias foram atípicas,
realizadas em janeiro. As monta-
doras precisaram acelerar a pro-
dução em dezembro para que
seus carros fossem concluídos
antes que a sétima etapa do Pro-
conve (Programa de Controle de
Emissões Veiculares) entrasse
em vigor, e por isso atrasaram a
tradicional parada de fim de ano.

A norma previa que os auto-
móveis leves feitos a partir de 1º
de janeiro deveriam emitir me-
nos poluentes que os modelos
montados em 2021. As empre-

sas aceleraram a fabricação para
tentar contornar o problema, ao
mesmo tempo em que tentavam
ganhar mais prazo.

No fim, o pedido de tempo foi
atendido. O Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renová-
veis) prorrogou por três meses o
período para adequação dos
carros novos à nova etapa da le-
gislação ambiental. As empresas
terão até o dia 31 de março para
concluir os carros inacabados.

As chuvas em excesso tam-
bém foram apontadas como um
fator prejudicial ao comércio e à
produção de veículos em janeiro.
Houve ainda a implementação
do novo Renave (Registro Nacio-
nal de Veículos em Estoque) -
que, embora reduza a burocracia
no setor, demandou ajustes que
atrasaram o lançamento de veí-
culos novos no sistema.

Com o ritmo mais lento da
produção, houve reflexo nos
emplacamentos. Foram vendi-
das 126,5 mil unidades no mês
passado, com uma média de
6.025 automóveis/dia, segundo
a Fenabrave (entidade que re-
presenta os distribuidores). O
resultado inclui carros de pas-
seio, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus. Em relação a ja-
neiro de 2021, a queda registra-
da agora é de 26,1%.

Toda essa movimentação de-
ve se refletir no PIB industrial,
que registrou alta de 3,9% em
2021 na comparação com a base
fraca de 2020, segundo o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). Apesar do co-
meço de ano ruim, a Anfavea
continua apostando na alta do
setor de transformação em 2022.

"Não podemos perder mais,
planejamos crescer neste ano
mesmo com as restrições", diz
Moraes. A entidade projeta um
crescimento de 9,4% na produ-
ção de veículos leves e pesados
neste ano, com 2,46 milhões de
unidades fabricadas.

A Anfavea acredita ainda que
o PIB crescerá 0,5% em 2022 em
relação ao ano anterior, número
que parece otimista diante das
dificuldades do momento.

"Alguns economistas falam
até em queda do PIB em 2022,
mas o setor automotivo tem um
impacto relevante e pode puxar
a cadeia industrial", afirma o
presidente da associação de
montadoras.

Os problemas, contudo, não
se resumem a questões produti-
vas. A alta da Selic (taxa básica de
juros) -que subiu 1,5 ponto per-
centual na última quarta-feira e
chegou a 10,75% ao ano- pressio-
na o setor de financiamento, mo-
dalidade responsável por cerca
de 60% das vendas de veículos no
Brasil nos últimos 10 anos.

Se subir os juros é um remédio
para segurar o consumo e, por
consequência, reduzir a pressão
inflacionária, o setor automotivo
não está seguindo a receita.

Segundo a KBB Brasil, con-
sultoria especializada na precifi-
cação de carros, os 10 modelos

mais vendidos do país acumula-
ram uma alta média de 25,4% ao
longo de 2021. O preço elevado e
o crédito mais caro tendem a
afastar potenciais compradores
de carros zero-quilômetro.

Os aumentos são atribuídos a
fatores como falta de compo-
nentes, encarecimento dos in-
sumos e variação cambial.

No cenário global, o Brasil é
um dos países que mais perdeu
vendas neste início de ano, diz a
Anfavea. Os EUA, por exemplo,
registraram uma queda de 9,8%
nos licenciamentos na compa-
ração entre os meses de janeiro
de 2021 e de 2022. No Japão, a
retração ficou em 14,2% no mes-
mo período.

Segundo a Anfavea, o ritmo
de vendas mostra sinais de me-
lhora em fevereiro, embora as
entregas continuem prejudica-
das pelas dificuldades em man-
ter o ritmo de produção. A nor-
malização da atividade no setor
só deve ocorrer entre o fim deste
ano e o início de 2023.

Até lá, as oscilações nos esto-
ques devem continuar. Moraes
explica que, se considerarmos o
ritmo de vendas de dezembro, o
estoque atual seria suficiente
para atender a 17 dias de comer-
cialização.

Mas se a base do cálculo for o
resultado de janeiro, há veículos
suficientes para 27 dias de ven-
das. A se considerar a movimen-
tação do mercado no início de
fevereiro, o primeiro número é
mais realista.

MERCADOS

Número de endividados recua 
0,2 ponto percentual em janeiro
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

O total de endividados no país
recuou 0,2 ponto percentual
(pp) em janeiro em relação ao
mês anterior e ficou em 76,1%.
Na comparação anual, no entan-
to, o indicador subiu 9,6 pp.  

O resultado de janeiro ocorre
após 13 meses de alta. Os núme-
ros estão na Pesquisa Nacional
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic),
divulgada ontem, pela Confede-
ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O encarecimento dos juros
pode ser uma explicação para o
desempenho, porque desacele-
rou a contratação de dívidas
neste início de ano. De acordo
com a CNC, os dados recentes
divulgados em dezembro de
2021, pelo Banco Central, mos-
traram elevação de 37,2% para
45,1% nas taxas médias das li-
nhas de crédito com recursos li-
vres às pessoas físicas.

As concessões de crédito
também influenciaram. Apesar
de registrarem avanço de 10,6%
em termos reais em 2021, de no-
vembro para dezembro, tiveram
queda de 22,2% na média diária.

Para o presidente da CNC, Jo-
sé Roberto Tadros, mesmo pe-
quena, é preciso ter atenção
com a retração. “O endivida-
mento segue em patamar eleva-
do, e essa redução é reflexo de
um cenário desfavorável, em
que o encarecimento do crédito
pelos juros mais altos afeta a di-
nâmica de contratação de dívi-
das dos consumidores”, avaliou.

INADIMPLÊNCIA
Em movimento contrário, a

taxa de inadimplência subiu no
mês. A alta ficou em 0,2 pp e na
comparação anual em 1,6 pp,
atingindo 26,4% do total de famí-
lias no país. Este, segundo a
CNC, é o maior nível desde agos-
to de 2020 e a maior proporção
para meses de janeiro observada
na série histórica da Peic.

Também cresceu a parcela
das famílias, que deve continuar
com a inadimplência e declarou
não ter condições de pagar suas
contas ou dívidas em atraso. A
expansão atingiu 0,1 pp. Na
comparação com janeiro de
2021, entretanto, o percentual
registrou queda de 0,8 ponto.

COMPORTAMENTOS
Entre as famílias com ganhos

de até dez salários mínimos, o
percentual de endividados caiu
0,3 pp, atingindo 77,4%. Esse foi
o primeiro recuo desde outubro
de 2020.

Em direção contrária, nas fa-
mílias com rendimentos acima
de dez salários mínimos, o endi-
vidamento avançou 0,3 pp, che-
gando a 71,2%, que é a maior
proporção histórica de endivi-
dados. Os movimentos altera-
ram a tendência predominante
desde abril do ano passado.

A economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis Fer-
reira, disse que a alta é resultado

da evolução da vacinação e da
menor letalidade da variante
Ômicron.

“Com a maior flexibilização,
as famílias no grupo de renda
mais elevada têm revertido
suas poupanças, ampliadas du-
rante a pandemia, para o con-
sumo, especialmente de servi-
ços”, disse.

As tendências entre as duas
faixas no indicador de inadim-
plência tiveram comportamen-
tos semelhantes. Para as famí-
lias com ganhos de até dez salá-
rios mínimos, a proporção das
que têm contas ou dívidas em
atraso cresceu 0,2 pp. no mês,
chegando a 29,7% do total de fa-
mílias neste grupo.

Já na comparação anual, a al-
ta ficou em 1,8 pp. Entre as famí-
lias com renda superior a dez sa-
lários mínimos, o avanço de de-
zembro de 2021 a janeiro de
2022 acompanhou os 0,2 pp, al-
cançando 12%. Em relação ao
mesmo mês do ano passado, a
expansão foi de 0,5 p.p.

CNC

Cesta básica aumenta
em 16 das 17 capitais

DIEESE

CAMILA MACIEL/ABRASIL 

O valor da cesta básica au-
mentou em 16 capitais em janei-
ro deste ano. A Pesquisa Nacio-
nal da Cesta Básica de Alimen-
tos, do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), anali-
sou 17 capitais. Brasília  (6,36%),
Aracaju  (6,23%),  João  Pessoa
(5,45%), Fortaleza  (4,89%)  e
Goiânia  (4,63%) tiveram as altas
mais expressivas na variação
mensal.  

São Paulo, por sua vez, tem a
cesta mais cara: R$ 713,86. Em
seguida estão as cidades de Flo-
rianópolis (R$ 695,59), Rio de Ja-
neiro (R$ 692,83), Vitória (R$
677,54) e Porto Alegre (R$ 673).
Entre as cidades do Norte e Nor-
deste, que tem uma composição
da cesta diferente, o custo mais
barato foi observado em Araca-
ju, cujo valor ficou em R$ 507,82;
João pessoa, R$ 538,65; e Salva-
dor, 540,01.

Na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, as
maiores altas acumuladas fo-
ram registradas em Natal
(21,25%), Recife (14,52%), João
Pessoa (14,15%) e Campo Gran-
de (14,08%).  

PESO NO ORÇAMENTO
A partir desse levantamento,

o Dieese calcula quanto deveria
ser o salário mínimo para a ma-
nutenção de uma família de
quatro pessoas com base no
custo da cesta mais cara. Em ja-
neiro de 2022, o valor deveria ser
de R$ 5.997,14, o que equivale a
4,95 vezes o valor do mínimo de
R$ 1.212. O departamento tam-
bém calcula o tempo médio ne-

cessário para adquirir os produ-
tos da cesta básica. Em janeiro
de 2022, a jornada foi 112 horas
e 20 minutos. No mês anterior, o
tempo necessário era de 119 ho-
ras e 53 minutos.

ALIMENTOS
Entre os destaques no levan-

tamento deste mês, o preço do
quilo do café em pó subiu em to-
das as capitais analisadas na
comparação com dezembro.
Segundo o Dieese, “a expectati-
va de quebra da safra 2022/2023
e os menores estoques globais
de café elevaram tanto os preços
internacionais quanto os preços
internos”.  

O açúcar também ficou em
destaque, com o valor do quilo
mais alto em 15 capitais. Em
Brasília, o custo do produto fi-
cou 4,66% mais alto. Apenas
Florianópolis e Porto Alegre ti-
veram queda, de 1,09% e 0,22%,
respectivamente. A entressafra é
a justificativa para o aumento
dos preços.

O óleo de soja ficou mais caro
em 15 capitais, apenas Vitória e
Aracaju tiveram baixa no preço.
Em Belém, que teve a maior va-
riação, o custo do alimento au-
mentou 5,99%. O Dieese aponta
que o clima pode afetar a soja no
Brasil e que também há muita
procura externa pelo grão e pelo
óleo bruto.

A boa notícia ficou por conta
da redução do preço do arroz
agulhinha e do feijão. O preço
do arroz recuou em 16 das 17 ca-
pitais pesquisadas. Em Vitória,
no Espírito Santo, a queda al-
cançou 9,87%. No caso do feijão,
o custo ficou mais barato em 12
capitais. 

Nota
BANCO CENTRAL DIVULGA NOVO SITE PARA 
CONSULTAR DINHEIRO ESQUECIDO EM BANCOS

A consulta de cidadãos e empresas a dinheiro esquecido em contas
bancárias voltará a funcionar na próxima segunda-feira, agora, em
um site exclusivo. O anúncio foi feito pelo Banco Central ontem. O
acesso poderá ser feito pelo endereço valoresareceber.bcb.gov.br. O
novo canal dedicado ao SVR (Sistema Valores a Receber) tem o
objetivo de ampliar sua capacidade de atendimento. A ferramenta
havia sido tirada do ar em 25 de janeiro, após o alto número de
acessos desestabilizar o site da autoridade monetária, responsável

pela consulta. Segundo o Banco Central, no dia do lançamento, 24
de janeiro, a quantidade de acessos ao site foi 20 vezes maior que
um dia de alto volume -ou 50 vezes maior que um dia normal. O
sistema foi lançado no final de 2021. Todo o relacionamento com
o cidadão se dará nesse novo canal, e não será possível consultar
ou solicitar valores no SVR no site principal da autarquia nem
dentro do sistema Registrato. O SVR permitirá a devolução de
cerca de R$ 8 bilhões para cidadãos e empresas. Antes da
suspensão, 79 mil conseguiram consultar o sistema e 8,5 mil
solicitações de devolução foram formalizadas, somando cerca de
R$ 900 mil já recuperados.
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BAHIA

Refinaria privatizada vende gasolina mais cara 
S

ob gestão privada desde
1º de dezembro, a refina-
ria de Mataripe, na Bahia,

promoveu em janeiro três reajus-
tes e vende hoje gasolina e diesel a
preços superiores aos praticados
pelas refinarias da Petrobras.

A diferença tem impacto no
bolso do consumidor baiano e é
criticada por opositores da priva-
tização das refinarias da Petro-
bras, mas vista por outros agentes
do mercado como um reforço na
percepção de que a estatal vem
segurando os repasses da alta no
mercado internacional.

A Acelen, veículo do fundo ára-
be Mubadala que opera a refina-
ria, diz que gasolina e diesel são
commodities internacionais cu-

jos preços variam conforme as co-
tações do petróleo e a variação do
dólar e que tem critérios "claros e
transparentes" de reajustes.

Localizada em São Francisco
do Conde (BA), a refinaria de
Mataripe foi comprada pelo
Mubadala por US$ 1,65 bilhão
(R$ 8,7 bilhões, pela cotação
atual), a maior operação já con-
cluída dentro do programa de
redução da participação estatal
no parque de refino.

Segundo o Observatório So-
cial da Petrobras, sua gasolina de
Mataripe custa hoje R$ 3,32 por
litro, R$ 0,14 a mais do que a mé-
dia cobrada pela estatal. O die-
sel-S10 é vendido pela empresa
a R$ 3,676 por litro, R$ 0,06 aci-

ma do praticado pela estatal.
Em janeiro, enquanto a Petro-

bras promoveu um reajuste em
seu preço de venda do combustí-
vel, no dia 11, a Acelen anunciou
três aumentos, nos dias 1º, 15 e 22.

"Percebemos que os reajustes
da Acelen acontecem com uma
frequência maior do que a da Pe-
trobras e, como ela tem acompa-
nhado a variação internacional,
acaba causando desequilíbrio
no mercado", diz Walter Tannus,
presidente do Sindcombustí-
veis-BA, que representa os pos-
tos do estado.

Ele afirma que os postos de
gasolina próximos a divisas com
outros estados reclamam perda
de 40% a 50% nas vendas, já que

os consumidores têm preferido
viajar para encher o tanque com
gasolina mais barata em estados
vizinhos.

Dados da ANP (Agência Na-
cional do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis) mostram que a
gasolina nos postos da Bahia fi-
cou 3% mais cara em janeiro,
enquanto na média nacional o
aumento foi de 0,9%.

Na última semana de janeiro, o
preço médio da gasolina no esta-
do ultrapassou a barreira dos R$ 7
por litro, chegando a R$ 7,024.
Além da Bahia, quatro estados ti-
nham preço médio acima desse
patamar no mesmo período:
Acre, Goiás, Rio Grande do Norte
e Rio de Janeiro.

Os três primeiros ficam lon-
ge de refinarias de grande porte
e o último tem a maior alíquota
de ICMS sobre o combustível
do país.

Em nota enviada à Folha, a
Acelen diz que sua política de pre-
ços "é independente e distinta da
política comercial praticada pela
gestão anterior".

"A Acelen segue parâmetros
internacionais de preços e por es-
se motivo está sujeita às variações
do mercado mundial de petróleo
e da oscilação cambial", afirma.

A empresa destaca que o preço
do petróleo teve forte valorização
em 2021. Entre o último dia de de-
zembro e sexta-feira passada, o
petróleo Brent, negociado em

Londres, teve alta de 20%, che-
gando a superar os US$ 93 duran-
te o pregão.

Para executivos do setor, a em-
presa cria um novo parâmetro de
comparação de preços dos com-
bustíveis no país, já que tem
acompanhado as variações inter-
nacionais mais de perto do que a
Petrobras.

Segundo dados da Abicom
(Associação Brasileira dos Im-
portadores de Combustíveis), a
Bahia tem hoje a menor defasa-
gem em relação ao preço de pa-
ridade de importação da gasoli-
na, conceito que simula quanto
custaria para importar o com-
bustível e é a base da política co-
mercial da estatal.
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SP tem mais mortes
por deslizamentos que
em todo o ano de 2021

EM UM MÊS

ALFREDO
HENRIQUE/FOLHAPRESS

As 34 mortes após as chuvas
de janeiro no estado de São
Paulo superam em 47% os 23
óbitos em soterramentos e des-
lizamentos registrados pelo
Corpo de Bombeiros em todo o
ano passado.

Segundo a corporação, em
2021 houve 295 ocorrências de
deslizamentos de terra em São
Paulo. O mês de janeiro foi o
que teve mais ocorrências, tota-
lizando 43.

Em 2020, foram 398 desmo-
ronamentos e 66 mortes. Na-
quele ano, fevereiro foi o mês
com mais casos de deslizamen-
tos, totalizando 133, ainda se-
gundo os bombeiros.

Na última sexta-feira, foram
encontradas pela corporação as
últimas três vítimas desapareci-
das, do deslizamento na rua São
Carlos, Parque Paulista, em
Franco da Rocha, na região me-
tropolitana de São Paulo.

A cidade concentra 18 mor-
tes pela chuva neste ano, mais
da metade das 34 registradas no
estado.

Na última quinta-feira, os
bombeiros já haviam encontra-
do o 15º corpo, de Tamires Apa-
recida Ferreira Santos (31). O
corpo de seu marido, Gabriel
Souza Cardoso (26), também foi
identificado.

Também foram localizados
os corpos de Caio Rodrigues, 36,
e Vitor Rodrigues, 10, tio e sobri-
nho que viviam em uma das ca-
sas afetadas.

Na madrugada anterior, ha-
viam sido encontrados os cor-
pos dos gêmeos Lucas e Letícia
dos Santos Sampaio, de 16
anos, e do avô deles, José Bon-
fim Filho, 82. Eles fazem parte
de uma família que teve sete
mortos na tragédia.

De acordo com a Prefeitura
de Franco da Rocha, 188 imó-
veis foram interditados sob ris-
co de desabamento, sendo 62
na rua onde houve o desliza-
mento. Cerca de 560 pessoas es-

tavam desalojadas, segundo a
mais recente atualização do
município.

Na quinta, o governador
João Doria (PSDB), que foi até a
área do deslizamento em Fran-
co da Rocha, anunciou o repas-
se de R$ 3 milhões à cidade,
sendo R$ 1 milhão para o aten-
dimento às vítimas e R$ 2 mi-
lhões para a recuperação da es-
trutura urbana.

A gestão do tucano gastou
menos da metade do orçamen-
to previsto para obra de infraes-
trutura antienchente em todo o
estado de São Paulo, em 2021.

Dos R$ 996,9 milhões apro-
vados pelos deputados esta-
duais, foram gastos R$ 453,2 mi-
lhões, ou seja, 45% do total.

No ano anterior, o percen-
tual gasto em relação ao orça-
mento disponível foi ainda me-
nor, 18% dos R$ 718,1 milhões
destinados para combater os
problemas causados pelas en-
chentes.

Nos últimos dez verões, 223
mortes foram confirmadas em
decorrência de alagamentos e
deslizamentos, segundo a
operação Chuvas de Verão no
estado.

A secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente, responsá-
vel pelas obras antienchente em
São Paulo, afirmou que investiu
R$ 333 milhões no combate às
enchentes em 2021 e aumentou
a execução orçamentária em
33% em comparação a 2019.

A pasta disse ainda que o
montante não foi somado aos
R$ 453,2 milhões gastos no or-
çamento de 2021 porque foi
destinado a obras contratadas
no fim de dezembro.

Trata-se da construção de
dois piscinões em Franco da
Rocha, na região metropolita-
na, e outro no ABC, no limite
entre São Paulo, São Caetano
do Sul e São Bernardo do
Campo.

De acordo com a secretaria,
as obras não foram iniciadas em
2021 porque a Caixa Econômica
não liberou o financiamento.

SENADO

RENATO MACHADO E MATEUS
VARGAS/FOLHAPRESS

O
s senadores da Co-
missão de Direitos
Humanos e Legisla-

ção Participativa do Senado
aprovaram ontem requerimen-
tos de convocação dos minis-
tros Marcelo Queiroga (Saúde)
e Damares Alves (Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos) (fo-
to) para explicar as notas técni-
cas de suas respectivas pastas
em defesa de tratamentos sem
eficácia comprovada e contra
vacinas contra a Covid-19.

Também foi aprovado convite
ao secretário de Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde,
Hélio Angotti Neto, que assinou
a nota da pasta, e ao diretor-pre-
sidente da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária),
Antonio Barra Torres. Diferente-
mente da convocação, na moda-
lidade convite as autoridades
não são obrigadas a comparecer.

Os requerimentos foram
aprovados de maneira simbólica.

Queiroga e Angotti  foram
chamados para explicar uma
nota técnica do Ministério da
Saúde que defende medica-
mentos do chamado Kit Covid
ao mesmo tempo em que ques-
tiona eficácia das vacinas. O
documento foi elaborado para
tentar barrar a publicação de
uma diretriz para tratamento
de pacientes com Covid-19 ela-
borada por grupo de especialis-
tas que contraindicava o uso de
kit Covid no SUS (Sistema Úni-

co de Saúde).
O texto da diretriz havia sido

aprovado pela Conitec (Comis-
são Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS), apesar
de tentativas da ala pró-cloro-
quina do governo de boicotar a
discussão.

A nota técnica divulgada pelo
ministério afirmou que há eficá-
cia e segurança no uso da hidro-
xicloroquina contra a Covid-19.
Por outro lado, o mesmo docu-
mento defende que as vacinas
não demonstram essas caracte-
rísticas. Depois de forte reper-
cussão negativa, Angotti repu-
blicou a nota e excluiu a compa-
ração entre hidroxicloroquina e
vacina, mas manteve a decisão
de rejeitar as diretrizes de trata-
mento da Covid.

"Beira o absurdo que, após
quase 2 anos de pandemia nos
quais um massivo esforço cien-
tífico foi mobilizado para com-
bater a Covid-19, o Brasil conti-
nue sofrendo com a irresponsa-
bilidade de autoridades nega-
cionistas - sobretudo no bojo da
vacinação, do isolamento social,
das medidas não farmacológi-
cas de prevenção ao contágio e
do próprio tratamento pós-con-
taminação", afirma o requeri-
mento de convocação de Quei-
roga, de autoria do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O requerimento relembra o
processo na Conitec. A comis-
são aprovou por 7 a 6 a diretriz
que contraindicava o uso dos
medicamentos do "kit Covid",
como a hidroxicloroquina, a clo-
roquina e a ivermectina, no tra-

tamento ambulatorial.
No último dia 21, o secretário

de Ciência e Tecnologia da Saú-
de, Hélio Angotti, decidiu repro-
var todos quatro textos, mesmo
aquele aceito por unanimidade
e que não citava o "kit Covid".

"A decisão exarada na Nota
Técnica [do Ministério da Saú-
de] é claramente contrária ao
consenso científico internacio-
nal e afronta os princípios da
cautela, precaução e prevenção -
que deveriam ser o norte da bús-
sola de qualquer gestor público
no âmbito do enfrentamento de
uma pandemia, e não o oposto.
Não há, nesse diapasão, como
chancelar a subsistência de ato
do poder público tão acintoso à
Constituição Federal", afirma o

texto do requerimento.
"Diante do exposto, torna-se

imperativo que esta Comissão
convoque o Sr. Marcelo Queiro-
ga, Ministro da Saúde, para que,
perante o Congresso e a socie-
dade brasileira, ele explique e
explicite as responsabilidades e
consequências administrativas
e criminais decorrentes da
emissão da Nota Técnica nega-
cionista e anticonstitucional",
completa o requerimento.

Na mesma sessão, os senado-
res aprovaram convite a Barra
Torres, diretor-presidente da
agência sanitária, responsável
por autorizar o uso das vacinas
contra a Covid-19. O requeri-
mento também se refere à nota
do Ministério da Saúde.

Em relação à ministra Dama-
res Alves, a convocação foi apro-
vada para que ela explica nota
técnica da pasta que comanda
contra a obrigatoriedade das va-
cinas para crianças e adolescen-
tes e também contra o chamado
passaporte vacinal.

O Ministério da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos ainda
disponibilizou um serviço de
disque-denúncia para os casos
de "discriminação" para quem
se recusar a tomar a vacina.

O requerimento de convoca-
ção é de autoria do senador
Humberto Costa (PT-PE).

No documento, a pasta colo-
ca o Disque 100, o principal ca-
nal do governo para denúncias
de violações dos direitos huma-
nos, à disposição de pessoas an-
tivacinas que passem por "dis-
criminação".

Brasil registra 431 mortes por Covid 
e mais de 68 mil casos em 24 horas

O Brasil registrou 431 mortes
por Covid e 68.540 casos da doen-
ça, ontem. Às segundas, os dados
da pandemia costumam ser me-
nores, por atrasos de notificação.

A média móvel de mortes con-
tinua em crescimento, em relação
aos dados de duas semanas atrás.

Ela agora é de 765 vidas perdidas
por dia, aumento de 131%.

Já a média móvel de casos está
em estabilidade, ou seja, sem va-
riações superiores a 15% em rela-
ção à média de duas semanas
atrás. Ela agora é de 164.433 infec-
ções por dia.

Com os dados desta segunda,
o país chega a 632.720 vidas per-
didas e a 26.605.137 pessoas in-
fectadas pelo Sars-CoV-2 desde o
início da pandemia.

Os dados do país, coletados até
20h, são fruto de colaboração en-
tre Folha de S.Paulo, UOL, O Esta-

do de S. Paulo, Extra, O Globo e
G1 para reunir e divulgar os nú-
meros relativos à pandemia do
novo coronavírus. As informa-
ções são recolhidas pelo consór-
cio de veículos de imprensa dia-
riamente com as Secretarias de
Saúde estaduais.

NOVA VARIANTE

Prefeitura vai matricular
890 crianças em vagas
ociosas no primeiro ano

EDUCAÇÃO

A Prefeitura de São Paulo
anunciou a criação de cerca de
890 vagas, desde a última sexta-
feira, para alunos do primeiro
ano do ensino fundamental. Es-
sas crianças serão matriculadas
em classes que tinham lugares
ociosos. Na semana passada,
reportagem publicada pela Fo-
lha mostrou que cerca de 14 mil
crianças estão na fila por uma
matrícula no 1º ano do ensino
fundamental.

O problema ocorre após o
governo João Doria (PSDB) am-
pliar o número de escolas esta-
duais em tempo integral, o que
reduziria o número de vagas em
algumas unidades, sem articu-
lação com a prefeitura, sob ges-
tão Ricardo Nunes (MDB).

Na última sexta, a Secretaria
Estadual da Educação afirmou
que havia o registro de 4.200
crianças na espera por vagas.
Em entrevista ontem, Henri-
que Pimentel, chefe de gabine-
te da pasta, disse que o núme-
ro atualmente supera 5.000
crianças.

A informação do preenchi-
mento de vagas que ficaram
ociosas foi dada pelo prefeito
Ricardo Nunes (MDB) e pelo
secretário municipal da Educa-
ção, Fernando Padula, durante
visita nesta segunda à Emef (Es-
cola Municipal de Ensino Fun-
damental) Remo Rinaldi Nad-
deo, em Perus, na zona norte da
capital, no primeiro dia de volta
às aulas na rede do município.

Crianças que moram a mais
de 2 km de distância da escola

com vagas disponibilizadas te-
rão direito a TEG (Transporte
Escolar Gratuito), segundo a
prefeitura. Na semana passada,
Nunes afirmou ao jornal Folha
de S.Paulo que foram criadas
1.140 vagas para crianças do
primeiro ano do ensino funda-
mental neste ano. Nesta segun-
da, ele disse que o número pas-
sou para 2.030 alunos.

Segundo Padula, na quinta-
feira passada, havia 48.400 alu-
nos matriculados no primeiro
ano do ensino fundamental e,
nesta segunda, o número de va-
gas passou para 50.430.

De acordo com o secretário,
o sistema, gerenciado pela Se-
cretaria Estadual da Educação,
matricula automaticamente o
aluno que mora em um raio de
distância de 2 km da escola. "Às
vezes, por exemplo, ocorrem
mudanças demográficas numa
região, com pessoas que mi-
gram, e aí podem sobrar vagas
em salas de aula", afirmou Pa-
dula, sobre um dos motivos pa-
ra uma classe não ter atingido o
limite de 30 matriculados.

À reportagem, o secretário
disse nesta segunda que a pas-
ta também está analisando es-
colas que possam ter salas de
aula vazias que podem ser
abertas para os alunos que fica-
ram sem vagas.

Há anos a cidade não enfren-
ta problemas para garantir va-
gas no ensino fundamental, eta-
pa em que a frequência escolar
é obrigatória, de acordo com a
Constituição. 

Greenpeace fala em aumento do
desmatamento em área na Amazônia 
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O Greenpeace fez um estudo
sobre a ocupação em uma gleba
de terra federal com registro de
casos de grilagem no Amazonas
em que aponta para o aumento

do desmatamento no governo
Bolsonaro e em razão da discus-
são sobre o projeto de lei que
pode legalizar as ocupações.

Segundo a entidade, o estudo
da gleba João Bento, na região
de Lábrea, no sul do Amazonas,

sugere como o lobby pelo cha-
mado PL da grilagem, aprovado
na Câmara e agora em trâmite
no Senado, produz reflexos dire-
tos na floresta com o aumento
do desmatamento nas terras pú-
blicas da União.

O estudo mostra que dos 295
mil hectares de floresta que re-
cobria a área, 93 mil foram der-
rubados e queimados. Cerca de
57% desse processo ocorreu en-
tre 2019 e 2021, durante o gover-
no Bolsonaro.

GRILAGEM

VERÃO: Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva a qualquer hora.Manhã Tarde Noite
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FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

Depois de encontrar lideran-
ças do PSDB como Aloysio Nu-
nes Ferreira, Tasso Jeiressati e
Marconi Perillo, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
mandou recado por meio de um
intermediário tucano que quer
se reunir com o senador José
Serra (PSDB-SP), seu adversário
na eleição de 2002.

O argumento é o mesmo usa-
do nas conversas recentes de Lula
com tucanos, além do encontro
que teve com o ex-presidente Fer-

nando Henrique Cardoso no ano
passado: é preciso que antigos de-
safetos conversem em nome do
resgate de um ambiente demo-
crático saudável.

De maneira mais imediata, Lu-
la quer costurar desde já o apoio
de tucanos em um eventual se-
gundo turno contra Jair Bolsona-
ro (PL).

GOVERNO ZEMA 
A boa aprovação de Romeu

Zema (Novo) e os bons números
de Lula (PT) nas pesquisas têm
alimentado um movimento de in-

tegrantes do governo mineiro pa-
ra apoiar o petista na disputa pre-
sidencial e criar o voto casado em
Minas Gerais.

Essa movimentação também
tem sido fortalecida com a atitude
do próprio governador, que deve
apoiar oficialmente o candidato
do seu partido, Felipe d'Ávila, mas
também tem interesse nos votos
dos eleitores do ex-presidente.

O argumento de integrantes do
governo Zema que defendem es-
se movimento é que o governador
pode se beneficiar ao se aproxi-
mar de Lula e sua boa aprovação,

e também se afastar da rejeição de
Bolsonaro. Já Lula, conseguiria
angariar votos da centro-direita e
expandir o eleitorado no segundo
maior colégio eleitoral do país.

O voto casado e a consequente
aproximação são vistos como
possíveis por integrantes do go-
verno mineiro até mesmo no ce-
nário em que o PT negocia um
possível palanque para Lula com
o apoio do prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil (PSD). Para
eles, Kalil não será um defensor
aguerrido do petista e, portanto,
não poderá.

ELEIÇÕES 2022

Lula segue busca por tucanos 
e quer encontro com José Serra

Queiroga e Damares terão de
explicar notas contra vacinas

ABRASIL
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Paes culpa Bolsonaro
por baixa vacinação de
crianças contra Covid 

NEGACIONISMO

O prefeito do Rio, Eduardo
Paes, insinuou ontem que a
baixa adesão à campanha de
vacinação infantil contra a Co-
vid-19 tem ligação com as falas
do presidente Jair Bolsonaro
(PL), que já se posicionou di-
versas vezes contra a imuniza-
ção, na contramão da ciência.

Até o momento, 41% das
crianças entre 5 e 11 anos fo-
ram vacinadas contra a doen-
ça no Rio, percentual conside-
rado muito baixo. Questiona-
do sobre o motivo, Paes res-
pondeu: "não sei, essa é uma
boa pergunta, mas acho que
não é sempre que você tem o
líder político maior do Brasil,
do país, dizendo que faz mal
vacinar. Então, talvez essa seja
a melhor explicação para tanta
gente deixar de se vacinar ou
vacinar seus filhos".

Bolsonaro deu diversas de-
clarações desacreditando a
vacinação infantil, já autoriza-
da pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária)
para a faixa etária de 5 a 11
anos e em curso no Brasil em
diversos outros países.

No final de dezembro, o
chefe do Executivo federal dis-
se que não vai vacinar a filha
Laura, de 11 anos. A decisão
vai na contramão do que reco-
menda a ciência.

O avanço da vacinação é
considerado o grande respon-
sável pela redução do número
de mortes por Covid.

Em dezembro, após o aval
da Anvisa para a imunização
infantil com a vacina da Pfizer,
Bolsonaro disse que pediu os

nomes dos integrantes da
agência reguladora responsá-
veis pela decisão.

Em outubro, diretores da
Anvisa receberam ameaças pe-
la possibilidade de incluir o pú-
blico infantil na campanha de
vacinação contra a Covid-19.

O presidente também disse
que não se imunizou contra a
Covid. O Palácio do Planalto
decretou sigilo de até cem
anos ao cartão de vacinação
dele. Segundo a assessoria da
presidência, o decreto foi feito
porque os dados "dizem res-
peito à intimidade, à vida pri-
vada, à honra e à imagem" do
presidente.

Paes e o secretário munici-
pal de Educação, Renan Ferrei-
rinha, participaram nesta se-
gunda do primeiro dia do ano
letivo da rede de ensino cario-
ca. Nessa retomada das aulas
no Rio de Janeiro, as atividades
serão 100% presenciais.

São 1.543 unidades de ensi-
no e 669.504 mil alunos atendi-
dos na rede municipal, do ber-
çário ao ensino fundamental.

Embora o certificado de va-
cinação não seja exigido, um
documento da prefeitura in-
forma que é "fortemente reco-
mendado que todos os estu-
dantes sejam vacinados".

"A vacinação é o principal
elemento que permite maior
segurança no retorno das ativi-
dades presenciais a uma rotina
normal. É sugerido que a equi-
pe gestora monitore a cobertu-
ra vacinal de seus estudantes
para realizar ações de estímulo
à vacinação", diz um trecho.

ENTREVISTA

Papa defende meio ambiente e
cita música de Roberto Carlos
D

espejar plástico em
cursos d'água é "cri-
minoso" e tem que

acabar se a humanidade quiser
salvar o planeta para as gerações
futuras, disse o Papa Francisco
em entrevista à televisão neste
domingo passado.  

Em entrevista de uma hora ao
Canal 3 da emissora estatal RAI,
Francisco reiterou alguns dos
principais temas de seu papado,
condenando gastos excessivos
em armamentos, defendendo os
direitos dos imigrantes e conde-
nando a rigidez ideológica dos
conservadores na Igreja.

O Papa, que tem feito da de-
fesa do meio ambiente um pi-
lar de seu pontificado, contou
que pescadores italianos o pro-
curaram e lhe disseram que en-
contraram muitas toneladas de

plástico no Mar Adriático. Em
outra vez que o Papa os viu,
disseram que haviam encon-
trado o dobro e se encarrega-
ram de ajudar a l impar um
pouco.

"Jogar plástico no mar é crimi-
noso. Mata a biodiversidade, ma-
ta a Terra, mata tudo", afirmou.

Cuidar das gerações é um
processo de educação em que
precisamos nos engajar, acres-
centou Francisco, citando uma
música do cantor brasileiro Ro-
berto Carlos em que um menino
pergunta ao pai por que o rio
não canta mais, e o pai responde
que já não existe mais.

Questionado sobre seu gosto
musical, o Papa, que fez visita
surpresa a uma loja de discos de
Roma no mês passado, disse
que gosta principalmente de

música clássica, mas também
de tango.

Em resposta a uma pergunta
sobre guerra, Francisco afir-
mou: "Pensem nisso. Se parás-
semos de fabricar armas por um
ano, poderíamos alimentar e
educar o mundo inteiro. Nos
acostumamos com as guerras. É
difícil, mas é a verdade."

COLADOS AO ASFALTO 
Onze ativistas climáticos se

colaram ao asfalto da principal
via da capital alemã, causando
congestionamentos na hora do
rush ontem. Foi o mais recente
protesto exigindo uma lei contra
o desperdício de alimentos e por
cortes nas emissões de gases de
efeito estufa da agricultura.  

Ativistas do grupo "Última Ge-
ração", que também colocaram

alimento na rodovia A100, que
havia sido descartado anterior-
mente, bloquearam vias em Ber-
lim, Hamburgo e Stuttgart em vá-
rias ocasiões na última semana.

Um vídeo mostrou alguns mo-
toristas irritados, saindo de seus
carros e puxando ativistas pelos
capuzes e mochilas para permitir
a passagem dos veículos.

Mais bloqueios estavam pre-
vistos em outras cidades alemãs,
informou o grupo Última Gera-
ção em comunicado.

Até agora, 27 ativistas partici-
param dos bloqueios, 11 dos
quais se colaram no asfalto, se-
gundo o porta-voz da polícia.

A polícia estava verificando
as identidades dos ativistas e
analisando se eles poderiam ser
colocados sob custódia, disse o
porta-voz.

Separatistas russos na 
Ucrânia falam em guerra 
e pedem ajuda a Putin
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Parte central e ao mesmo tem-
po ausente até aqui da crise de se-
gurança na Europa, os separatis-
tas étnicos russos do leste da
Ucrânia fizeram uma entrada
dramática no noticiário, alertan-
do sobre o risco de guerra e pe-
dindo ajuda à Rússia para refor-
çar suas posições.

Enquanto isso, líderes ociden-
tais iniciaram uma campanha de
intensas negociações diplomáti-
cas visando desescalar a tensão
com o Kremlin e também tentar
unificar posições caso a temida
invasão russa da Ucrânia venha a
se concretizar.

Os separatistas, que contro-
lam dois territórios no Donbass
(leste ucraniano) desde 2014,
quando Vladimir Putin anexou a
Crimeia e lhes deu apoio após a
queda do governo pró-Moscou
de Kiev, apareceram em duas en-
trevistas à agência Reuters.

Numa delas, o presidente da
autoproclamada República Po-
pular de Donetsk, baseada na ci-
dade homônima, afirmou que
"uma guerra total pode acontecer
a qualquer momento". "Não des-
cartamos ser forçados a nos virar
para a Rússia caso a Ucrânia ul-
trapasse certos limites", disse De-
nis Puchilin.

Ao mesmo tempo, ele disse
que tal conflito seria "uma loucu-
ra". Mais cedo, havia sido a vez de
Alexander Khodakovski, um in-
fluente e polêmico comandante

militar de Donetsk, dizer que pre-
cisa de reforço militar do Kremlin.

"Nós temos 30 mil soldados,
mas só 10 mil prontos para com-
bate. Precisamos ao menos de 40
mil armados para a frente de ba-
talha", disse. Ele elogiou o apelo
feito por Andrei Turtchak, um dos
líderes do Rússia Unida, partido
de sustentação de Putin, para que
os russos enviassem tropas e re-
forços para o Donbass.

Até aqui, Putin não jogou com
essa carta na crise, iniciada quan-
do Moscou deslocou talvez 130
mil homens e equipamentos para
frentes em torno da Ucrânia. O
russo nega o intento de invadir,
mas emitiu um ultimato com seus
termos para a paz europeia, basi-
camente pedindo o fim da expan-
são da Otan (aliança militar oci-
dental), a começar pela renúncia
de uma adesão ucraniana.

Desde 2014, é certo que forças
russas operaram na região e en-
traram com equipamentos pesa-
dos, embora não seja dito publi-
camente de forma explícita. Até
aqui, cerca de 700 mil passaportes
russos foram emitidos para mora-
dores da região, aumentando o
laço com Moscou e reforçando o
argumento de Putin de defesa de
russos fora de seu território.

Essa movimentação acompa-
nhou os esforços diplomáticos
em torno da crise. O mais vistoso
do dia foi a visita do presidente
francês, Emmanuel Macron, a
Putin. Logo no começo do encon-
tro, no qual o Kremlin descartou

previamente avanços significati-
vos, o russo elogiou o esforço do
colega, que por sua vez disse ser
urgente desescalar a crise.

Macron vai hoje a Kiev com-
pletar seu giro, que diz muito às
suas pretensões: ele é candidato à
reeleição nas eleições de abril.

Nos EUA, o presidente Joe Bi-
den recebeu o novo chanceler
alemão, Olaf Scholz, que está sob
intensa pressão por sua instância
ambígua em relação à crise. A
Alemanha é uma das maiores
clientes europeias de gás natural
russo, e está segurando a abertura
de um novo megaduto para o pro-
duto desde o fim do ano.

Berlim tem se recusado a for-
necer armamentos letais aos
ucranianos, e vetou inclusive voos
com tais equipamentos do Reino
Unido e EUA sobre seu território.
O máximo que fez foi anunciar o
envio de 350 soldados a mais para
o contingente que lidera na Lituâ-
nia, uma das quatro bases multi-
nacionais da Otan na linha de
frente com a Rússia.

Sua ministra das Relações Ex-
teriores, Annalena Boerback, está
em Kiev ouvindo o mesmo ser-
mão do seu homólogo, Dmitro
Kuleba, e do presidente Volodi-
mir Zelenski. Ambos os líderes
disseram estar "trabalhando jun-
tos" para deter o que chamam de
agressão russa. Como EUA e Otan
rechaçaram o ultimato de Putin, o
discurso segue na linha de que
Moscou será punida com sanções
caso avance a linha militar.

CONFLITO

EUA resgatam
18 pessoas
presas em
bloco de gelo 

A Guarda Costeira dos Es-
tados Unidos realizou neste
domingo passado o resgate
de 18 pessoas que ficaram
presas em um bloco de gelo
na região do lago Erie, um dos
cinco Grandes Lagos ameri-
canos, perto do município de
Catawba Island, em Ohio.

A unidade do serviço de
resgate avisou às 13h20 do
horário local (15h20 em Bra-
sília) que um aerobarco e um
helicóptero estavam sendo
usados para socorrer 20 pes-
soas. O bloco de gelo se sol-
tou enquanto elas andavam
de moto na neve, segundo as
informações publicadas.

Três horas depois, a Guarda
Costeira informou que, na ver-
dade, 18 indivíduos foram res-
gatados no local e que nenhum
deles precisou de cuidados
médicos. O helicóptero usado
conseguiu içar sete pessoas, e
outras quatro foram resgatadas
pelo aerobarco. Os sete restan-
tes foram retirados por terra
por outro aerobarco, de um
morador local que se prontifi-
cou a ajudar no resgate.

Os agentes locais pediram,
em comunicado, que todos
aqueles que forem realizar
atividades recreativas no lago
tomem precauções, como
vestir-se adequadamente pa-
ra a temperatura da água, e
não a do ar; usar colete salva-
vidas e levar equipamentos,
como picadores de gelo, que
possam ajudar no caso de os
blocos se romperem.

GRANDES LAGOS

RJ atualiza protocolos
para retorno das aulas 

PRESENCIAL

Após um janeiro com recor-
des de casos de Covid-19 no
Rio de Janeiro, com a entrada
da variante Ômicron no esta-
do, as redes estadual e munici-
pal de ensino retornaram on-
tem às aulas 100% presenciais.
A comunidade escolar está
preocupada com o risco de
contágio e os especialistas aler-
tam que todos são responsá-
veis por manter os protocolos
de segurança sanitária.  

A cidade do Rio de Janeiro
tem na rede da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME)
1.543 unidades educacionais,
que vão da creche ao ensino
fundamental 2 e Educação de
Jovens e Adultos (EJA), com um
total de 669,5 mil estudantes,
38,6 mil professores e 13 mil
profissionais técnicos, admi-
nistrativos ou operacionais.

Não será cobrada dos estu-
dantes a vacinação contra a Co-
vid-19, mas a Secretaria Muni-
cipal de Saúde incentiva que os
pais e responsáveis levem seus
filhos para serem imunizados. 

Em caso de identificação de
estudantes ou trabalhadores da
educação com sintomas da
doença, o protocolo sanitário
prevê que a pessoa seja enca-
minhada para fazer o teste e ser
atendida na rede de atenção
primária à saúde. 

Se a contaminação for con-
firmada, o paciente fica em iso-
lamento domiciliar por sete
dias. Se o teste der negativo pa-
ra Covid-19, mas persistirem os
sintomas, a pessoa deve ficar
isolada por cinco dias. O prefei-
to do Rio, Eduardo Paes, disse
que todas as escolas foram pre-
paradas para receber os alunos.

“A prioridade, aqui no Rio de
Janeiro, desde o ano passado,
sempre foi escola funcionando.
Não tem nada mais importante
que isso. Um dos efeitos ruins
da pandemia foi que as crian-
ças passaram o ano de 2020 in-
teiro sem aulas. Já no ano pas-
sado, nós retomamos, mas ain-
da com muita gente em ensino
híbrido, que não é a mesma
coisa. Temos agora um tempo

perdido a ser recuperado. Nos-
sa rede de ensino é excepcio-
nal, funciona muito bem e pos-
sui profissionais dedicados. Te-
nho certeza que este ano será
um período de muito aprendi-
zado”, afirmou Paes.

REDE ESTADUAL
A rede estadual do Rio tem

1.230 escolas com 23 mil tur-
mas e 678,2 mil estudantes, es-
sencialmente do ensino médio.
Só na capital, são 286 escolas,
com 5.872 turmas e 189 mil es-
tudantes, que voltam a circular
diariamente pela cidade.

A Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro
(Seeduc) publicou na sexta-fei-
ra passada, em edição extra do
Diário Oficial, a Resolução
1.604, em conjunto com a Se-
cretaria de Saúde e a Secretaria
de Ciência e Tecnologia, que
traz a atualização dos protoco-
los sanitários a serem observa-
dos pelas escolas.

De acordo com a norma, se-
rão disponibilizados totens
com álcool em gel 70% em lo-
cais de circulação e na entrada
de ambientes administrativos;
os aparelhos de ar-condiciona-
do passarão por limpeza dos
dutos e filtros; pisos, paredes e
mobiliários serão higienizados
diariamente com álcool 70% ou
hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária); cada escola deverá
reservar um espaço para isola-
mento caso algum estudante
apresente sintomas.

BEBEDOUROS
Os bebedouros em que há

aproximação da boca à fonte
de água serão lacrados, fun-
cionando apenas os com tor-
neiras para que os alunos utili-
zem garrafas ou copos indivi-
duais; as escolas devem man-
ter estoque de máscaras para
disponibilizar em casos emer-
genciais e todos devem utilizá-
las de maneira correta. Tam-
bém devem ser afixados carta-
zes com informações sobre a
correta lavagem das mãos e
uso de máscaras.

Governo anuncia programa que
facilita entrada de brasileiro nos EUA 
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

O governo Jair Bolsonaro
(PL) anunciou ontem uma nova
etapa da participação do Brasil
em um programa para permitir
que viajantes brasileiros fre-
quentes tenham entrada facili-
tada nos Estados Unidos –sem
isentá-los do visto.

Em comunicado, a Casa Civil
e outros ministérios informaram
que cidadãos brasileiros interes-
sados já podem fazer sua inscri-
ção no Global Entry. Trata-se de
uma iniciativa do governo ame-
ricano voltada para viajantes
com histórico de ingressos fre-
quentes nos Estados Unidos, a
negócios ou a turismo.

Pelo programa, viajantes pré-
aprovados e considerados con-
fiáveis pelas autoridades ameri-
canas passam a ter uma libera-
ção agilizada no controle de
passaportes, no momento da
chegada aos EUA.

A autorização é concedida
pelo Serviço de Alfândega e Pro-
teção das Fronteiras (CBP, na si-
gla em inglês). Depois da apro-
vação, os participantes do Glo-
bal Entry precisam pagar uma
taxa de US$ 100 (R$ 529). Atual-
mente, 11 países integram o
programa de entrada facilitada.

"Uma vez aprovados, pode-
rão fazer o trâmite de ingresso
nos EUA em aeroportos selecio-
nados de maneira desburocrati-
zada, por meio de quiosques au-

tomáticos", afirma o comunica-
do, também assinado pelos mi-
nistérios da Justiça, das Rela-
ções Exteriores e da Economia.

"O trâmite simplificado para
viajantes brasileiros nos EUA es-
timulará contatos empresariais,
interação cooperativa e turismo,
fortalecendo as relações entre os
dois países", segue a nota.

O ingresso no programa era
uma reivindicação antiga do
setor privado brasileiro, que
avalia ser uma medida funda-
mental para a integração das
economias, mas a adesão do
Brasil ao Global Entry enfren-
tava entraves.

Um deles era a resistência
das autoridades brasileiras em
compartilhar com os america-

nos certas informações dos via-
jantes -por exemplo, informar
ao governo dos EUA se determi-
nada pessoa está sendo proces-
sada, mesmo que não tenha si-
do condenada.

No final de 2019, foi iniciado
um período de testes, com pú-
blico reduzido, para avaliar as
necessidades técnicas e opera-
cionais da inclusão de brasilei-
ros no programa.

A participação do Global En-
try faz parte de uma série de me-
didas de facilitação de comércio
tratadas entre os dois países.
Elas ganham importância espe-
cial em razão das dificuldades e
entraves políticos para a cele-
bração de um amplo acordo co-
mercial entre EUA e Brasil.

GLOBAL ENTRY

VERÃO: Chuvoso de manhã e à noite. Aberturas de sol à
tarde, ainda com pancadas de chuva.

Manhã Tarde Noite
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21º27º 90%
6

Rio de Janeiro/Mundo
Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

08-fev-22 | 4:55 AM BRT


		2022-02-07T23:56:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




