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Direito &

Justiça
A responsabilidade
trabalhista, civil e penal
do empresário por não
prevenir a contaminação
por Covid

TEMPORAL

Tragédia em Petrópolis deixa 94 mortos
Ao menos 94 pessoas morreram devido ao forte temporal que atingiu
na tarde de terça-feira passada a cidade de Petrópolis, na região serrana
do Rio de Janeiro, causando inundações, enxurradas e deslizamentos.
Até a tarde de ontem, a Defesa Civil Municipal contabilizou 325 ocorrências: 269 deslizamentos de terra e 56 desabamentos e quedas de muro e

árvores. As equipes ainda trabalham nos resgates, pois há grande dificuldade de acesso em alguns locais. No total, 439 pessoas estão sendo acolhidas em 33 escolas públicas do município. O governo do estado também informou que 24 pessoas foram salvas e que um hospital de campanha com dez leitos foi montado para os primeiros atendimentos.PÁGINA 4

PÁGINA 4

VEÍCULOS
BNDES

Deputados
querem barrar
empréstimo a
desmatadores
Deputados do PT protocolaram no Tribunal de Contas da
União uma representação em
que pedem a adoção de medidas
cautelares para que sejam suspensos repasses financeiros pelo
BNDES a pessoas ou entidades
condenadas ou investigadas por
infrações ambientais. A ação
ocorre horas depois de o senador
da Rede Sustentabilidade Randolfe Rodrigues também ter
acionado o tribunal. Os 2 pedidos têm como base reportagem
da Repórter Brasil, veiculada na
Folha de S.Paulo, que mostrou
que fazendeiros flagrados pelo
Ibama derrubando a Amazônia
conseguiram empréstimos com
dinheiro público a juros subsidiados para comprar máquinas
agrícolas, apesar do histórico de
infrações ambientais. PÁGINA 5

Montadoras miram 2023 com
investimentos de R$ 20,9 bi
As montadoras instaladas no Brasil já estão em 2023. Investimentos anunciados nos últimos três meses somam R$ 20,9 bilhões e mostram que a indústria enxerga a retomada para além de um início de
ano turbulento. O aporte de maior vulto foi anunciado em janeiro pela chinesa Great Wall (R$ 10 bilhões), que vai produzir carros híbri-

PRESSÃO

BOLSONARISTA
ABRASL

General Azevedo,
ex-ministro de
Bolsonaro, desiste
de cargo no TSE

SENADO

O general do Exército Fernando Azevedo (foto), ex-ministro da Defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), desistiu de assumir
a Diretoria-Geral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). De acordo
com o TSE, Azevedo comunicou a decisão aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes sob a alegação de "questões pessoais de
saúde e familiares". Os dois magistrados assumem, respectivamente,
os postos de presidente e vice da corte eleitoral no final deste mês. A
partir de agosto, a presidência ficará a cargo de Moraes. O militar da
reserva conversou pessoalmente com os ministros e explicou a eles
que exames médicos realizados recentemente indicaram a necessidade de cuidados especiais com a saúde. Um novo nome para a direção-geral do TSE deve ser escolhido até o final da semana. A escolha
do general para a função, encarregada de tocar questões administrativas do tribunal, era visto como possível constrangimento para Bolsonaro. Está subordinada ao cargo a área de tecnologia, responsável pelas urnas eletrônicas e softwares utilizados nas eleições. Nos últimos
meses, Bolsonaro protagonizou um embate com integrantes do TSE,
principalmente Barroso, ao levantar, sem provas, suspeitas sobre a
confiabilidade do sistema eleitoral. PÁGINA 5

Pacheco adia
projetos sobre
preço dos
combustíveis
Por falta de consenso em torno do tema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDMG), decidiu adiar a votação das
propostas legislativas que tinham como objetivo diminuir o
preço dos combustíveis. Os dois
projetos em tramitação no Senado tinham votação prevista para
ontem no plenário da Casa. No
entanto, há resistência por parte
dos parlamentares, que pedem
mais discussão sobre os pareceres apresentados pelo senador
Jean Paul Prates (PT-RN). Além
disso, o presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PPAL), mostrou a todo momento
contrariedade com as mudanças
que estavam sendo promovidas
pelos senadores em uma das
propostas, que já havia sido
aprovada pela Câmara. PÁGINA 2

dos e elétricos em Iracemápolis (interior de São Paulo), na fábrica
que pertenceu à Mercedes-Benz. Causa espanto ouvir o setor automotivo falar de cifras altas em um ano de eleições majoritárias, quando empresas costumam pisar no freio diante do cenário de incerteza,
mas essa indústria tem seus próprios ciclos e interesses. PÁGINA 2

EXERCÍCIOS

MILITARES

Rússia suspende manobras na Crimeia
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou ontem que encerrou os
exercícios militares que ocorriam na península da Crimeia, anexada por
Moscou na esteira da queda do governo pró-Kremlin em Kiev há oito
anos. Para provar o que disse, a pasta publicou um vídeo com imagens de
caminhões militares e trens carregando tanques e blindados passando
pela ponte inaugurada em 2018 por Vladimir Putin que liga a península
ao continente -a Crimeia é isolada fisicamente da Rússia. Não está claro,

contudo se tal desmobilização faz parte daquela que havia sido anunciada pelo governo Putin na véspera. Segundo o ministério, algumas forças
dos distritos militares Sul e Sudeste voltariam para suas bases após o fim
de manobras. Foi um recuo calculado por Putin para dar credibilidade à
suas falas que misturam desafio geopolítico ao Ocidente e vontade de negociar, que foram resumidas no encontro que teve na terça-feira passada
com o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. PÁGINA 6
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Bolsas no mundo
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R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
10,75% 0,47
OURO
0,50% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0098 Compra: 5,8410

1,82% (jan.) EURO turismo
0,54% (jan.) Compra: 5,8879
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 16/fev Compra: 5,1624
DÓLAR comercial
R$ 304,00 Compra: 5,1273
DÓLAR turismo
Venda: 5,8416 Compra: 5,1335

Venda: 6,0679
Venda: 5,1630
Venda: 5,1279
Venda: 5,3135

Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

2

Economia
VEÍCULOS

MERCADOS

Dólar cai a R$ 5,13,
menor valor em quase
7 meses; Bolsa sobe
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
O mercado financeiro brasileiro ontem foi de novos ganhos da Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) e aprofundamento da queda do dólar. Taxa de juros elevada e ativos domésticos baratos explicam esse movimento.
O dólar comercial encerrou
a sessão em queda de 0,98%, a
R$ 5,13 na venda. Esta é a menor cotação desde 29 de julho
de 2021 -há quase sete meses-,
quando fechou valendo R$
5,079.
O Ibovespa (Índice Bovespa) fechou em alta de 0,31%, a
115.180 pontos. É a sétima alta

diária consecutiva do índice
de referência do mercado
acionário brasileiro. O indicador também está caminhando
para a sexta semana no azul e,
além disso, atingiu neste pregão um ganho anual acumulado 9,88%.
Referência da Bolsa de Nova York, o índice S&P 500 subiu 0,09%. Os índices Dow Jones e Nasdaq, porém, recuaram 0,16% e 0,11%, respectivamente.
No mercado de petróleo, o
barril do Brent subia 0,05%, a
US$ 93,33 (R$ 481,80). A commodity segue há algumas semanas rondando as maiores
cotações registradas desde
2014.

CNC

Confiança do empresário
do comércio recua
1,2% em fevereiro
AKEMI NITAHARA/ABRASIL
Depois das altas verificadas em dezembro e janeiro, o
Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec)
caiu 1,2% em fevereiro, embora ainda permaneça na zona de confiança, com 119,3
pontos. Os dados foram divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
De acordo com a CNC, a taxa quase eliminou o crescimento de janeiro, de 1,4%. No
acumulado do ano o aumento
é de 0,2%. No mesmo bimestre do ano passado, houve diminuição de 2,7%.
O Icec dessazonalizado se
manteve na zona de satisfação
pelo oitavo mês seguido e se
igualou ao nível de setembro
do ano passado.
Os três componentes do
indicador e os nove subfatores apresentaram queda em
fevereiro, pessimismo verificado pela última vez em abril
de 2021, quando o Icec registrou taxa negativa de 6,4%,
diante do quadro de incertezas e restrições impostas pela
pandemia da covid-19, com o
índice caindo para 95,7 pontos. Ao longo de 2021, houve
oscilações no índice, com
tendência de alta acompanhando a vacinação da população contra a covid-19 e a
reabertura do comércio.
O pessimismo no mês foi
influenciado pelo aumento na
energia elétrica e nos combustíveis; o reajuste dos aluguéis; a pressão nos preços no
atacado; dificuldades de repasse dos custos; consumo
morno e famílias endividadas;
mercado de trabalho em recuperação; juros ascendentes e
inflação.
“Nessas condições, as estimativas hoje são de baixo volume de faturamento do comércio varejista em 2022.
Noutro sentido, promissoramente, tem-se as perspectivas
de arrefecimento da inflação,
à medida que a política monetária vem gerando efeitos
desejados na economia, em
particular sobre a atuação do
comércio e a formação dos

preços ao consumidor”, explica a CNC.
A maior queda entre os
componentes do Icec ocorreu
nas expectativas empresariais
dos comerciantes, com redução de 1,6%, impactada pela
percepção negativa da conjuntura sobre a empresa (1,9%).
O indicador das condições
atuais do empresário teve queda de 1,4%, ficando em 100,4
pontos. Entre os subfatores, as
condições da economia tiveram a maior variação, com
queda de 2,4%.
Em termos regionais, o
pessimismo foi disseminado
por todo o país. “Os comerciantes da Região Sul apresentaram maior queda da
confiança (1,7%), enquanto
no Norte o índice foi onde
menos decresceu (0,5%)”,
aponta a CNC.
Por porte de empresas, as
de menor porte ficaram em
119,2 pontos, com um nível de
confiança abaixo das de maior
porte, que bateram 124,6 pontos. O subindicador das condições atuais do empresário do
comércio (Icaec) ficou indiferente, por causa das empresas
de menor porte (100,3 pontos),
enquanto as de médio e grande portes ficaram com confiança em nível superior, nos
107,8 pontos.
Por categoria de uso, as
empresas de bens duráveis tiveram queda de 2,7% na confiança, devido à alta dos juros. Os segmentos de semiduráveis e o de não duráveis
caíram 0,3%. Com isso, o
Icaec dos não duráveis ficou
em 100,4 pontos, o dos semiduráveis chegou a 107,7 e o
dos não duráveis foi de 100,4
pontos.
A intenção de investimentos teve queda de 0,9%, com a
diminuição da confiança em
se implementar gastos de investimentos na empresa que
caiu 1,9%.
O subindicador de estoques
caiu 0,1% e ficou em 88,9 pontos, devido às dificuldades em
calibrar o nível de produto
com a demanda. As intenções
de contratação de pessoal caíram 0,4%, refletindo as expectativas para os próximos meses
da economia.

Montadoras miram 2023 com
investimentos de R$ 20,9 bi
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

A

s montadoras instaladas no Brasil já estão
em 2023. Investimentos anunciados nos últimos três
meses somam R$ 20,9 bilhões e
mostram que a indústria enxerga a retomada para além de um
início de ano turbulento.
O aporte de maior vulto foi
anunciado em janeiro pela chinesa Great Wall (R$ 10 bilhões),
que vai produzir carros híbridos
e elétricos em Iracemápolis (interior de São Paulo), na fábrica
que pertenceu à Mercedes-Benz.
Causa espanto ouvir o setor
automotivo falar de cifras altas
em um ano de eleições majoritárias, quando empresas costumam pisar no freio diante do cenário de incerteza, mas essa indústria tem seus próprios ciclos
e interesses.
"A Great Wall está fazendo
um investimento de longo prazo
e adquiriu uma fábrica já instalada. Vieram aqui e compraram
em uma época de baixa, com o
real bastante desvalorizado", diz
Cassio Pagliarini, sócio da consultoria Bright.
"Os chineses estão olhando
para o futuro, e compensa fazer
esse investimento. Se querem
crescer globalmente, precisam
do volume do Brasil, que não vai
ficar sempre nesses 2 milhões
(de unidades vendidas)."
O especialista acredita que o
mercado interno vai voltar ao patamar de 3 milhões de unidades
até 2030, e quem investe agora
tem essa visão de longo prazo.

Mas, se o retrato de momento
fosse parâmetro para definir investimentos, talvez faltasse coragem às empresas. Segundo a Anfavea (associação das montadoras), a produção de veículos leves e pesados em janeiro teve
queda de 27,4% em relação ao
mesmo mês de 2021. O resultado
foi influenciado pelos efeitos da
variante Ômicron nas linhas de
montagem e por férias coletivas.
A entidade acredita que o PIB
(Produto Interno Bruto) terá um
crescimento de 0,5% em 2022 e
projeta um crescimento de 9,4%
na fabricação, com 2,46 milhões
de unidades saindo das linhas
de montagem. Como as montadoras dividem o mundo em macrorregiões, a visão de retomada
não se limita ao Brasil.
Reiner Braun, presidente do
grupo BMW na América Latina,
vê um crescimento de 2,5% do
PIB na América Latina. A marca
vive um bom momento global,
tendo registrado um crescimento de 98,4% nas vendas entre
2020 e 2021.
Em novembro, a montadora
alemã anunciou um novo investimento na fábrica de Araquari
(SC). Serão aplicados R$ 500 milhões entre 2022 e 2024 para
produção dos utilitários X3 e X4,
além de um modelo que ainda
será revelado na Alemanha. A
marca já investiu R$ 1,8 bilhão
na produção local desde 2014.
Pagliarini explica que, no caso da BMW, aumentar o investimento na montagem local deve
ter sido uma decisão tomada
após considerar os impactos da

redução de tributos mediante a
maior nacionalização de suas
operações. Esse é um dos pontos de incentivo previstos no
programa Rota 2030.
A concorrente Audi também
se movimenta. Após permanecer parada ao longo de 2021, a
montadora alemã vai reiniciar a
produção de veículos em São José dos Pinhais (PR).
A retomada está prevista para
o início do segundo semestre de
2022, com a montagem dos modelos Q3 e Q3 Sportback. Os valores investidos ainda não foram
revelados, mas a empresa divulgou que vai gastar R$ 20 milhões
na instalação de pontos de recarga para carros elétricos em
suas concessionárias.
Mas o exemplo da Audi mostra o quanto é complexo apostar na indústria nacional. A reabertura da fábrica estava vinculada ao recebimento de uma dívida gerada durante o programa Inovar-Auto, que vigorou
de 2012 a 2017.
O valor deveria ser pago pelo
governo como estorno de tributos. Dos cerca de R$ 300 milhões retidos desde o governo
Dilma, entre 70% e 80% eram
devidos à Audi.
Em dezembro, durante o
anúncio da retomada, o então
presidente da Audi no Brasil, Johannes Roscheck, disse que não
foi fácil convencer a matriz. O
pagamento da dívida segue em
negociação.
Apesar dos senões do país, o
potencial do mercado e a expectativa de crescimento forçam as

marcas a pensar no futuro.
"Investimentos de montadoras nunca são de curto prazo,
sempre são analisados cenários
de longo prazo, bem como retornos nesse mesmo tempo", diz
Milad Kalume, gerente de desenvolvimento de negócios da
Jato Dynamics Brasil.
"O dólar em alta facilita os investimentos aqui, pois o país se
torna 'barato'. Outros anúncios
certamente virão, e em breve."
No segmento de veículos pesados, os investimentos são facilmente explicáveis. O setor vive um bom momento devido
aos resultados do agronegócio e
da mineração, além da demanda por serviços de entrega.
Volvo, Iveco e DAF fizeram
anúncios recentes, que somam
aproximadamente R$ 3 bilhões
em aportes.
As fabricantes também se
movimentam para atender à
próxima etapa do Proconve
(Programa de Controle de Emissões Veiculares) para veículos
pesados, que entra em vigor no
próximo ano.
Outro ponto que vai estimular
investimentos é o programa Finame Baixo Carbono, do
BNDES.
A linha de crédito facilita a
compra de veículos e maquinário movidos a eletricidade, a pilha de hidrogênio ou a biocombustível, como gás natural e etanol. Ao gerar o aumento da demanda por esses produtos, as
montadoras terão de encontrar
caminhos para nacionalizar carros menos poluentes.

SENADO

Pacheco adia votação de projetos
que reduzem preço de combustíveis
RENATO MACHADO E IDIANA
TOMAZELLI/FOLHAPRESS
Por falta de consenso em torno
do tema, o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu adiar a votação das propostas
legislativas que tinham como objetivo diminuir o preço dos combustíveis.
Os dois projetos em tramitação
no Senado tinham votação prevista para ontem no plenário da Casa. No entanto, há resistência por
parte dos parlamentares, que pedem mais discussão sobre os pareceres apresentados pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN).
Além disso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), mostrou a todo momento contrariedade com as mudanças que estavam sendo promovidas pelos senadores em uma das
propostas, que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados.
"Após reunião hoje pela manhã com os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, decidimos adiar para a
próxima semana a apresentação
ao Plenário do PL 1472/2021 e do
PLP 11/2020, ambos projetos pensados como resposta à alta dos
custos dos combustíveis", informou por meio de nota o relator
das propostas.
O parlamentar argumentou
que se trata de uma medida normal, tendo em vista que o processo legislativo demanda cautela e
diálogo. "Estamos avançando em
busca de um entendimento que

permita tramitação veloz na Câmara dos Deputados do texto que
for aprovado no Senado. Ao mesmo tempo, vamos ouvir mais pessoas, buscando a solução que
priorize os mais pobres", completa a nota.
O relator ainda aproveitou para
criticar o governo do presidente
Jair Bolsonaro (PL).
"Preciso registrar que estamos
nessa atual conjuntura em decorrência de uma má decisão política
de governo: a de atrelar os custos
da nossa matriz de combustíveis
ao dólar –prejudicando muitos
para enriquecer poucos. A revisão
do PPI [preço de paridade de importação] e do papel da Petrobras
é um imperativo", afirmou.
"Dito isso, continuaremos trabalhando num diálogo responsável para entregar ao povo brasileiro na próxima semana, um texto
legislativo apto a atender às necessidades do país, com coragem e
responsabilidade", completou.
O texto apresentado por Prates
desagradou a integrantes do Ministério da Economia, por diversos motivos. Um deles foi a inclusão da ampliação do Auxílio Gás,
programa que banca 50% do valor do botijão a 5,5 milhões de famílias em situação de extrema
pobreza.
A mudança no programa, para
contemplar ao menos 11 mihões
de beneficiários, geraria uma despesa adicional de R$ 1,9 bilhão dinheiro que não está disponível
no Orçamento, segundo os técnicos do governo.
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Também desagradaram as decisões de deixar a mudança na cobrança do ICMS (Imposto sobre
combustíveis.
A expectativa da equipe econômica era a efetivação de uma alteração das alíquotas atuais do imposto estadual, cobradas na forma
de um porcentual sobre o preço
("ad valorem"), para o modelo de
cobrança fixa por litro (modelo
"ad rem").
Prates propôs uma alíquota
uniforme do ICMS, com possibilidade de cobrança fixa por litro,
mas com adesão opcional e focada apenas no diesel, biodiesel e na
gasolina. Segundo o relator, as alíquotas seriam definidas mediante
deliberação de estados e do Distrito Federal.
O senador petista também ignorou pedidos da equipe do ministro Paulo Guedes (Economia)
para incluir uma autorização ao
governo para desonerar tributos
federais sobre o diesel. Para isso,
seria necessário afastar dispositivos da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Em suas manifestações públicas, Prates ressaltou diversas vezes que não teria problemas em
incorporar essa mudança, desde
que fosse apresentada por meio
de emenda por algum parlamentar da base do governo no Senado.
Segundo interlocutores do governo, ainda se busca uma negociação que viabilize a inclusão da
desoneração do diesel no projeto
em discussão no Senado.
O time de Guedes quer evitar a

todo custo que a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) apresentada pelo senador Carlos Fávaro
(PSD-MT), apelidada de "PEC kamikaze" por seu impacto fiscal,
acabe ganhando força entre os
congressistas. Com desoneração
ampla de tributos e criação de novos benefícios, como auxílio-diesel a caminhoneiros autônomos, a
proposta teria um impacto superior a R$ 100 bilhões, segundo técnicos da área econômica.
Jean Paul Prates apresentou
um documento com propostas
para o relatório em reunião com
líderes de bancada na noite de segunda-feira. No entanto, alguns
líderes expuseram que seria necessário mais debate a respeito
do assunto.
A resistência era maior em relação ao projeto de lei complementar, que muda as regras do ICMS
dos combustíveis. As bancadas do
PSD e do PSDB apresentaram requerimentos para a promoção de
uma audiência para discutir a
questão.
Havia a possibilidade que a
proposta que cria uma conta de
compensação para amortecer oscilações no preço dos combustíveis fosse votada, deixando apenas a proposta tributária para um
segundo momento.
No entanto, houve resistência
também em relação a essa proposta. Alguns parlamentares, por
exemplo, apresentaram emendas
para que fosse retirada a criação
de um tributo para destinar recursos para a conta de compensação.
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Rio de Janeiro

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

Tarde

Noite

32º

20º

83%

05:42 18:30

TRAGÉDIA

Direito &

Justiça
A responsabilidade
trabalhista, civil e penal
do empresário por não
prevenir a contaminação
por Covid

P

or portaria, o governo federal proibiu empresas e órgãos
públicos de demitir por justa causa funcionários que
não tomaram a vacina contra a Covid-19 ou de não admitilos. Trata-se de uma conduta temerária, insensata, evidentemente ilegal, contrária as leis em vigor nas áreas civil, trabalhista, penal e até a norma constitucional, além de decisões judiciais, inclusive do STF. Os tribunais já exigem passaporte da vacina para acessar seus ambientes. Até casas
noturnas o estão fazendo. Em nenhuma sociedade civilizada, se admite que o interesse do indivíduo possa levar risco à
saúde e segurança dos demais, da coletividade, ainda mais
nesse nível, em que há o risco de morte. Ao contrário do que
diz o governo, a discriminação é contra o coletivo e não o indivíduo. No limite, até este último corre riscos em ambiente
sem controle. A vacina é uma conquista da humanidade, é
ela que está nos permitindo voltar ao trabalho, voltar a viver,
sem medo dos males da contaminação por Covid e em tantos outros casos (malária, varíola etc.).
A portaria terá período de duração curto. De tão equivocada, muito provavelmente, não será obedecida por ninguém e logo terá fim por decisões judiciais diversas. Mas
mesmo que assim não fosse, melhor para os empresários,
prefeituras e estados que a ignorem, pois os efeitos nocivos e
perdas financeiras serão muito maiores se se conduzirem
como quer o governo. Questão elementar, pois a portaria
não vale mais que lei, é usada para regulamentar lei, que no
caso não existe. Imaginemos um empresário que mantenha
entre seus funcionários um que não tenha se vacinado e que
pode contaminar outros colegas de trabalho, clientes, prestadores de serviço, qualquer pessoa, enfim.
Se a contaminação ocorrer, com ou sem portaria em vigor, a empresa incidirá em culpa civil nas modalidades de
negligência e imprudência, e então será condenada a indenizar os contaminados (e demais pessoas a que estes transmitirem a Covid). Em caso de morte, a empresa poderá ser
condenada a pagar mensalmente à família da vítima cerca
de 3⁄4 do que o falecido ganhava mensalmente, até que ele
completasse 70 anos. Os ¾ são porque se supõe que se vivo,
o trabalhador gastaria no mínimo 1/4 com ele mesmo.
Quanto à área trabalhista, um trabalhador contaminado
por outro que não tomou a vacina teria que ser afastado, a
contaminação seria considerada acidente de trabalho, nessa situação, a empresa fica sem o trabalhador e ainda terá
que pagar os primeiros 15 dias de salário, e se o dano físico
exigir tratamento caro, o INSS terá que pagá-lo, mas poderá
exigir o ressarcimento da empresa por agir com culpa grave
ou quiçá das autoridades que assinaram a portaria, erro
grosseiro, no mínimo. Expostos a esse risco, os colegas do
trabalhador poderiam se considerar demitidos indiretamente. Afinal, ninguém é obrigado a trabalhar em ambiente
com risco de contaminação que pode levar até à perda da
própria vida, ou expor a risco de morte a familiares. O art 2º
combinado com os arts 157 e 158 da CLT deixa claro que, cabe ao empregador o dever de zelar pela segurança e sanidade do ambiente profissional e evitar acidente de trabalho, o
que aconteceria se um funcionário contaminasse outro durante a atividade laboral .
Em outro equívoco, a portaria considera que o empresário que a contrariar terá que pagar dano moral ao trabalhador. Outro equívoco tão crasso que é difícil de entender, dano moral por portaria? Esqueceram até de pôr o valor. Na
verdade, em todos os casos haverá dano moral, porém para
quem, podendo evitar a contaminação de terceiros, não o
faz. E pode chegar a acima de R$ 300 mil devido à família no
caso de falecimento do contaminado, ou acima de R$ 50 mil
à própria vítima no caso de internação, intubação, de muito
sofrimento. Se o contaminado nessas condições, seja ele trabalhador, cliente, ou quem quer que seja, repassar o vírus a
familiares, é possível que a indenização se multiplique.
Por sua vez, quem admitir essa situação, em empresa,
clube, órgão público de que tenha controle, ou seja, que tenha poder de evitar a contaminação e não o fizer, poderá ser
responsabilizado na área penal. O art 132 do Código Penal
prevê pena de detenção de três meses a um ano a quem expõe a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.
Como se vê, a portaria não se sustenta e mais uma vez demonstra falta de empatia. Imaginemos até no ambiente familiar, uma pessoa sair para trabalhar e deixar em casa uma
outra que faz serviços domésticos, e não se vacinou, portanto, é potencial vítima da Covid e irá conviver muito próxima
com filhos e pais idosos, com possíveis comorbidades. É justo? Poderia ele ir trabalhar sossegado? Não se sustenta também quando fala em direito individual, pois a evolução da
civilização já consagrou o direito à convivência com respeito
mútuo, que exige limitações na conduta do cidadão. No caso do cinto de segurança, até fora do ambiente de trabalho, a
sociedade o protege até de si mesmo, no caso do cigarro, o
proíbe de frequentar lugares onde possa prejudicar a saúde
dos demais, inclusive, no ambiente de trabalho. Há dezenas
de exemplos que limitam a liberdade individual para sobrevivência da coletividade, defender a saúde, a segurança, a
moralidade, a continuidade da vida.
O administrador de um local de trabalho que obedeça à
portaria, mesmo com ela em vigor, não se isentará de responder pelas indenizações perante as demais pessoas que
correm riscos, ou à sociedade. E muito menos deixará de
responder penalmente. Toda empresa ou qualquer local de
trabalho pode ajuizar ação pleiteando o direito de não se
submeter a portaria, e as entidades laborais podem pleitear
pelos seus associados. Poderá restar à empresa, se obrigada
a indenizar, tentar exercer direito de regresso (de receber o
que despendeu com indenizações) contra o governo federal, cujos procuradores terão a obrigação de chamar para
responder pelo que tiver que pagar os signatários e demais
envolvidos na aprovação da portaria.

Fortes chuvas em Petrópolis
deixam ao menos 94 mortos
ANA LUIZA ALBUQUERQUE,
WESLEY FARAÓ KLIMPEL,
CRISTINA CAMARGO E JÚLIA
BARBON/FOLHAPRESS

A

o menos 96 pessoas
morreram devido ao
forte temporal que
atingiu na tarde de terça-feira
passada a cidade de Petrópolis,
na região serrana do Rio de Janeiro, causando inundações,
enxurradas e deslizamentos.
Até a tarde de ontem, a Defesa
Civil Municipal contabilizou 325
ocorrências: 269 deslizamentos
de terra e 56 desabamentos e
quedas de muro e árvores. As
equipes ainda trabalham nos
resgates, pois há grande dificuldade de acesso em alguns locais.
No total, 439 pessoas estão
sendo acolhidas em 33 escolas
públicas do município. O governo do estado também informou
que 24 pessoas foram salvas e
que um hospital de campanha
com dez leitos foi montado para
oferecer os primeiros atendimentos.
A tragédia acontece na mesma região onde, 11 anos atrás, ao
menos 918 pessoas morreram
em outra tempestade de verão,
numa das maiores catástrofes do
país. Até hoje há divergências no
número de desaparecidos, e casas interditadas voltaram a ser
ocupadas. De acordo com as autoridades, choveu na terça-feira
em apenas seis horas (260 mm) o
equivalente aos últimos 30 dias
(272 mm), e ainda deve chover
mais. A previsão para a cidade é
de pancadas moderadas isoladas
durante a tarde e a noite, e de
chuva forte hoje e amanhã.
No dia anterior ao temporal, a
Defesa Civil do Rio de Janeiro recebeu um alerta da possibilidade
de deslizamentos pontuais na região. Segundo Paulo Artaxo, professor titular do Instituto de Física da USP, o governo estadual
deveria ter evacuado as áreas de
risco da cidade.
A prefeitura decretou estado
de calamidade pública e luto oficial por três dias, estando ainda
em alerta máximo. A Defesa Civil
municipal orienta que a população fique atenta aos informes e
que, em caso de emergência, ligue para o número 199.
As regiões do primeiro distrito
foram as mais afetadas, sendo as
ocorrências mais graves registradas nos locais Morro da Oficina,
24 de Maio, Caxambu, Sargento
Boening, Moinho Preto, rua Uruguai, rua Washington Luiz, Coronel Veiga, Vila Militar, Vila Felipe, avenida Portugal e rua Honorato Pereira.
"Há uma grande equipe concentrada no Morro da Oficina,
onde acreditamos ter o maior
número de vítimas ainda soterradas. Estamos com 400 militares
mobilizados e atuando em 44
pontos atingidos pelo temporal",
disse no local o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel
Leandro Monteiro.
Ali, por exemplo, há imagens
de crianças sendo retiradas sujas
de lama de uma escola, parcial-

Gestão Castro gastou apenas metade
do previsto em prevenção de tragédias
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS
A gestão Cláudio Castro (PL) gastou apenas
metade do previsto em orçamento no programa
de prevenção e resposta a desastres, apontam dados do governo do Rio de Janeiro.
De acordo com os dados do Portal Transparência, apenas 47% do valor previsto em orçamento
para ser gasto no ano passado neste setor foi de fato empenhado (primeiro passo para gasto do dinheiro público). Foram reservados R$ 192,8 milhões, contra um total de R$ 407,8 milhões de dotação inicial no orçamento.
A baixa execução não tem relação com a crise
financeira do estado. O governo empenhou 86%
do total previsto no orçamento de 2021, segundo o
mesmo portal.
O programa "Prevenção e Resposta aos Risco e
Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes"
ficou em 42º no ranking de execução comparado
aos 72 previstos no estado. O fato de estar abaixo
da média de percentual de empenho indica que
recursos destinados a ele foram remanejados para
outras áreas.
É nesta rubrica que constam obras capazes de
prevenir desastres como o ocorrido em Petrópolis,
na qual 78 pessoas morreram.
Em Petrópolis, o governador reconheceu passivos na prevenção de tragédias, mas defendeu os
investimentos já realizados por sua gestão.
"Uma das minhas primeiras ações ao assumir
o governo (após o afastamento de Wilson Witzel)
foi criar o comitê das chuvas. Gastamos mais de
R$ 200 milhões limpando rio e R$ 80 milhões em
contenção de encosta. É um passivo enorme. Não
se resolve um passivo enorme em dois, três anos",
disse Castro.
Em nota, o governo não comentou a baixa execução do programa. Afirmou que "adquiriu e contratou mais de R$ 330 milhões em materiais e serviços para serem especificamente utilizados no
Plano de Contingência para as chuvas de verão".
Listou a dragagem de rios na região serrana
que retirou 13.378 metros cúbicos da calhas flu-

mente destruída. Vídeos que circulam nas redes sociais também
mostram carros sendo arrastados pela correnteza e grandes
deslizamentos.
Moradores relatam que, após
o temporal, encontraram um cenário de guerra nas ruas de Petrópolis, com muita lama, casas
destruídas ou alagadas, ferro retorcido e carros amontoados ou
destruídos. Famílias passaram a
procurar seus parentes e amigos
nas ruas e hospitais, além de divulgarem fotos nas redes sociais.
Os corpos começaram a ser
retirados durante a madrugada, depois que o nível da água
baixou, mas ainda não há certeza sobre o número de desaparecidos. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros está recebendo quem busca informações sobre familiares, e o Instituto Médico Legal (IML) local
trabalha para identificar as vítimas encontradas.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já cadastrou
até o início da noite de ontem 35
pessoas desaparecidas em razão
dos deslizamentos. As comuni-

Percival Maricato
Diretor e ex-presidente da ABRASEL SP,
sócio do Maricato Advogados Associados
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viais e mencionou a construção de casas para "sanar parte do passivo da tragédia de 2011", quando
74 pessoas morreram na cidade –e mais de 900 em
toda a região serrana.
O descompasso entre a solução do déficit habitacional e as tragédias em Petrópolis é um dos problemas apontados pelo vereador Yuri Moura
(PSOL), presidente da comissão de Direitos Humanos e Assistência Social da Câmara Municipal.
"Temos um plano de habitação de interesse social que não sai do papel por falta de recurso. Ele
prevê requalificação urbana e de moradias, com
auxílio técnico para as habitações de interesse social. É a prefeitura ter um arquiteto e sugerir intervenções simples nas casas", disse o vereador.
"Não se investe na política de moradia. Assim,
ficamos dependendo anos e anos dos grandes programas de conjuntos habitacionais que nunca
chegam. O governo coloca no aluguel social e espera a construção. Mas quando a obra é entregue,
não tem só aquelas pessoas aguardando moradia.
Outras tragédias vão se acumulando."
Moura afirmou existir outro estudo da Defesa
Civil municipal indicando 45 mil moradias em
áreas de risco. Segundo ele, o mapa foi feito para
avaliar onde era possível ou não realizar intervenções para aumentar a segurança dos bairros. A
prefeitura não retornou para confirmar os dados.
"Quase um terço da cidade ou estão em área de
risco, ou podem ser requalificadas. Tem o estudo
da Defesa Civil e o Plano de Habitação defasado.
São vários estudos que não conversam entre si",
afirmou o vereador.
A falta de reunião de dados e estudos é um dos
problemas no sistema de prevenção de catástrofes
de acordo com Yuri Maia, um dos coordenadores
do Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas da
Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas,
Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do
Rio de Janeiro).
A fundação acaba de publicar o estudo "inundação", que faz um balanço sobre as tragédias no
Rio de Janeiro, suas causas e indica lacunas ainda
não solucionadas pelo estado.

cações estão sendo recebidas pelo Programa de Localização e
Identificação de Desaparecidos.
As autoridades também
atuam para resgatar outras vítimas, desobstruir estradas e atender pessoas que perderam seus
bens, com medicamentos e remoções. Um hospital de campanha foi montado, e oito ambulâncias fazem ações de socorro e
transferências de pacientes.
As famílias desalojadas e desabrigadas estão sendo cadastradas pela Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. As que já foram
abrigadas estão em escolas nas
regiões do Centro, São Sebastião, Vila Felipe, Alto Independência, Bingen, Dr. Thouzete e
Chácara Flora.
Batalhões da Polícia Militar
funcionam como pontos de recolhimento de doações para as vítimas da chuva em todo o estado.
A corporação diz que água mineral e itens de higiene pessoal são
necessários neste momento.
"É uma situação quase que de
guerra. Toda a nossa equipe está
mobilizada: Corpo de Bombei-

ros, secretarias e demais órgãos
do estado", afirmou o governador Cláudio Castro (PL), que está no local e participa de reuniões com secretários estaduais
e com o comandante-geral dos
Bombeiros.
São usados 20 caminhões, 20
retroescavadeiras, 10 escavadeiras hidráulicas, 10 carros-pipa e 5
caminhões vacoll (que suga detritos). Uma equipe da Delegacia
do Consumidor também fiscaliza uma possível supervalorização de preços em estabelecimentos comerciais.
O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes (PSD), afirmou
que pôs toda a estrutura do município à disposição do prefeito
de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB-RJ), para auxiliar nas
operações. Nas redes sociais,
Bomtempo disse que tinha acabado de chegar a Brasília quando
ficou sabendo das chuvas e que
por volta das 22h já estaria de
volta a Petrópolis. "Estamos passando por uma situação de extrema gravidade e direcionamos todos os esforços para garantir o
socorro da população", disse.
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Deputados querem barrar
empréstimo a desmatadores
WEUDSON RIBEIRO/FOLHAPRESS

D

eputados do PT protocolaram ontem no
TCU (Tribunal de
Contas da União) uma representação em que pedem a adoção de medidas cautelares para
que sejam suspensos repasses
financeiros pelo BNDES a pessoas ou entidades condenadas
ou investigadas por infrações
ambientais.
A ação ocorre horas depois
de o senador da Rede Sustentabilidade Randolfe Rodrigues
também ter acionado o tribunal.
Os dois pedidos têm como
base reportagem da Repórter
Brasil, veiculada no jornal Folha
de S.Paulo, que mostrou que fazendeiros flagrados pelo Ibama
derrubando a Amazônia conseguiram empréstimos com dinheiro público a juros subsidiados para comprar máquinas
agrícolas, apesar do histórico de
infrações ambientais.

"De acordo com as informações trazidas pela reportagem,
há indícios de ilegalidade na
concessão de empréstimo de dinheiro público a juros subsidiados a fazendeiros que, ou foram
embargados pelo Ibama por
desmatamento, ou devem multas àquele órgão, razão pela qual
faz-se necessária a devida apuração e averiguação", destacam
os deputados.
Os empréstimos teriam sido
concedidos pelo BNDES e operados pelo banco John Deere,
que é o braço financeiro da fabricante de máquinas que o controla e que vendeu os tratores.
Ao todo, BNDES e John Deere
teriam financiado R$ 28,6 milhões em maquinário para cinco
produtores com embargos em
seu nome emitidos pelo Ibama
por desmatamento.
A reportagem entrou em contato com a John Deere, que não
se havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Foi uma brecha que permitiu
a compra de maquinário agrícola por infratores ambientais. Resolução do Banco Central proíbe
a concessão de crédito rural para
propriedades na Amazônia sobre as quais recaem embargos,
mas não impõe restrições para
que os donos dessas áreas obtenham empréstimos para outras
fazendas. Porém, entre os casos
levantados pela reportagem, há
empréstimos destinados a locais
onde o produtor possui apenas
uma propriedade -e embargada.
A política de crédito agrário e
a importância do agronegócio
no país (em 2020, o setor respondeu por 26,6% do PIB) transformaram o Brasil no segundo
mercado mais importante para
o banco norte-americano. A empresa tem entre seus investidores o fundador da Microsoft Bill
Gates, que detém 9,3% das
ações da companhia.
Ao todo, 11 fazendeiros que
compraram máquinas John

Deere acumulam cerca de R$ 30
milhões em multas ambientais
nunca pagas -o montante total
dos empréstimos do BNDES, R$
40 milhões, daria para quitar as
dívidas com sobra.
Em contato com a reportagem, o BNDES afirmou que "não
é conivente com irregularidades
e/ou ilegalidades e possui hoje
uma das políticas socioambientais mais avançadas do sistema
financeiro para o setor agropecuário".
"Todos os financiamentos citados na reportagem começaram a ser contratadas em 2014 e
tiveram as suas documentações
e certidões emitidas pelos órgãos públicos verificadas pela
instituição financeira credenciada, que é responsável por cumprir com as condicionantes impostas pelo BNDES, sendo passível de multa por eventual descumprimento, além de o banco
poder requerer vencimento antecipado das operações".

C O V I D -19

Servidores da Anvisa receberam 458
ameaças por aval a vacina infantil
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS
O presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres (foto),
disse ontem que diretores e técnicos do órgão regulador receberam 458 ameaças desde que entrou em pauta a vacinação das
crianças para a Covid-19.
Em audiência na Comissão de
Direitos Humanos do Senado,
Barra Torres disse que os ataques
geram clima de "insegurança e
tensão desnecessárias".
As ameaças se tornaram mais
frequentes após o presidente Jair
Bolsonaro (PL), que é vetor de desinformação sobre a imunização,
afirmar que iria expor nome de
técnicos do órgão que aprovaram
o uso de doses da Pfizer na faixa
de 5 a 11 anos.

A agência tem informado a Polícia
Federal e o STF
(Supremo Tribunal Federal)
sobre
as
ameaças. O
número de
ataques citado por Barra
Torres foi somado até 14 de
fevereiro.
Ele reconheceu
que as falas de Bolsonaro coincidem com o aumento das ameaças à Anvisa.
"Esse outro que se somou agora, que é a preocupação com a
própria segurança, é totalmente
descabido e desnecessário, mas,
infelizmente, ele está lá. Esse ambiente é um ambiente de insegu-

rança", disse ele aos senadores.
Barra Torres
disse ao jornal
Folha de S.Paulo, no fim de
dezembro,
que Bolsonaro estimula
crimes
de
ameaça contra
integrantes do
órgão.
O presidente da
Anvisa foi chamado ao
Senado para falar sobre a
vacinação de crianças e sobre documento do Ministério da Saúde
que defendia uso de hidroxicloroquina e dizia que vacinas não funcionam contra a mesma doença.
Barra Torres disse que a Anvisa
não participou da elaboração do

documento. Afirmou ainda que a
agência não concorda com os argumentos.
O presidente da agência declarou que causa "perplexidade" e
"preocupação" cogitar o uso off
label (fora das indicações da bula)
da hidroxicloroquina como política pública contra a Covid-19.
"Não consigo vislumbrar uma razoabilidade", disse Barra Torres.
Os senadores da Comissão de
Direitos Humanos do Senado têm
atuado para manter aquecidos os
temas que foram tratados na CPI
da Covid.
O colegiado ainda irá receber
os ministros Marcelo Queiroga
(Saúde) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos)
para tratar do enfrentamento da
pandemia e da vacinação de
crianças.

POLÍCIA FEDERAL

Garimpo e desmatamento sujaram
água em Alter do Chão, conclui laudo
FABIO SERAPIÃO E PEDRO
LADEIRA/FOLHAPRESS
Um laudo pericial produzido
pela Polícia Federal com base em
imagens de satélite confirma que
a mudança de cor da água de Alter do Chão, ponto turístico do
Pará conhecido como Caribe da
Amazônia, foi causada pela intensificação do garimpo ilegal no
rio Tapajós e seus afluentes.
A PF realiza desde o início da
semana uma operação contra o
garimpo ilegal dentro da Área de
Proteção Ambiental do Tapajós
entre o rio Crepori e a terra indigena Mundukuru.
O perito responsável pelo caso analisou imagens coletadas
de julho de 2021 a janeiro de
2022. Elas mostram a evolução
dos sedimentos desde os rios no
Mato Grosso e o "aumento drástico" na quantidade de sujeira
ao passar pela região dos rios
Crepori e Jamanxin, onde estão
os alvos da PF.
A análise da perícia da PF mapeou como a "pluma de sedimentos" que turvou as águas teve
origem ainda no estado do Mato
Grosso no final de outubro e início de novembro de 2021. No entendimento dos técnicos da PF,
ela tem como causa o desmatamento nas margens dos rios Juruena e São Manuel, que deságuam no Tapajós, para plantação

de monocultura.
"O desmatamento que ocorre
nas margens dos rios citados favorece a lixiviação de material
arenoso, argiloso e siltoso. Esses
elementos são carreados até os
corpos hídricos onde os sedimentos mais finos costumam ficar em suspensão por mais tempo percorrendo longas distâncias", diz a PF.
Em 25 de novembro, a pluma
de sedimento já estava em Itaituba e, entre 30 de novembro e 2 de
dezembro, chegou às águas cristalinas de Alter do Chão.
"A pluma seguiu descendo o
rio e se intensificou drasticamente com o aporte de mais sedimentos advindos, principalmente, dos rios Crepori e Jamanxim,
no médio Tapajós", diz o laudo.
A PF comparou imagens de
afluentes do Tapajós onde não
há atuação de garimpeiros e concluiu que eles "permanecem
com suas águas mais escuras esverdeadas, indicando que não
possuem sedimentos em suspensão".
O laudo, embora não tenha
analisado a água do rio, alerta
também para uso de produtos
químicos como mercúrio e o cianeto em garimpos como os da
calha do Tapajós.
Garimpo foi deixado às pressas antes de operação O jornal
Folha de S.Paulo acompanha a

ação da PF contra os garimpos
em Alter do Chão desde segunda-feira passada.
Na terça-feira, a bordo de um
dos quatro helicópteros que dão
apoio à operação, a equipe de reportagem avistou uma das primeiras clareiras abertas pelos garimpeiros
Ao sobrevoar os buracos abertos na floresta o que se vê é uma
mistura do pouco verde que sobra após a ação humana com a
terra esbranquiçada devido à
concentração de argila citada pelo perito no laudo.
A argila se amontoa ao lado de
crateras cheias de água que foram abertas com jatos de água e
escavadeiras.
São esses sedimentos de cor
clara que, levados pela correnteza até a região de Alter do
Chão, inviabilizam a exploração
turística das águas cristalinas da
cidade.
"Tais sedimentos tendem a
causar assoreamento e o aumento da turbidez da água, afetando fortemente a fauna e ictiofauna. Há também impactos
relacionados ao uso de produtos
químicos tóxicos, como o mercúrio, óleos lubrificantes e combustíveis, que poluem os rios e
as APPs, causando danos diversos à saúde humana e animal",
diz o documento.
Nos garimpos, entre os itens

mais procurados pelas autoridades estão as escavadeiras, utilizadas para derrubar a mata e abrir
os pontos de garimpo.
Em um desses locais, a cerca
de 15 minutos de helicóptero da
base em Jacareacanga, onde as
forças de segurança estão acampadas, os sinais eram de que os
garimpeiros tinham saído havia
pouco tempo. A suspeita dos policiais é que eles perceberam a
movimentação das aeronaves.
No acampamento montado
no meio do mato, a comida ainda
estava quente no fogareiro utilizado pelos garimpeiros, e a água
armazenada se mantinha gelada.
Uma caminhonete e bombas de
água foram queimadas ou inutilizadas com tiros pelos policiais.
Na terça-feira, foram inutilizadas 8 escavadeiras, sendo 2 novas, 14 motobombas utilizadas
na extração de minério, 3 acampamentos e uma balsa. Mais de
10 mil litros de combustíveis foram apreendidos.
Nesta quarta (16), novamente
os policiais, divididos em cinco
equipes, quatro em helicópteros
e um em um barco, saíram da base de apoio no início da manhã.
Após o primeiro dia de investida contra os garimpos, a missão
agora é seguir os rastros na floresta e tentar encontrar mais escavadeiras e balsas utilizadas pelos garimpeiros.
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BOLSONARISTA

General, ex-ministro
de Bolsonaro, desiste
de direção do TSE
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS
O general do Exército Fernando Azevedo (foto), ex-ministro da Defesa do governo do
presidente Jair Bolsonaro (PL),
desistiu de assumir a DiretoriaGeral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
De acordo com o TSE, Azevedo comunicou a decisão aos
ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes sob a alegação de "questões pessoais de
saúde e familiares".
Os dois magistrados assumem, respectivamente, os postos de presidente e vice da corte
eleitoral no final deste mês. A
partir de agosto, a presidência
ficará a cargo de Moraes.
O militar da reserva conversou pessoalmente com os ministros e explicou a eles que
exames médicos realizados recentemente indicaram a necessidade de cuidados especiais
com a saúde.
Um novo nome para a direção-geral do TSE deve ser escolhido até o final da semana.
A escolha do general para a
função, encarregada de tocar
questões administrativas do tribunal, era visto como possível
constrangimento para Bolsonaro. Está subordinada ao cargo a
área de tecnologia, responsável
pelas urnas eletrônicas e softwares utilizados nas eleições.
Nos últimos meses, Bolsonaro protagonizou um embate
com integrantes do TSE, principalmente Barroso, ao levan-

MAIS

TÂNIA RÊGO/ABRASIL

tar, sem provas, suspeitas sobre a confiabilidade do sistema
eleitoral.
Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, Azevedo vinha
participando de reuniões de
transição no TSE, atualmente
comandado pelo ministro Luís
Roberto Barroso.
Emitiu sinais de que a indicação a um cargo na corte, diretamente relacionado à realização das eleições, seria uma
tentativa de neutralizar eventuais contestações ao resultado
das urnas.
Azevedo teve participação,
ainda que discreta, na campanha de Bolsonaro em 2018.
Atuou em um grupo que formulou propostas para o então candidato à Presidência.
De janeiro de 2019 a março
de 2021, o oficial do Exército
exerceu o cargo de ministro da
Defesa. Em uma crise militar
sem precedentes desde a década de 1970, o ministro e os comandantes das três Forças Armadas foram demitidos pelo
presidente.

VISIBILIDADE

Deputado com doença
rara assume mandato
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
No mês da Defesa da Pessoa
com Doença Rara, Patrick
Dorneles (PSD-PB) assumirá o
mandato de deputado federal.
A partir da próxima quartafeira, Dorneles, 24, que convive com a síndrome de mucopolissacaridose, uma doença
degenerativa, ocupará a vaga
de Pedro Cunha Lima (PSDBPB), que se licenciará para dedicar-se à sua pré-candidatura
ao governo da Paraíba.
Para que ele possa ocupar o
cargo, o primeiro suplente Rafael Sousa (PSDB-PB) abriu mão
de exercer o mandato por parte
do prazo de afastamento de Cunha Lima. Ambos devem dividir
o período de quatro meses em
que o titular ficará licenciado.
Como parlamentar, Dorneles pretende batalhar pela implementação de dois projetos
na Paraíba.

O primeiro é a construção
de uma unidade da Rede Sarah
de Hospitais de Reabilitação
em Campina Grande. O segundo, a ampliação do Complexo
de Referência Multiprofissional em Doenças Raras e Deficiências, em João Pessoa.
"Esses projetos implicarão
em imenso ganho social e econômico para a nossa Paraíba,
com geração de emprego e
renda, e com o estímulo ao turismo de negócios voltado à
saúde. Portanto, um substancial movimento econômico e
tributário para o estado e outros benefícios de toda essa cadeia produtiva", defende.
O Dia Mundial das Doenças
Raras é 28 de fevereiro e foi estabelecido pela Organização
Europeia de Doenças Raras
como forma de sensibilizar
gestores públicos e a sociedade para a importância de políticas voltadas para atendê-los.

MAMATA

TJMG aluga escritório em
Brasília por R$ 607 mil
FREDERICO
VASCONCELOS/FOLHAPRESS
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou contrato de
R$ 607 mil com a CNC (Confederação Nacional do Comércio) para instalação do seu escritório de representação em
Brasília.
A contratação, com dispensa
de licitação, tem vigência de
cinco anos. A CNC (locadora)
foi representada por uma imobiliária que faz gestão patrimonial para corporações. O escritório funcionará no Edifício
CNC, no Setor Bancário Norte.
Apesar da pandemia, o tribunal fechou na terça-feira
passada o restaurante Lago, localizado no Lago Sul, para jantar de confraternização promovido pelo TJ-MG e pela

Amagis (Associação dos Magistrados Mineiros).
Na véspera da inauguração,
o presidente do TJ-MG, desembargador Gilson Soares
Lemes, visitou o escritório,
acompanhado do presidente
do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MG), desembargador
Marcos Lincoln dos Santos, e
da juíza auxiliar da presidência
do TJ-MG Rosimere das Graças do Couto. A magistrada assinou o ato de contratação direta com a CNC.
Para Lemes, o escritório será
um ponto estratégico com a infraestrutura necessária para representantes do Poder Judiciário mineiro realizarem reuniões
e encontros, além de manter
contatos com os tribunais superiores e o CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
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SP vai aplicar vacina
em alunos nas escolas
públicas e privadas
CARLOS
PETROCILO/FOLHAPRESS
O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), afirmou ontem que o estado deverá ir a escolas das redes públicas e privadas para promover a campanha
de vacinação contra a Covid-19
em crianças e adolescentes.
Durante entrevista coletiva
no Palácio dos Bandeirantes,
Doria disse que o objetivo é agilizar a imunização na faixa etária de 5 a 11 anos.
A campanha foi batizada
com o nome de Semana E e
deverá durar de 19 a 25 de fevereiro.
Durante a aplicação das doses nas escolas, não haverá necessidade da presença dos pais
ou responsáveis. Eles, porém,
deverão assinar um termo de
concordância.
"A gente conta com parcerias
dos municípios para usar a escola para fazer esse grande movimento", disse Regiane de Paula, coordenadora geral do programa estadual de imunização.
A iniciativa consiste em instalar postos volantes dentro
dos colégios, e caberá às secretarias municipais de saúde organizar o esquema em suas
respectivas cidades.
Regiane disse que 60% do
público de 5 a 11 anos, cerca de
2,4 milhões de crianças, foram
vacinadas em São Paulo até o
momento. "Importante ressaltar que temos um público que
ainda não retornou para tomar
a segunda dose, entre eles mais
de 1 milhão de adolescentes
que estão no ensino médio",
afirmou.
Segundo os dados do estado
nesta quarta, 97.599.211 de doses de vacina contra Covid-19
foram aplicadas em São Paulo,
sendo 91% da população com a
primeira dose, e 81% com a segunda dose.
Também durante a entrevista, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou
que será entregue, a partir de
hoje, um lote de 10 milhões de
doses da Coronavac ao Ministério da Saúde.
De acordo com o Butantan,
o acordo tende a acelerar a
imunização de crianças. "Nós
entregaremos a totalidade das
10 milhões de doses para os depósitos do Ministério da Saúde.
O contrato foi assinado e, portanto, a liberação será imediata. Neste momento, estamos
nos preparando para fazer esta
entrega amanhã de manhã",
falou Covas.
No Brasil, as crianças de 5
anos e as imunossuprimidas de
5 a 11 anos só podem receber o
imunizante da Pfizer, enquanto
as demais podem ser protegidas

pela Coronavac.
O estado de São Paulo pretende aplicar a quarta dose em
idosos a partir de 4 de abril, afirmou o coordenador-executivo
do Comitê Científico estadual,
João Gabbardo.
"O Comitê concorda com a
posição do Ministério da Saúde
de que nesse momento tenhamos a conclusão da vacinação,
isto é para quem não tomou a
segunda, a terceira dose, devem
tomar. E a orientação é para que
as pessoas imunossuprimidas
devem receber a quarta dose.
Baseado nisso, entendemos
que os idosos estão incluídos
nesse grupo, porque passam
por uma reeducação em sua
imunidade", afirmou ele.
"Temos 15 dias do mês de fevereiro e março para buscar
aqueles que estão faltando, que
não tomaram as doses. Então,
no dia 4 de abril vamos começar
com as pessoas acima de 90
anos e vamos reduzindo até a
inclusão dos 60 anos. Esse cronograma será definido de acordo com a disponibilidade de vacinas que teremos no dia 4 de
abril", completou Gabbardo.
O secretário de Educação de
São Paulo, Rossieli Soares, afirmou que o estado não deverá
exigir passaporte da vacinação
para os alunos, mesmo depois
da conclusão da Semana E.
"Em relação ao passaporte,
não temos nenhuma possibilidade de exigir passaporte para
entrar nas escolas. Continuamos com a mesma medida que
tomamos, cobrando a carteira
de vacinação e, se não for apresentada e não estiver vacinada,
vamos informar as autoridades,
o Conselho Tutelar", disse o secretário.
"Mas não vamos instituir o
passaporte da vacina para
crianças porque elas não podem decidir se vacinarão ou
não. Seria culpar e punir as
crianças duas vezes, uma por
não tomar a vacinar e outra
por não ir à escola porque,
eventualmente, o responsável
dela não queira. Então não há
nenhuma possibilidade",
acrescentou.
A imunização entre crianças
de 5 a 11 anos começou oficialmente em 14 de janeiro deste
ano. Com a presença do governador no hospital das Clínicas,
o menino indígena de 8 anos,
Davi Seremramiwe Xavante, foi
a primeira a ser vacinada.
No início da campanha entre
crianças e adolescentes, havia
forte resistência do presidente
da República, Jair Bolsonaro
(PL). Durante uma entrevista,
no dia 24 de dezembro, Bolsonaro lançou, sem provas, suspeitas quanto à segurança da
vacina aprovada pela Anvisa.

MERCADO MUNICIPAL

E

demonstrarem que corrigiram
os problemas denunciados. A
abertura só poderá ser realizada
após análise.
COMO É O GOLPE
Segundo os relatos, os funcionários abordam os visitantes já
na entrada do Mercadão e oferecem frutas de graça para que eles
experimentem. Na sequência,
montam bandejas com os produtos experimentados e cobram
valores muito altos. Também
não informam os valores por
quilo, e sim em gramas, o que
confunde os compradores.
Além disso, os vendedores
também colocariam mais quantidade do que a combinada, para
elevar a conta final. Os usuários
que se recusam a comprar dizem que são pressionados ou
xingados pelos vendedores.
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HUNGRIA

UE cortará verbas de países
que violam democracia
A

mais alta corte da
União Europeia (UE),
o Tribunal de Justiça,
rejeitou ontem um questionamento dos governos da Polônia
e da Hungria que criticava o mecanismo que permite ao bloco
suspender o acesso a financiamento de países-membros que
descumprem princípios básicos
do Estado de Direito.
A norma estava em vigor desde o início do ano passado, mas
a nova chancela dada pelo Tribunal de Justiça fornece embasamento para que a Comissão
Europeia, o Poder Executivo da
UE, a ative e passe a aplicá-la a
governos que ferem direitos e
valores democráticos.
Os governos populistas e ultranacionalistas da Polônia e da
Hungria, que há muito divergem de mecanismos adotados
pelo bloco europeu, tentaram
derrubar a medida. Mas a alta
corte respondeu que o mecanismo foi adotado sobre uma base
jurídica válida e respeita os limites das competências atribuídas
à UE por seus membros.
Os dois países devem sentir
os impactos econômicos. Para a
Polônia, que recentemente viu
EUR 15 milhões de seus fundos
europeus serem descontados

por descumprir uma decisão da
UE para fechar uma mina de
carvão, outros EUR 36 bilhões
(R$ 211 bi) em fundos de recuperação da pandemia estão congelados devido a violações de
valores democráticos. Já a Hungria tem EUR 7 bilhões (R$ 41 bi)
congelados.
Bruxelas enviou, em novembro, cartas ao governo do húngaro Viktor Orbán e ao do polonês Mateusz Morawiecki detalhando críticas sobre o descumprimento do Estado de Direito.
Para o primeiro, mencionou
problemas relacionados à corrupção e a conflitos de interesse.
Para o segundo, criticou o aparelhamento das instâncias de
Justiça e o questionamento feito
da primazia do direito europeu.
Orbán e Morawiecki são as
duas principais lideranças europeias no poder que atacam princípios básicos do bloco europeu,
crítico a suas inclinações autoritárias. Os líderes estiveram justos em Madri, há duas semanas,
em um encontro de ultradireitistas que querem consolidar
um bloco de atuação no Parlamento Europeu, o braço legislativo da UE, que lhes permita
atuar em defesa de pautas que
consideram importantes, como

políticas anti-imigração.
O mecanismo de condicionalidade de acesso aos fundos da
UE chancelado nesta quarta foi
celebrado por Ursula von der
Leyen, chefe da Comissão Europeia. "O julgamento mostra que
estamos no caminho certo; este
mecanismo garante que o orçamento da UE será protegido e
executado em conformidade
com os princípios da boa gestão
financeira, em benefício de todos os cidadãos", disse em comunicado.
As críticas vieram prontamente. O Fidesz, partido do premiê Viktor Orbán, disse que a
decisão configura uma "vingança política" que tem como objetivo ajudar a oposição às vésperas de eleições no país -pleito
que terá uma frente eleitoral
ampla de oposição. A ministra
da Justiça húngara, Judith Varga, afirmou que se trata de abuso de poder.
O vice-ministro da Justiça da
Polônia fez alegação semelhante. Sebastian Kaleta, um dos
mais críticos aos mecanismos
da UE, disse que a decisão do
Tribunal de Justiça fere a soberania polonesa. "A Polônia tem
que defender sua democracia
contra chantagens que visam ti-

rar nosso direito de decidir sobre nós mesmos", afirmou.
Interlocutores da UE disseram à agência de notícias Reuters que o bloco pode primeiro
sancionar a Hungria, mas que
mais negociações polícias prévias estão na esteira. A Polônia,
por sua vez, tem sido uma das
principais beneficiárias do financiamento desde que se tornou um país-membro, em 2004.
A ajuda financeira já ajudou a
ex-república soviética a evitar a
recessão durante crises econômicas e a resistir aos efeitos da
pandemia de Covid.
No total, o mecanismo de
condicionalidade criado pelo
bloco poderá restringir acesso a
qualquer parte do orçamento
previsto até 2027, avaliado em
EUR 1,8 trilhão (R$ 10,5 tri).
A ONG Anistia Internacional
foi uma das que celebrou a decisão. "A Hungria e a Polônia têm
retrocedido rapidamente em relação à liberdade de mídia, à independência dos juízes e ao direito de protesto, princípios fundamentais do Estado de Direito.
Em vez de tentar se opor a que
os fundos da UE sejam condicionados ao respeito aos direitos
democráticos, deveriam apenas
respeitar esses direitos."

GUERRA

Rússia anuncia fim de exercícios
militares na península da Crimeia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
O Ministério da Defesa da
Rússia anunciou ontem que encerrou os exercícios militares
que ocorriam na península da
Crimeia, anexada por Moscou na
esteira da queda do governo próKremlin em Kiev há oito anos.
Para provar o que disse, a
pasta publicou um vídeo com
imagens de caminhões militares
e trens carregando tanques e
blindados passando pela ponte
inaugurada em 2018 por Vladimir Putin que liga a península
ao continente -a Crimeia é isolada fisicamente da Rússia.
Não está claro, contudo se tal
desmobilização faz parte daquela que havia sido anunciada
pelo governo Putin na véspera.
Segundo o ministério, algumas
forças dos distritos militares Sul
e Sudeste voltariam para suas
bases após o fim de manobras.
Foi um recuo calculado por
Putin para dar credibilidade à

PROVÍNCIA

Mercadão interdita
boxes após denúncias
sobre 'golpe da fruta'
Três boxes de comércio de
frutas no Mercado Municipal de
São Paulo, o Mercadão, foram
interditados na tarde de terçafeira passada após consumidores denunciarem uma suposta
irregularidade praticada pelos
vendedores –o chamado golpe
da fruta. Os comerciantes são
acusados de oferecer degustação grátis de frutas sem revelar o
preço do quilo e de superfaturar
o valor. Depois, quando o cliente
aceita comprar o produto, é informado o preço total, de R$ 100
a R$ 1.200. Quem se recusa a pagar seria ofendido com gritos e
xingamentos. Muitos ficam
constrangidos e acabam comprando, dizem os clientes.
A interdição foi divulgada pela administração do Mercadão.
Segundo a concessionária, os
boxes ficarão interditados até

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

DE

suas falas que misturam desafio
geopolítico ao Ocidente e vontade de negociar, que foram resumidas no encontro que teve na
terça-feira passada com o primeiro-ministro alemão, Olaf
Scholz.
O anúncio foi bem recebido
pelo alemão, de resto um líder
interessado em manter bom
contato econômico com a Rússia por depender do gás natural
do país, mas visto com ceticismo
em outros lugares. O presidente
americano, Joe Biden, disse por
exemplo que saudava o movimento, mas que ele ainda "precisa ser verificado".
Não será com um vídeo postado no YouTube que isso se resolverá, é evidente, mas a iniciativa russa é de dar mais transparência a seus anúncios, simbolicamente. Se isso será comprado
no Ocidente, é outra história. Biden, no mesmo discurso feito na
tarde de terça nos EUA, disse
que Putin já conta com 150 mil

soldados em torno da Ucrânia.
Nesta quarta, a ministra canadense da Defesa, Anita Anand,
disse em visita à sede da Otan
em Bruxelas que as evidências
são de que ainda há um aumento no número de forças russas.
No mar Negro, que banha a área
conflituosa, navios russos estão
fazendo manobras com tiro real
durante a semana toda.
Por outro lado, o governo de
Belarus disse, em entrevista de
seu chanceler Vladimir Makei,
que "não sobrará um soldado
russo" em seu território após o
dia 20, quando acabam as temidas manobras conjuntas entre
os dois países. Há 30 mil homens de Putin no país, o que levou o Ocidente a anunciar que
uma invasão seria iminente, dado que a posição de forças ao
norte da Ucrânia se somava
àquelas ao sul e ao leste.
A pressão do russo, que sempre poderá dizer que negou
querer invadir a Ucrânia o tem-

po todo, começou em novembro. Ela parecia se referir a um
problema antigo, de 2014, que é
o status das áreas de maioria
russa no leste do país, o Donbass, que ficaram autônomas
nas mãos de separatistas depois
que uma guerra civil irrompeu
com o auxílio do Kremlin, na esteira da anexação da Crimeia.
Logo ficou claro que Putin
queria mais: uma solução que
impedisse a expansão da Otan
(aliança militar ocidental) para
suas fronteiras, nominalmente
com a adesão proposta em 2008
à Ucrânia e à Geórgia.
O russo tem uma carta diplomática, que são os Acordos de
Minsk, cuja segunda versão foi
assinada em 2015 e garantiu um
cessar-fogo algo mambembe na
região. Mas Kiev não quis implementá-lo integralmente porque,
na leitura feita por Moscou, ele
federaliza a Ucrânia e dá voz aos
separatistas -logo, nada de adesão à Otan.

HOLGUÍN

Cuba condena mais 20 pessoas por
protestos de 2021, incluindo 5 menores
O regime cubano condenou
20 pessoas a penas que chegam a
20 anos de prisão por sedição na
província de Holguín, a leste da
ilha. As condenações foram divulgadas na noite de segunda-feira passada pelo coletivo Justicia
11J e integram a repressão às
maiores manifestações contra a
ditadura em décadas, ocorridas
em 2021 -que terminaram com
cerca de 800 cubanos.
O grupo, que empresta o nome
do dia em que estouraram os atos,
11 de julho, diz ainda que entre os
condenados estão cinco menores
de idade com 16 e 17 anos. Em
Cuba, embora se atinja a maioridade aos 18 anos, com 16 os jovens já respondem legalmente
por crimes, com penas que podem ser reduzidas.
Dois homens receberam as
condenações mais duras, de 20
anos de encarceramento, enquanto os adolescentes terão pu-

nições de até 5 anos de restrição
de determinados direitos -como a
proibição de deixar a província
em que moram. Ao divulgar a lista
dos condenados, o Justicia 11J publicou um áudio de William Manuel Leyva Pupo, 20, que recebeu
uma pena de 12 anos de prisão.
"O que eles fizeram comigo não é
justiça", afirmou o jovem.
"Jessica Lisbeth Torres, Miguel
Enrique Girón e um terceiro acusado foram conduzidos hoje (segunda) à prisão sem notificação
prévia, ainda que a sentença ratificasse a medida cautelar de liberdade sob fiança para esses
manifestantes até depois do recurso", diz o grupo sobre alguns
dos condenados.
O coletivo tem um abaixo-assinado aberto em sua página no Facebook em que exige do regime
cubano informações precisas sobre os detidos, transparência nos
processos legais movidos contra
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eles e mudanças na legislação do
país para que o direito de manifestação não seja criminalizado,
entre outras demandas.
No dia 21 de julho de 2021, um
domingo, milhares de cubanos foram às ruas aos gritos de "abaixo a
ditadura" e "liberdade", insatisfeitos com apagões diários de energia, desabastecimento de alimentos e remédios e a forma como a
crise da Covid-19 estava sendo
tratada pelo regime. Em 2020, o
país viu o PIB encolher 11%.
Um protesto que começou no
povoado de San Antonio de los
Baños, pequena localidade rural
com 50 mil habitantes vizinha a
Havana, logo se espalhou por várias províncias do país, inclusive
na capital. Em um discurso exibido em rede nacional, o dirigente
do país e primeiro-secretário do
Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusou os Estados Unidos de serem responsá-

veis pelos atos. "Estamos convocando todos os revolucionários
do país, todos os comunistas, a
irem às ruas onde existirem esforços para produzir essas provocações", afirmou.
Um relatório da ONG Human
Rights Watch divulgado em outubro do ano passado indicou que
mais de 130 cubanos foram vítimas de abusos cometidos por
agentes da ditadura durante as
manifestações daquele ano.
Além da arbitrariedade das
prisões, alvo das reivindicações
do Justicia 11J, o levantamento da
ONG apontou que as forças de repressão utilizaram métodos de
tortura em interrogatórios.
O documento indica também
que os abusos foram cometidos
em quase todo o território cubano, em 13 das 15 províncias, e que
foram uma resposta a um movimento "em sua imensa maioria"
pacífico.

