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Emprego na indústria cresce 0,1% em janeiro 
Levantamento da Confederação Nacional da Indús-

tria (CNI) divulgado ontem apontou alta nos indicado-
res de emprego industrial e faturamento real das empre-
sas no mês de janeiro. Segundo a confederação, o indi-
cador de emprego industrial aumentou 0,1% em janeiro

frente a dezembro de 2021, na série dessazonalizada.
Segundo a CNI, com a revisão para cima dos resultados
de novembro de 2021 e de dezembro de 2021, o emprego
passa a acumular alta de 0,5% nos últimos três meses. Já
o indicador de faturamento fechou janeiro com alta de

2,8% e acumulou crescimento de 6,6% entre novembro
de 2021 e janeiro de 2022. A CNI, destaca, no entanto,
que o indicador segue abaixo do registrado em todo o
primeiro semestre de 2021 e 5,2% abaixo do registrado
em janeiro de 2021. PÁGINA 2

A produção de veículos leves e pesados fechou o primeiro bimes-
tre com 311,4 mil unidades produzidas, o que representa uma queda
de 21,7% na comparação com o mesmo período de 2021. O resultado
retrata o efeito da variante Ômicron nas linhas de produção, associa-
do às férias coletivas de janeiro, ao fornecimento irregular de peças e
à desaceleração das vendas neste início de ano. Na comparação en-

tre os meses de fevereiro, a queda é de 15,8%. Os dados foram divul-
gados ontem pela Anfavea (associação das montadoras). Luiz Carlos
Moraes (foto), presidente da Anfavea, afirma que a entidade sempre
defendeu a extinção do IPI, e diz que esse imposto não deverá existir
no futuro, sendo abolido quando a reforma tributária for, enfim, im-
plementada. PÁGINA 2

Putin reage e 
limita comércio
de matérias-
primas

GUERRA

O presidente Vladimir Putin
reagiu ao embargo dos Estados
Unidos ao petróleo e ao gás na-
tural de seu país anunciando
que vai proibir ou limitar o co-
mércio de matérias-primas da
Rússia até o fim deste ano. A lis-
ta de produtos e países que se-
rão afetados será elaborada em
até dois dias, segundo o decreto
presidencial divulgado pelo
Kremlin. Com isso, a Rússia
nem venderá, nem comprará
produtos básicos. A ação do
presidente Joe Biden, coorde-
nada segundo o presidente
americano com seus aliados
ocidentais, visa punir a Rússia
pela guerra que iniciou ao inva-
dir a Ucrânia, no dia 24 de feve-
reiro. Ela se soma a uma série
de duras sanções econômicas.
A principal retaliação russa de-
verá ocorrer contra a Europa.
Na segunda-feira, o vice-pre-
miê Alexander Novak disse que
o gasoduto Nord Stream 1, que
leva até 55 bilhões de metros
cúbicos do produto todo ano da
Rússia para a Alemanha, pode-
rá ser fechado. PÁGINA 8

ANFAVEA

Produção de veículos recua
21,7% no primeiro bimestre

DIVULGAÇÃO

Rio planeja
acabar com
passaporte
de vacinas
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Dilma chama
Arthur do Val
de nefasto e
cita ataques
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VENDENDO A NAÇÃO Bolsonaro leva rumo do
Brasil para onde pastores 
evangélicos indicarem 

Em um ato montado para mostrar o apoio de lideranças evangéli-
cas ao Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) afirmou, on-
tem, que dirige o Brasil para onde os pastores desejarem. "Seria mui-
to fácil estar do outro lado. Mas, como eu acredito em Deus, se fosse
para estar do outro lado, nós não seríamos escolhidos. Eu falo 'nós'
porque a responsabilidade é de todos nós. Eu dirijo a nação para o la-
do que os senhores assim o desejarem", declarou Bolsonaro. O presi-
dente esteve à frente ontem de uma reunião com dezenas de pasto-
res evangélicos no Palácio da Alvorada. Além das lideranças, partici-
param ministros, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e parlamen-
tares da bancada evangélica no Congresso Nacional. PÁGINA 7
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Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(9/3) 0,60%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,83% (fev.)
IPCA 5 0,88% (fev.)
CDI
0,20 até o dia 08/mar
OURO
BM&F/grama R$ 326,00
EURO Comercial 
Compra: 5,5104 Venda: 5,5110

EURO turismo 
Compra: 5,5554 Venda: 5,7354
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0897 Venda: 5,0903
DÓLAR comercial
Compra: 5,0531 Venda: 5,0537
DÓLAR turismo
Compra: 5,0538 Venda: 5,2338

AZUL PN N2 19.17 +7.09 +1.27

GOL PN N2 13.15 +7.08 +0.87

BRF SA ON NM 15.37 +7.03 +1.01

LOJAS RENNERON NM 23.38 +6.37 +1.40

CIELO ON NM 2.43 +6.11 +0.14

SID NACIONALON 27.55 −4.80 −1.39

VALE ON NM 100.46 −4.39 −4.61

LOCAWEB ON NM 8.45 −3.98 −0.35

CSNMINERACAOON N2 6.53 −3.69 −0.25

BRADESPAR PN N1 34.65 −2.86 −1.02

VALE ON NM 100.46 −4.39 −4.61

PETROBRAS PN N2 32.46 +2.08 +0.66

PETROBRAS ON N2 34.69 +1.61 +0.55

PETRORIO ON NM 27.94 +1.42 +0.39

BRADESCO PN EJ N1 19.66 +1.29 +0.25

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 32.632,64 -0,56

NASDAQ Composite 12.795,551 -0,28

Euro STOXX 50 3.523,9 +0,05

CAC 40 5.962,96 -0,32

FTSE 100 6.964,11 +0,07

DAX 30 12.831,51 -0,02

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,35% / 111.203,45 / -390,01 / Volume: 38.787.754.682 / Quantidade: 4.885.483
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Dólar cai para R$ 5,05
após endurecimento de
sanções contra Rússia
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

O embargo dos Estados
Unidos ao petróleo e ao gás da
Rússia não teve grandes efei-
tos no câmbio. O dólar acele-
rou a queda e fechou em baixa
pela primeira vez após duas
altas seguidas. A Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa)
oscilou muito ao longo do dia,
mas teve leve queda em meio
à volatilidade global.

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,053,
com recuo de R$ 0,026 (-
0,52%). A cotação operou em
alta até o início da tarde, apro-
ximando-se de R$ 5,10, mas
perdeu força após o anúncio
de que os Estados Unidos

proibirão a compra de petró-
leo e de gás da Rússia.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado por osci-
lações. O Índice Bovespa (Ibo-
vespa), fechou aos 111.203
pontos, com recuo de 0,35%.
O indicador alternou altas e
baixas ao longo da sessão,
mas acompanhou as bolsas
norte-americanas e encerrou
com queda.

Após o presidente norte-
americano, Joe Biden, anunciar
a suspensão das importações
de petróleo e de gás da Rússia, a
cotação internacional do petró-
leo fechou em forte alta. O pre-
ço do barril do tipo Brent encer-
rou o dia vendido a US$ 128, no
maior nível desde 2008.
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ANFAVEA

Produção de veículos recua
21,7% no primeiro bimestre
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

A
produção de veículos
leves e pesados fechou
o primeiro bimestre

com 311,4 mil unidades produzi-
das, o que representa uma queda
de 21,7% na comparação com o
mesmo período de 2021. O resul-
tado retrata o efeito da variante
Ômicron nas linhas de produ-
ção, associado às férias coletivas
de janeiro, ao fornecimento irre-
gular de peças e à desaceleração
das vendas neste início de ano.

Na comparação entre os me-
ses de fevereiro, a queda é de
15,8%. Os dados foram divulga-
dos ontem pela Anfavea (asso-
ciação das montadoras).

Embora o retorno dos funcio-
nários às linhas de produção no
último mês tenha levado a uma
melhora na escala de produção,
com 165,9 mil unidades monta-
das e alta de 14,1% sobre janei-
ro, o cenário ainda não é anima-
dor. A crise no fornecimento de
semicondutores persiste e, devi-
do à guerra na Ucrânia, a me-
lhora nesse cenário deve demo-
rar ainda mais a ocorrer.

Algumas montadoras já con-
firmaram paradas em março. A
Caoa Chery vai colocar parte
dos funcionários da fábrica de
Jacareí (interior de São Paulo)
em regime de lay-off (interrup-
ção temporária dos contratos de
trabalho). O início está previsto

para o próximo sábado e deve se
estender por 52 dias, atingindo
450 dos 700 trabalhadores.

Em São Bernardo do Campo
(Grande São Paulo), a fábrica de
caminhões da Mercedes-Benz
também terá parte das ativida-
des interrompida por 12 dias em
março devido à falta de peças.

Do lado dos revendedores, há
a expectativa de melhora nas
vendas com a redução da alí-
quota do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), que
resulta em descontos médios
entre 1% e 2% sobre os preços
dos carros, com variações de
acordo com a faixa de tributação
em que o veículo está inserido e
a disposição das marcas em
conceder abatimentos.

Ford, Kia e Nissan estão entre
as marcas que já atualizaram
suas tabelas de preços.

Luiz Carlos Moraes, presiden-
te da Anfavea, afirma que a enti-
dade sempre defendeu a extin-
ção do IPI, e diz que esse imposto
não deverá existir no futuro, sen-
do abolido quando a reforma tri-
butária for, enfim, implementa-
da. "Começamos a discutir com
o ministro Paulo Guedes. Como
o IPI não vai existir no futuro, por
que não começar a reduzir?"

O presidente da Anfavea fez
elogios à decisão da equipe eco-
nômica, mas a entidade espera-
va por mais. "Defendíamos uma
redução mais forte, da ordem

de 50%."
Segundo a Anfavea, a carga

tributária total sobre um auto-
móvel varia de 37% a 44%. O sis-
tema foi criado nos anos 1960.

A Anfavea propõe a criação
de um sistema similar ao adota-
do em mercados europeus, com
taxa de aproximadamente 20%
concentrados no IVA (Imposto
sobre Valor Agregado), sem ge-
rar resíduos em forma de crédi-
tos tributários.

A ideia, contudo, exige a uni-
ficação das tarifas nos estados, o
que inclui o ICMS (Imposto so-
bre a Circulação de Mercadorias
e Serviços). Em São Paulo, por
exemplo, a alíquota foi reajusta-
da em 2021, passando de 12%
para 14,5%.

Segundo a Anfavea, a carga
tributária total sobre um auto-
móvel hoje varia de 37% a 44%. O
sistema foi criado nos anos 1960.

Outra preocupação é a alta da
taxa Selic, que encarece os fi-
nanciamentos. O presidente da
Anfavea diz ter medo de que o
governo exagere na dose, invia-
bilizando a compra a crédito.

Já há sinais de que os consu-
midores que têm reservas e dese-
jam trocar de carro estão optan-
do pela compra à vista. Em feve-
reiro, essa foi a escolha de 63%
dos compradores de veículos de
passeio novos. No mesmo mês
de 2021, essa fatia ficou em 51%.

A expectativa é que, apesar

do cenário pouco favorável à co-
mercialização de carros, a redu-
ção dos valores sugeridos pelas
marcas ajude o mercado auto-
motivo a se recuperar após um
início de ano ruim.

Fevereiro terminou com
129,3 mil veículos leves e pesa-
dos emplacados, uma queda de
22,8% na comparação com o
mesmo mês de 2021. Os dados
são baseados no Renavam (Re-
gistro Nacional de Veículos Au-
tomotores) e na Fenabrave (as-
sociação dos distribuidores).

Os estoques chegaram a 27
dias em fevereiro, confirmando a
desaceleração das vendas. A Fe-
nabrave solicitou o refaturamen-
to de 82,5 mil carros que estão
nos pátios das concessionárias,
para que possam ser vendidos
com o benefício do IPI reduzido.

Segundo Moraes, março já
registra uma melhora na comer-
cialização, com média diária um
pouco superior a 8.000 empla-
camentos. No primeiro bimes-
tre, essa média ficou em 6.239
unidades/dia.

Mas a guerra na Ucrânia deve
atrapalhar os negócios, afetan-
do tanto o fornecimento de pe-
ças como a logística.

"Eu não imaginava ter que fa-
lar sobre guerra em nossa coleti-
va, mas esse é um tema impor-
tante. O que estamos vivendo é
de uma brutalidade assustado-
ra", diz Moraes.

MERCADOS

LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

Levantamento da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI)
divulgado ontem apontou alta
nos indicadores de emprego in-
dustrial e faturamento real das
empresas no mês de janeiro. Se-
gundo a confederação, o indica-
dor de emprego industrial au-
mentou 0,1% em janeiro frente a
dezembro de 2021, na série des-
sazonalizada.  

Segundo a CNI, com a revisão
para cima dos resultados de no-
vembro de 2021 e de dezembro
de 2021, o emprego passa a acu-
mular alta de 0,5% nos últimos
três meses.

Já o indicador de faturamen-
to fechou janeiro com alta de
2,8% e acumulou crescimento
de 6,6% entre novembro de 2021
e janeiro de 2022.

A CNI, destaca, no entanto,
que o indicador segue abaixo do
registrado em todo o primeiro
semestre de 2021 e 5,2% abaixo
do registrado em janeiro de 2021.

Em janeiro, a massa salarial
registrou crescimento de 4,2%
fechando o terceiro mês conse-
cutivo com alta acumulado de
5,7%. Já as horas trabalhadas na
produção mantiveram-se prati-

camente estáveis na passagem
de dezembro de 2021 para janei-
ro de 2022, ao registrar recuo de
0,1% na série livre de efeitos sa-
zonais.

“Apesar disso, a Utilização
da Capacidade Instalada (UCI)
completou sete meses conse-
cutivos de queda. Após atingir
82,3% em junho de 2021, a UCI

mostrou queda ao longo de to-
do o segundo semestre de 2021
e se manteve em queda no pri-
meiro mês de 2022”, informou
a CNI.

CNI

BB e Caixa anunciam
medidas de apoio a
empreendedorismo 

MULHER

Nesta terça-feira, Dia Inter-
nacional da Mulher, o Banco
do Brasil (BB) e a Caixa Eco-
nômica Federal anunciaram
medidas de apoio ao em-
preendedorismo feminino. O
BB criou uma plataforma de
ações diretas para o público
feminino. A Caixa anunciou
juros diferenciados e facilida-
des de contratação de crédito
durante este mês.

Com 38 milhões de mulhe-
res como clientes, o Banco do
Brasil lançou a plataforma BB
pra Elas, com benefícios exclu-
sivos para o público feminino.
Apenas nesta semana, serão
mais de 20 ofertas distribuídas
em três eixos: soluções finan-
ceiras, educação empreende-
dora e saúde e bem-estar.

No primeiro eixo, o Banco
do Brasil oferecerá R$ 85 bi-
lhões em crédito, com juros
promocionais, para mais de 3
milhões de mulheres em-
preendedoras. A taxa de admi-
nistração de grupos de consór-
cio terá desconto de 57%. O
banco também oferecerá mais
de R$ 90 bilhões em linhas de
crédito para o agronegócio
voltadas para as mulheres.

Na educação empreende-
dora, o BB promoverá mais de
1,3 mil cursos profissionali-
zantes, com três meses de trei-
namento gratuito, para todas
as clientes que se cadastrarem
na semana de lançamento do
BB pra Elas. Na área de saúde e
bem-estar, quem se inscrever
na plataforma terá 30 dias de
consultas médicas online gra-
tuitas, com orientações sobre
saúde da mulher e da família.

JUROS
A Caixa oferece taxas dife-

renciadas para mulheres em-
preendedoras, benefícios em

produtos específicos e vanta-
gens exclusivas ao longo de to-
do este mês. Empréstimos, se-
guros e serviços do banco te-
rão condições especiais. As
empresas de todos os tama-
nhos com sócias majoritárias
ou dirigentes mulheres terão
facilidades na contratação de
crédito.

O benefício vale para as li-
nhas de capital de giro Crédito
Especial Empresa, GiroCaixa
Fampe e para a contratação de
capital de giro por grandes em-
presas. A Caixa também ofere-
ce condições especiais para li-
nha de crédito para investi-
mento com valor mínimo de
R$ 100 mil por empresas dirigi-
das por mulheres ou com mu-
lheres como sócias.

OUTROS BENEFÍCIOS
As clientes que comprarem

o Seguro Vida Mulher da Caixa
neste mês terão direito a con-
sultas médicas eletivas e exa-
mes laboratoriais e de imagem
em rede particular com preços
reduzidos. As microempreen-
dedoras individuais cadastra-
das como MEI Mulher que fatu-
rarem pelo menos R$ 100 por
mês terão isenção no aluguel
da maquininha continuamen-
te, desde que este faturamento
mínimo seja atingido todo mês.

O valor é dez vezes mais
baixo que os R$ 10 mensais
exigidos dos demais microem-
preendedores. Para as micro e
pequenas empresas com só-
cias majoritariamente mulhe-
res, o valor para a isenção do
aluguel da maquininha caiu de
R$ 20 mil para R$ 10 mil por
mês. Para as clientes pessoas
físicas, a Caixa reduzirá, neste
mês, as taxas do Crédito Direto
Caixa (CDC) em até 0,08 ponto
percentual ao mês.

Ana Cristina Campos/ABrasil 

O Indicador Antecedente de Emprego
(IAEmp) piorou pelo quarto mês consecutivo, re-
cuando 1,4 ponto em fevereiro, para 75,1 pontos,
menor nível desde agosto de 2020 (74,8 pontos).
Em médias móveis trimestrais, o indicador tam-
bém caiu, desta vez, 2,6 pontos, para 77,8 pontos.  

Os dados foram divulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (Ibre/FGV).

“O IAEmp voltou a cair em fevereiro, seguin-
do a tendência negativa dos últimos meses. Os
últimos resultados sugerem que a recuperação
do mercado de trabalho deve ser mais lenta do
que a ocorrida em 2021. O ambiente macroeco-
nômico difícil e potenciais riscos de aumento da
incerteza global não permitem vislumbrar uma
mudança na trajetória do indicador no curto

prazo”, afirmou, em nota, o economista do
Ibre/FGV, Rodolpho Tobler.

DESTAQUES DO IAEMP
No mês de fevereiro, todos os componentes do

IAEmp contribuíram negativamente para o re-
sultado, exceto o indicador que mede a Situação
Atual dos Negócios no setor de Serviços, cuja
contribuição foi de 0,5 ponto.

Segundo o Ibre/FGV, o principal destaque
negativo foi o indicador de Situação Atual dos
Negócios da Indústria, que reduziu 1,0 ponto a
variação do IAEmp no mês. Além disso, os indi-
cadores que medem a Tendência dos Negócios
nos próximos seis meses e as intenções de con-
tratação nos próximos três meses (Emprego Pre-
visto), ambos no setor de Serviços, contribuíram
-0,3 e -0,3 ponto, respectivamente para a varia-
ção do indicador.

Indicador Antecedente de Emprego 
cai 1,4 ponto em fevereiro

Nota
SETOR DA CONSTRUÇÃO TEME QUEDA DE
INVESTIMENTO EM IMÓVEIS COM GUERRA NA UCRÂNIA

A construção civil avalia os possíveis impactos da invasão da Ucrânia
sobre o setor no Brasil. A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da
Construção) receia a diminuição da atividade econômica com uma
possível retração no investimento dos brasileiros em imóveis
motivada pela alta da inflação, que deve puxar os juros para cima.

Uma das principais preocupações é o aumento das commodities
como minério de ferro, alumínio, cobre e petróleo, além do possível
aumento dos fretes. Na avaliação da entidade, o movimento pode
elevar ainda mais os preços dos insumos utilizados na construção
que, desde meados de 2020, já pressionam os custos do setor. Com
a guerra, economistas têm elevado as projeções da inflação para o
Brasil. O IPCA deve ficar na faixa de 6% ao final de 2022, mas um
avanço maior não é descartado.

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

Tels.: (21) 3556-3030 / 96865-1628
publicidade@diariodoacionista.com.br

Emprego na indústria cresce
0,1% em janeiro ante dezembro
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Rio de Janeiro VERÃO: Aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
05:44 18:26

24º34º 80%

COVID-19

Rio investe em 3a dose para
abolir passaporte de vacina
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

A
gora que o uso de más-
caras não é mais obriga-
tório na cidade do Rio

de Janeiro, a prefeitura pretende
avançar na aplicação das doses
de reforço para suspender tam-
bém a exigência de apresentação
do passaporte vacinal para en-
trar em locais como restaurantes,
museus e academias.  

O prefeito Eduardo Paes disse
ontem que ainda não há previsão
de quando a medida poderá ser
adotada, porque depende do nú-
mero de pessoas com imuniza-
ção completa. Segundo o decreto
publicado na segunda-feira pas-
sada em edição extra do Diário
Oficial do Município, quando
70% da população tiver recebido
a dose de reforço da vacina con-
tra Covid-19, é que não será mais
necessário apresentar o passa-
porte. Com a publicação do de-
creto, o uso de máscaras deixou
de ser obrigatório ontem mesmo.

“O que a gente espera é que as
pessoas avancem na dose de re-
forço, porque, quem sabe mais à
frente, a gente não consegue
também terminar com a exigên-
cia do passaporte da vacina. Mas
isso depende ainda do aumento
da cobertura da dose de reforço”,
afirmou o prefeito. Paes destacou
que a liberação da máscara tam-
bém em ambientes fechados foi
uma decisão do comitê científico
da prefeitura, formado por espe-
cialistas.

“Sempre acho um monte de
coisas, como a maioria das pes-
soas acha, mas, de vírus e epide-
mia, entendo muito pouco. A
gente se cercou de um time mui-
to competente. Além do secretá-
rio (municipal de Saúde) Daniel
Soranz, temos no comitê cientí-
fico um conjunto importante de
pessoas de diferentes institui-
ções do Rio de Janeiro, Funda-
ção Oswaldo Cruz, Uerj (Univer-
sidade do Estado do Rio de Ja-
neiro), UFRJ, (Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro), dois ex-
ministros da Saúde, que analisa-
ram os dados e entenderam por
bem colocar em uma questão le-
gal, aquilo que na prática a gen-
te vinha vendo acontecer”,
acrescentou.

De acordo com o prefeito, a li-
beração só foi aprovada porque a
vacinação avançou na cidade. “É
bom saber que a ciência enten-

deu que era importante e que po-
díamos liberar as máscaras ago-
ra, o que só aconteceu por um
motivo: a maioria das pessoas se
vacinou. Se as pessoas não tives-
sem se vacinado, provavelmente
continuaríamos tendo que usar
máscara, não podendo viver a vi-
da e voltar à normalidade. É uma
decisão científica. Graças à ciên-
cia é que essa decisão pôde ser
tomada.”

Paes disse que não sabe ava-
liar se é perigoso liberar o uso de
máscara nos transportes públi-
cos, mas ressaltou que, ao suge-
rir a medida, o comitê baseou-se
em fatos científicos. Quanto às
entidades privadas, empresas e
restaurantes, o prefeito disse
que a decisão cabe a cada um
deles, como também à popula-
ção. “As pessoas que quiserem
vão usar máscara até quando
entenderem que devem usar. E,
para os estabelecimentos que
entenderem que devem exigir
máscara, a decisão também é
deles. Sou a favor da liberdade.
Se existe uma posição do comitê
científico da prefeitura que flexi-
biliza, isso não quer dizer que
está todo mundo obrigado a ti-
rar a máscara”, concluiu.

ALERJ
O uso de máscaras faciais não

é mais obrigatório, para entrar
ou permanecer no prédio da As-
sembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) e no Pa-
lácio Tiradentes, que abrigava o
antigo plenário da Casa.

“A decisão foi tomada com
base nos termos do Decreto Rio
50.308, de 07/03/2022, da prefei-
tura do Rio de Janeiro. A utiliza-
ção interna de máscaras na Alerj
será opcional, seja para funcio-
nários e/ou visitantes. O uso ob-
rigatório vale somente para ativi-
dades próprias e terceirizadas
que atendam ao público interno
e externo da Casa, como as por-
tarias”, diz nota da Alerj.

HOSPITAIS E ESCOLAS
A Secretaria Municipal de

Saúde informou que a desobri-
gação “não afasta a autonomia
da direção dos hospitais, que de-
verão avaliar as circunstâncias
específicas dos setores e patolo-
gias tratadas para decidir se é, ou
não, pertinente o uso de másca-
ras por pacientes e acompa-
nhantes”.

O Colégio Pedro II lembrou

que, como autarquia federal,
equiparado aos institutos e às
universidades federais, tem au-
tonomia administrativa para to-
mar decisões. “As últimas deli-
berações do Conselho Superior
sobre o tema estabelecem como
obrigatório o uso de máscara
para entrada na instituição bem
como em todas as suas depen-
dências. Até que tenhamos no-
vas deliberações da Retoria
e/ou do Consup, cumpriremos.
por obrigação hierárquica, a
normatização estabelecida”, diz
o colégio.

A Secretaria de Estado de
Educação informou que as esco-
las da rede estadual de deverão
seguir os protocolos sanitários
vigentes nos municípios nos
quais estão localizadas. Já a Se-
cretaria Municipal de Educação
(SME) informou que seguirá o
decreto da prefeitura do Rio. “A
SME também seguirá a orienta-
ção do comitê, que incentiva o
uso de máscaras por pessoas
imunodeprimidas, com comor-
bidades de alto risco e pessoas
não vacinadas”. A secretaria con-
tinuará fornecendo máscaras aos
profissionais que optarem por
usar a proteção, bem como aos
alunos que necessitarem. Os de-
mais itens do protocolo sanitário
continuam em vigor.

O uso de máscaras permane-
ce obrigatório nas instalações e
campi da Uerj. O Grupo de Tra-
balho Multidisciplinar de En-
frentamento à Covid-19 (GT-
Coronavírus) da UFRJ emitiu,
ontem à noite, nota técnica
mantendo a obrigatoriedade do
uso de máscaras nos ambientes
fechados da instituição. Nos es-
paços abertos sem aglomera-
ção, o uso de máscaras pode ser
liberado. “O GT-Coronavírus
continuará acompanhando dia-
riamente a evolução da pande-
mia e, em momento oportuno,
emitirá novas recomendações”,
diz nota.

TRANSPORTES
Após a decisão do município,

o uso de máscaras faciais dentro
do sistema do MetrôRio passou
a ser escolha individual de cada
cliente. Hoje de manhã, em ho-
rário de maior movimento, os
passageiros estavam divididos
entre os que continuam usando
a proteção e os que seguiram a
liberação. O MetrôRio informou
que “continuará a adotar todas

as melhores práticas de higieni-
zação e limpeza nos trens e esta-
ções do sistema”.

O Sindicato das Empresas de
Ônibus da Cidade do Rio de Ja-
neiro (Rio Ônibus) afirmou que
embora respeite a decisão das
autoridades competentes, “reco-
menda aos passageiros e colabo-
radores que continuem utilizan-
do máscaras e que mantenham
higienização das mãos durante e
após uso do transporte público”.

Comércio
O presidente da Associação

Comercial do Rio de Janeiro, Jo-
sé Antônio do Nascimento Brito,
disse que os números do pano-
rama epidemiológico são favo-
ráveis à abertura, especialmente
por causa da vacinação que já
está adiantada na cidade. Nasci-
mento Brito lembrou que a cida-
de tem importantíssimo setor de
serviços, a começar pelo turis-
mo, e que o uso de máscaras de-
ve ser opcional diante da atual
situação.

Ele ressaltou, no entanto,
que é preciso acompanhar a si-
tuação. “Que as autoridades
acompanhem de perto os des-
dobramentos da medida, prin-
cipalmente em transportes pú-
blicos, para uma possível mu-
dança de estratégia caso a situa-
ção venha a se modificar por al-
gum motivo.”

A Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio de Janeiro
(Asserj) apoiou a decisão da
prefeitura e garantiu que o setor
está preparado para este novo
momento da pandemia. Segun-
do a associação, os supermerca-
dos do Rio continuarão disponi-
bilizando álcool em gel para os
clientes e atentos a medidas pa-
ra manter os cuidados com a
saúde dos frequentadores cola-
boradores.

A associação destacou que o
uso da máscara em ambientes
fechados continua recomenda-
do pelo Comitê Especial de En-
frentamento à Covid-19 para
imunodeprimidos, pessoas com
comorbidades de alto risco, não
vacinadas e que apresentem
sintomas gripais. “O fim da obri-
gatoriedade do uso de máscaras
faciais mostra o encerramento
de um período muito difícil para
o setor e para a toda a sociedade,
que certamente ficará marcado
para sempre na vida de todos
nós”, disse o presidente da As-
serj, Fábio Queiróz.

Pais de alunos da rede
privada estão divididos
sobre uso de máscara
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

Pais de alunos da rede privada
de ensino da cidade do Rio de Ja-
neiro estão divididos quanto ao
uso de máscara. O item deixou de
ser obrigatório na segunda-feira
passada, quando o prefeito
Eduardo Paes (PSD) assinou um
decreto retirando a obrigatorie-
dade da proteção contra Covid
em ambientes fechados. Com is-
so, a cidade se tornou a primeira
capital do Brasil a abolir total-
mente a utilização das máscaras.

Segundo Daniel Becker, sani-
tarista e membro do comitê cien-
tífico do Rio, cabe à secretaria de
educação e às escolas particula-
res a decisão de manter ou não o
uso das máscaras. A Secretaria de
Estado de Saúde diz que as esco-
las estaduais da cidade do Rio de-
vem seguir as novas regras. Já a
Secretaria Municipal de Saúde
afirma que o uso das máscaras
não é mais obrigatório nas unida-
des de ensino, mas que incentiva
o uso da proteção por pessoas
imunodeprimidas, com comor-
bidades de alto risco ou pessoas
não vacinadas

Consultadas pela reportagem,
sete escolas particulares disse-
ram que o uso do item será facul-
tativo. Trata-se dos colégios Elite,
PH, Franco-brasileiro, Santo Iná-
cio, CEL (Intercultural School) e
Mopi. Já a Escola Parque orientou
o uso de máscara por mais um
período de duas semanas.

No Colégio Santo Agostinho,
a utilização do item não é mais
obrigatória, mas alguns pais ain-
da preferem que os filhos usem
a proteção. É o caso da dentista
Ivi Costa, 43, que falou com a re-
portagem após deixar a filha de
sete anos no colégio, localizado
na Barra da Tijuca, zona oeste
do Rio.

"Ela está de máscara e vai
continuar de máscara. Ela só to-
mou a primeira dose. Vai tomar
a segunda agora na sexta e vai
permanecer com a máscara por
pelo menos mais duas sema-
nas", diz Costa. Passadas as
duas semanas, ela diz que vai
avaliar o cenário epidemiológi-
co para decidir se a jovem segue
ou não com a máscara.

Para a dentista, o decreto da
Prefeitura foi precipitado.
"Acho que deveria ter esperado
pelo menos mais 14 dias depois
do Carnaval para ver o que
acontece."

Embora o Carnaval de rua
tenha sido suspenso, os blocos
clandestinos se espalharam pe-

la cidade, reunindo centenas de
foliões.

Fernanda de Paula, 37, tam-
bém prefere aguardar a retirada
para a sua filha, de seis. "Eu não
vou tirar a máscara agora, mas
não sei como vai ser daqui para
frente, com ela vendo os amigui-
nhos sem máscara. Mas vou ten-
tar manter. Eu prefiro ser cautelo-
sa no momento."

No entanto, ao contrário de
Costa, a fisioterapeuta diz que o
decreto da prefeitura veio em boa
hora. "A medida veio no tempo
certo. Acho que houve uma evo-
lução, vieram as vacinas, a ciên-
cia. Está tudo caminhando para
uma normalidade. A gente só
precisa se acostumar com esse
novo normal, ao que era antes."

Já a empresária Rahyra Soares,
32, liberou o filho de oito anos pa-
ra ir à escola sem máscara. "Hoje
ele entrou sem máscara. Eu prefi-
ro, porque ele já está vacinado e
acho que não tem mais problema
ele vir sem máscara. Não vejo
problema", diz ela, acrescentan-
do que liberou o item pelo bem-
estar do filho.

"Como ele usa óculos, a más-
cara deixa os óculos embaçados e
ele não consegue enxergar direi-
to. Está muito calor também, en-
tão ele reclama de falta de ar." Pa-
ra ela, o decreto da prefeitura po-
deria ter vindo até antes. "Achei
que demorou. Tiveram Carnaval,
festas de Réveillon e todo mundo
sem máscara."

Avaliação parecida faz a advo-
gada Mariana Rolins, 41. "As pes-
soas no Carnaval estavam todas
em blocos e é um pecado com
criança nesse 'calor de 50°C' pe-
dir que elas usem máscara. As
crianças já foram muito penaliza-
das na pandemia. Elas têm o di-
reito de brincar de forma livre, de
respirar ar puro", diz ela, que é
mãe de uma menina de seis anos.

Se nas escolas os pais estão di-
vididos quanto ao uso da másca-
ra, nas ruas a situação não é dife-
rente. Em bairros como Leblon e
Ipanema, na zona sul, parte dos
pedestres já circulava sem o item
ontem, enquanto outros o manti-
nham no rosto.

O jornaleiro Rodolfo Matos,
42, que trabalha há pouco mais
de um ano no Leblon, percebe es-
sa divisão quanto ao uso da pro-
teção entre quem circula pela re-
gião. "Está meio a meio. Muita
gente sem máscara, mas muita
gente com máscara", resume ele,
que faz parte do primeiro grupo,
tendo escolhido abolir o item de
sua rotina.







Senado aprova
aumento de pena para
calúnia e difamação 

CRIME CONTRA MULHER

MATHEUS TEIXEIRA E
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

O Senado Federal aprovou
ontem o projeto de lei que de-
termina o aumento de pena
para crimes de calúnia, difa-
mação e injúria quando são
cometidos contra mulheres
em razão da condição do sexo
feminino.

O texto segue para análise
da Câmara dos Deputados e,
caso seja aprovado, será enca-
minhado para sanção presi-
dencial. Se for sancionada, a
lei preverá que delitos cometi-
dos nesta condição deverão
ter a penalização ampliada em
um terço.

O Senado e a Câmara anali-
sam uma série de projetos vol-
tados à causa feminina devido
ao Dia da Mulher, comemora-
do em 8 de março. Dois proje-
tos que previam o aumento da
participação feminina na polí-
tica, porém, não tiveram acor-
do entre os senadores para ir a
plenário e não foram votados
ontem.

Um deles obriga partidos a
reservarem 30% dos assentos
em diretórios nacionais, esta-
duais e municipais às mulhe-
res. O outro que sofreu resis-
tência previa a presença fixa
de duas mulheres nas comis-
sões permanentes na Casa.

O projeto já aprovado que
prevê ampliação da pena dos
crimes contra a honra foi pro-
posto pela senadora Leila Bar-
ros, que é parlamentar pelo
DF e anunciou nesta semana
que sairá do Cidadania, seu
atual partido.

Ela defendeu que é neces-
sário aprovar a mudança no
Código Penal porque o "pre-
conceito contra as mulheres
norteia grande parte dos cri-
mes violentos no Brasil".

"É o machismo e a discri-
minação que estão no âmago

da conduta criminosa; que
justifica e dá vazão a toda sor-
te de impulso violento, fazen-
do com que o Brasil seja um
dos países no mundo em que
mais se mata mulheres e mi-
norias", disse.

A Câmara também aprovou
um pacote de projetos da ban-
cada feminina.

Um deles assegura às pre-
sas grávidas tratamento hu-
manitário antes e durante o
parto, assim como no puerpé-
rio. Além disso, o texto diz que
cabe ao poder público promo-
ver a assistência integral à saú-
de da mulher e à do recém-
nascido.

Os deputados retiraram
dispositivo do texto original do
Senado que dizia que o uso de
algemas seria disciplinado por
decreto federal e que a utiliza-
ção era vedada em presas des-
de o princípio até o fim do tra-
balho de parto. Por causa dis-
so, o projeto volta para apre-
ciação dos senadores.

Outro projeto aprovado
destina no mínimo 5% dos re-
cursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública para ações
de enfrentamento da violência
contra a mulher. A relatora do
texto, deputada Tabata Ama-
ral (PSB-SP), acatou parcial-
mente mudanças do Senado.

Uma delas indica que o
plano estadual adotará trata-
mento específico para as mu-
lheres indígenas, quilombo-
las e de comunidades tradi-
cionais. Outra diz que entre
os critérios para aplicação
dos recursos devem estar me-
tas e resultados relativos à
prevenção e ao combate à
violência contra a mulher.
Além disso, a lei vai ter efeitos
financeiros a partir do ano se-
guinte à publicação.

O texto, agora, segue para
sanção do presidente Jair Bol-
sonaro.

VENDENDO A NAÇÃO

Bolsonaro põe destino do
País nas mãos de evangélicos 
RICARDO DELLA COLETTA E
MARIANNA HOLANDA/FOLHAPRESS

E
m um ato montado para
mostrar o apoio de lide-
ranças evangélicas ao

Planalto, o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) afirmou, ontem,
que dirige o Brasil para onde os
pastores desejarem.

"Seria muito fácil estar do ou-
tro lado. Mas, como eu acredito
em Deus, se fosse para estar do
outro lado, nós não seríamos es-

colhidos. Eu falo 'nós' porque a
responsabilidade é de todos
nós. Eu dirijo a nação para o la-
do que os senhores assim o de-
sejarem", declarou Bolsonaro.

O presidente esteve à frente
ontem de uma reunião com de-
zenas de pastores evangélicos
no Palácio da Alvorada. Além
das lideranças, participaram mi-
nistros, a primeira-dama Mi-
chelle Bolsonaro e parlamenta-
res da bancada evangélica no
Congresso Nacional.

Em seu pronunciamento, Bol-
sonaro fez diversos acenos às
pautas conservadoras que mobi-
lizam as igrejas e templos no
país. Disse acreditar em Deus e
defender a família, criticou a le-
galização do aborto em outros
países e argumentou que o presi-
dente eleito em 2022 poderá in-
dicar mais dois ministros para o
STF (Supremo Tribunal Federal).

"Hoje nós temos alguém den-
tro do STF que tem Deus no co-
ração", disse Bolsonaro, referin-

do-se ao ministro André Men-
donça, que assumiu uma cadei-
ra no tribunal em dezembro.

Indicado por Bolsonaro, Men-
donça é pastor presbiteriano.

"Quem esperava um dia no
Ministério da Educação termos
um pastor evangélico, como o
Milton aqui do nosso lado?",
acrescentou Bolsonaro.

As lideranças evangélicas
que compareceram ao Alvorada
foram mobilizadas pelo pastor
Silas Malafaia.

Brasil registra 518 mortes por Covid
e mais de 78 mil casos em 24 horas

O Brasil registrou 518 mortes
por Covid e 78.374 casos da doen-
ça, ontem. Com isso, o país chega
a 652.936 vidas perdidas e a
29.144.964 pessoas infectadas pe-
lo Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.

As médias móveis de mortes e
casos continuam em queda, em
relação aos dados de duas sema-
nas atrás. A de óbitos agora é de
460 por dia, redução de 43%, e a
de infecções de 47.928 por dia, di-
minuição de 50%..

O Brasil registrou 1.128.582

doses de vacinas contra Covid-
19, nesta terça. De acordo com
dados das secretarias estaduais
de Saúde, foram 119.559 primei-
ras doses e 274.654 segundas
doses. Também foram registra-
das 5.822 doses únicas e 728.547
doses de reforço.

A Bahia registrou -4.322 pri-
meiras doses.

Ao todo, 173.391.638 pessoas
receberam pelo menos a primeira
dose de uma vacina contra a Co-
vid no Brasil –151.824.637 delas já
receberam a segunda dose do

imunizante. Somadas as doses
únicas da vacina da Janssen con-
tra a Covid, já são 156.528.848 pes-
soas com as duas doses ou com
uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 80,71% da
população com a 1ª dose e 72,86%
dos brasileiros com as duas doses
ou com uma dose da vacina da
Janssen. Considerando somente
a população adulta, os valores
são, respectivamente, de 107,18%
e 96,76%.

Somente 31,30% da popula-
ção tomou dose de reforço até o

momento.
O consórcio começou a fazer

também o registro das doses de
vacinas aplicadas em crianças. A
população de 5 a 11 anos parcial-
mente imunizada (com somente
a primeira dose de vacina recebi-
da) é de 48,99%. Na mesma faixa
etária, 2,60% recebeu a segunda
dose ou a dose única.

Considerando toda a popula-
ção acima de 5 anos, 86,63% rece-
beu uma dose e 78,20% recebeu
duas doses ou a vacina de dose
única da Janssen.

ÔMICRON

Bolsonaro diz que mulheres estão
‘praticamente integradas à sociedade’
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) disse ontem que a mulher
está "praticamente integrada" à
sociedade e assinou decreto que
prevê distribuição gratuita de
absorventes, medida vetada por
ele no ano passado.

A declaração foi feita em ceri-
mônia de homenagem ao Dia da
Mulher no Palácio do Planalto.
A medida ocorre em meio à ten-
tativa do chefe do Executivo de
diminuir a sua rejeição junto às
mulheres, no ano em que bus-
cará se reeleger.

"Minha mãe foi também uma
empreendedora. Lá naquele
meu tempo, é história, ou a mu-
lher era professora ou dona de
casa, dificilmente uma mulher

fazia algo diferente disso. Lá nos
anos 1950, 1960. Hoje em dia as
mulheres estão praticamente
integradas à sociedade. Nós as
auxiliamos. Nós estamos sem-
pre ao lado dela. Não podemos
mais viver sem ela", afirmou o
presidente em discurso no
evento.

O decreto prevê R$ 130 mi-
lhões do orçamento do Ministé-
rio da Saúde, e deve contemplar
3,6 milhões de mulheres, segun-
do disseram a jornalistas o mi-
nistro Marcelo Queiroga e o se-
cretário de Atenção Primária,
Raphael Câmara. A íntegra do
texto ainda não foi divulgada.

Em outubro do ano passado,
Bolsonaro vetou proposta apro-
vada pelo Congresso alegando
que não apresentava fonte de
custeio ou medida compensató-

ria, o que violaria a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Na ocasião, todos os artigos
do Programa de Proteção e Pro-
moção da Saúde Menstrual que
previam a disponibilização de
graça do produto de higiene, seu
principal foco, foram vetados.

"Essa é uma política pública
que deve ser feita pelo Poder
Executivo", disse Queiroga a jor-
nalistas. "Acredito que o Con-
gresso não deva derrubar esse
veto, porque o que fizemos foi
aprimorar o processo legislati-
vo", completou.

O Congresso Nacional anali-
sará os vetos do presidente ama-
nhã.

A deputada Jandira Feghali
(PCdoB-RJ) classificou a edição
do decreto por Bolsonaro após a
análise do veto ser agendada co-

mo eleitoreira e disse que o texto
vetado pelo presidente era su-
prapartidário.

"A atitude de editar um de-
creto após a convocação do
Congresso para análise do veto é
uma atitude, além de eleitoral,
um desrespeito ao parlamento
brasileiro", disse ela.

Em termos de recursos, a es-
timativa de impacto fiscal, se-
gundo cálculos dos autores do
projeto de lei, era de R$ 84,5 mi-
lhões ao ano. O orçamento do
governo é cerca de R$ 40 mi-
lhões superior.

Por outro lado, os parlamen-
tares previam beneficiar cerca
de 5,6 milhões de mulheres. En-
quanto isso, a abrangência do
programa do governo federal
exclui cerca de 2 milhões de
pessoas.

FALANDO EME

Dilma chama Arthur do Val de
nefasto e cita ataques do MBL 
VICTORIA AZEVEDO/FOLHAPRESS

A ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT) criticou as declarações
sexistas do deputado estadual
Arthur do Val, o Mamãe Falei,
sobre mulheres ucranianas, e
relembrou os ataques que rece-
beu do MBL (Movimento Brasil
Livre) durante o processo de seu
impeachment. O deputado faz
parte do movimento.

"Nós vimos o deputado Art-
hur Mamãe Falei ter talvez a
manifestação mais deplorável
de ódio, de violência e de des-
respeito à mulher, ao falar das
mulheres ucranianas pobres. É
desqualificado, nefasto", disse a
petista ao participar de evento
do partido sobre o Dia Interna-
cional das Mulheres,ontem.

"Ele mostra tudo o que há de

mais corrupto, no sentido am-
plo da palavra, no patriarcalis-
mo misturado com escravidão e
neoliberalismo e, no caso dele,
neofascismo também", seguiu a
petista.

A ex-presidente também re-
lembrou os ataques que recebeu
do MBL durante o processo de
seu impeachment e criticou o
que chamou de "dupla moral"
de parte da sociedade, inclusive
da imprensa, ao reagir às decla-
rações naquele momento.

"As frases que o MBL usou
para me qualificar naquele mo-
mento foram 'burra', 'vagabun-
da', 'prostituta', 'vai para casa',
'vai para o tanque', algo assim. E
pairou um silêncio generaliza-
do. Naquele momento, o MBL
foi ultravalorizado", continuou a
petista.

"A dupla moral é esclarece-
dora também do fato de que a
imprensa não adota sempre pa-
drões de tratamento adequado
às mulheres, só quando lhe in-
teressa. Só quando vem em
apoio a alguma coisa que ela
defende. E, no meu caso, não
me defendia, nós sabemos dis-
so", disse ainda.

Ainda em seu discurso, a pe-
tista disse que o processo de im-
peachment que sofreu teve lin-
guagem e práticas misóginas e
machistas.

Dilma também criticou a ges-
tão de Jair Bolsonaro (PL) e afir-
mou que há uma "distorção da
política social", somente com
fins eleitoreiros.

"Bolsonaro está fazendo polí-
ticas sociais que ele não fez du-
rante todo o seu governo em ano

eleitoral buscando ganhar adep-
tos", disse. "A política social de
Bolsonaro sempre dura poucos
meses, não são políticas estrutu-
rantes e que contemplam de fa-
to os interesses daqueles aos
quais elas se destinam."

Ao final, Dilma disse ainda
que as mulheres não devem vo-
tar em Bolsonaro nas eleições
presidenciais de outubro.

"Todos os programas que o
Bolsonaro fizer e beneficiar as
mulheres, eu sou a favor da gen-
te defender a seguinte palavra
de ordem: 'Pegue os recursos e
vote contra ele'. Não vote nele.
Isso é uma arma de criticar a
forma pela qual ele tenta, de
uma certa forma, tratar a mu-
lher como sendo incapaz de ra-
ciocinar e ver seus interesses es-
cusos", disse.
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SP deve liberar uso
de máscara em local
aberto nesta quarta

COVID-19

LEONARDO
MARTINS/UOL/FOLHAPRESS

O governo de São Paulo de-
cidiu liberar o uso de másca-
ras de proteção em ambientes
abertos no estado, mas ainda
estuda se esse aval valerá ou
não para áreas livres de esco-
las neste momento, segundo
apurou a reportagem.

A obrigatoriedade das más-
caras deve continuar valendo
em ambientes fechados.

A liberação e a decisão final
sobre as escolas devem ser
anunciadas hoje pelo gover-
nador de São Paulo, João Do-
ria (PSDB), em entrevista cole-
tiva no Palácio dos Bandeiran-
tes. Na semana passada, Doria
disse que havia "boa expecta-
tiva" pela liberação ao ar livre.

A preocupação da gestão
em relação às escolas é que os
índices de vacinação nas
crianças não estão adequados
para a flexibilização. A plata-
forma VacinaJá, do governo
paulista, aponta que 70,3% das
crianças receberam uma dose,
quando o patamar ideal seria
de 80%. As crianças vacinadas
com duas doses correspon-
dem a 19,2% do total.

A melhora nos índices de
novos casos, internações e
óbitos pela Covid-19 e o avan-
ço na aplicação da dose de re-
forço no estado abriram espa-
ço para que a liberação das
máscaras voltasse a ser discu-
tida pelo Comitê Científico,
que assessora Doria na condu-
ção da pandemia.

Mesmo a liberação em es-
paço aberto foi adotada com
cautela após o surto de casos
da variante Ômicron em janei-
ro deste ano.

Foi a variante que mudou
os planos do governador e fez
com que ele recuasse quando
anunciou uma liberação do
uso de máscaras em ambien-
tes abertos pela primeira vez,
em novembro do ano passado.

Um recente estudo da pre-
feitura de São Paulo defendeu
o fim da obrigatoriedade de
uso de máscaras em ambien-
tes abertos, como ruas e par-
ques. Mas entende que, em lo-
cais fechados, como no trans-
porte público, a máscara deve
continuar sendo usada.

Para o infectologista Julio
Croda, pesquisador da Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz) e
presidente da SBMT (Socieda-
de Brasileira de Medicina Tro-
pical), os indicadores da pan-
demia em São Paulo permi-
tem que a flexibilização das
máscaras aconteça, com mo-
nitoramento dos números da
pandemia.

"São Paulo está em um pro-
cesso de liberar essas medidas
de forma gradativa porque é
possível liberar e acompanhar
o impacto daqui a duas sema-

nas. Se houver um aumento
de casos e internações, é im-
portante retroagir e impor me-
didas preventivas individuais
e coletivas. Mas, do ponto de
vista de São Paulo, estão sen-
do bastante prudentes", opina
o pesquisador.

Dentro das escolas, Croda
diz que os indicadores de
transmissão e vacinação de-
vem ser analisados.

"É preciso aumentar a co-
bertura das vacinas neste públi-
co para não ter impacto de hos-
pitalização e óbito no público
pediátrico. Nas escolas, a libe-
ração talvez só no momento em
que o vírus tiver mais endemi-
cidade e cobertura vacinal", ex-
plica o médico, que vê o indica-
dor de 80% das crianças com
primeira dose como o ideal.

O infectologista Renato
Kfouri, diretor da Sociedade
Brasileira de Imunizações
(SBIm), pede mais cautela. "A
liberação não deve ser nortea-
da pela vacinação, mas pela
taxa de transmissão. Estamos
em queda, mas com números
altos. Nas próximas semanas,
poderíamos conversar sobre
liberação de máscaras, mas,
hoje, não entendo que seria o
momento".

Segundo dados do governo
de São Paulo, a ocupação de
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) no estado está em
38,5%, enquanto de enferma-
rias está em 28,8%.

Os dados do VacinaJá, do
governo paulista, apontam
que 83,3% da população está
completamente vacinada com
duas doses. A dose de reforço
foi aplicada em 21 milhões de
pessoas.

CAPITAIS
Em Macapá e Belo Hori-

zonte, as máscaras deixaram
de ser obrigatórias em am-
bientes abertos. No Rio de Ja-
neiro, a prefeitura foi além e li-
berou o uso também em luga-
res fechados.

A obrigatoriedade do item
de proteção ao ar livre já havia
sido encerrada em outubro
passado. Com isso, estabeleci-
mentos públicos e privados
deixam de ser obrigados a exi-
gir o uso de máscaras em suas
instalações no Rio.

Na capital do Amapá, a de-
cisão já está valendo e combi-
na outras flexibilizações, co-
mo liberação de capacidade
total em eventos. Por lá, a me-
dida vale até 21 de março. Se-
gundo a prefeitura, o número
de casos segue estável e a vaci-
nação continua avançando.

Em BH, a medida passou a
valer na última sexta-feira. A
prefeitura argumenta que evi-
dências científicas demons-
tram que há menor probabili-
dade de transmissão em espa-
ços abertos.

GUERRA

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O
presidente Vladimir
Putin reagiu ao em-
bargo dos Estados

Unidos ao petróleo e ao gás na-
tural de seu país anunciando
que vai proibir ou limitar o co-
mércio de matérias-primas da
Rússia até o fim deste ano.

A lista de produtos e países
que serão afetados será elabora-
da em até dois dias, segundo o
decreto presidencial divulgado
pelo Kremlin. Com isso, a Rússia
nem venderá, nem comprará
produtos básicos.

A ação do presidente Joe Bi-
den, coordenada segundo o pre-
sidente americano com seus
aliados ocidentais, visa punir a
Rússia pela guerra que iniciou ao
invadir a Ucrânia, no dia 24 de fe-
vereiro. Ela se soma a uma série
de duras sanções econômicas.

A principal retaliação russa
deverá ocorrer contra a Europa.
Na segunda-feira, o vice-premiê
Alexander Novak disse que o
gasoduto Nord Stream 1, que le-
va até 55 bilhões de metros cú-
bicos do produto todo ano da
Rússia para a Alemanha, poderá
ser fechado.

Há anos os EUA criticam os
europeus pela ligação energéti-
ca com Putin, e empresas sócias
do Nord Stream já sofreram san-
ções de Washington.

Já a proibição de exportação
de petróleo deverá atingir todos
os países da lista de nações con-

sideradas hostis na crise ucrania-
na pelo Kremlin, como os 27 in-
tegrantes da União Europeia, Ja-
pão e Austrália. O Brasil não está
nessa lista, e provavelmente po-
derá até auferir algum ganho na
crise exportando produtos que
serão proibidos a outros países.

Isso não compensará os cho-
ques, evidentemente, do uso da

chamada "bomba atômica das
sanções" por parte dos EUA, vi-
sando punir Putin pela guerra.
O mesmo Novak chegou a pre-
ver que o barril de petróleo po-
derá acabar na casa dos US$
300, ante os já altos US$ 130
desta terça-feira.

Com as maiores reservas
(24%) do mercado, Moscou é a

maior exportadora de gás natu-
ral do mundo. Tem a oitava
maior reserva de petróleo
(4,8%), mas é a segunda maior
exportadora, atrás da Arábia
Saudita.

Não por acaso, o governo
brasileiro já analisa medidas pa-
ra tentar segurar o preço dos
combustíveis.

Pedro Castillo enfrentará novo pedido
de vacância e pode perder presidência
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

Com pouco mais de sete me-
ses de governo, o presidente do
Peru, Pedro Castillo, enfrentará
uma segunda moção de vacância
–um afastamento pelo Congres-
so, mas diferente do impeach-
ment, que é outro mecanismo ju-
rídico– e pode perder o cargo.

Ele já se livrou de uma moção
do tipo em dezembro, conse-
guindo os votos para permane-
cer no poder. Desta vez, a inicia-
tiva vem de um grupo de partidos
de direita liderados pelo Avança
País. Até aqui, ela já reuniu 50 as-
sinaturas –para ser aceita são ne-
cessários 52 apoios, e os oposito-

res confiam em consegui-los no
dia do debate no plenário.

Ainda não há, porém, data
definida para essa discussão no
Parlamento.

O pedido de vacância atual
lista 20 itens, entre os quais uma
declaração recente da lobista
Karelim López à Procuradoria,
acusando Castillo de lavagem
de dinheiro. Sobre ele recaem
ainda acusações de que teria ti-
do encontros fora da agenda ofi-
cial com empresários interessa-
dos em obter vantagens em
obras públicas.

Castillo deu respostas contra-
ditórias à Procuradoria sobre es-
ses encontros, depois admitin-

do-os em entrevistas à televisão
peruana, ressaltando que elas ti-
nham cunho pessoal.

Outras denúncias apontam
que o presidente mantém uma
espécie de "gabinete paralelo",
que o assessora com relação a
medidas políticas e econômicas.

Essa espécie de ministério ex-
traoficial seria comandado pelo
líder do Perú Libre, Vladimir
Cerrón. O político do partido do
presidente foi impedido de ser
candidato por ter condenações
por corrupção, e nessa configu-
ração operaria como mandatá-
rio informal.

Enfrentando grande instabi-
lidade política desde que assu-

miu, Castillo já teve que trocar o
gabinete oficial ao menos qua-
tro vezes. Ele também enfrentou
pedidos de impugnação do plei-
to, a renúncia do chefe das For-
ças Armadas pouco antes da
posse e demissões pontuais de
auxiliares –por declarações po-
lêmicas, denúncias de irregula-
ridades e pela realização de uma
festa em meio a restrições im-
postas pelo governo para conter
a pandemia.

Em uma de suas declarações
antes de deixar o governo, a ex-
primeira-ministra Mirtha Váz-
quez afirmou que "o que deveria
mudar era o entorno do presi-
dente, não os ministros".

PERU
SP celebra mês da mulher
com oportunidades 

EMPREGO

Para celebrar o mês da mu-
lher, a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo de São Pau-
lo está promovendo uma pro-
gramação especial que vai trazer
oportunidades de emprego,
qualificação profissional, bate-
papos, feiras e oficinas destina-
das à mulher. A iniciativa, que
recebeu o nome de Lugar de
mulher é trabalhando onde ela
quiser, tem parceria da Funda-
ção Paulistana e da Agencia São
Paulo de Desenvolvimento
(AdeSampa).  

A programação se estenderá
durante todo o mês de março e
será destinada tanto às mulheres
que já estão trabalhando e que-
rem se qualificar quanto àquelas
que buscam uma oportunidade
no mercado. “O desemprego
afetou mais mulheres que ho-
mens na capital. Enquanto o re-

cuo entre os ocupados chegou a
11% para os homens, alcançou
17,5% entre as mulheres. Esta
dura realidade afetou a vida de
milhares de famílias, pois muitas
delas são as responsáveis pelo
sustento da casa", afirmou a se-
cretária de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turis-
mo, Aline Cardoso.

"Desde o início da pandemia,
estamos trabalhando para dar
condições às paulistanas de se
capacitarem e retornarem ao
mercado, oferecendo oportuni-
dades em diversos programas
municipais. 

Neste Dia da Mulher, dare-
mos sequência a esta missão
com uma programação voltada
a este público", completou. Na
programação estão previstas li-
ves sobre o protagonismo da
mulher no mercado de trabalho
e também sobre o LinkedIn.

Maduro reconhece aproximação
com Biden, mas acordo é incerto
FABIANO
MAISONNAVE/FOLHAPRESS

Em discurso transmitido pela
TV, o presidente venezuelano, Ni-
colás Maduro (foto), disse na se-
gunda-feira passada estar interes-
sado em se reaproximar dos EUA.
A declaração aconteceu logo após
a retomada das conversas de alto
nível em Caracas, por iniciativa
do presidente Joe Biden.

"Tivemos uma reunião, posso
classificá-la de respeitosa, cor-
dial, muito diplomática", disse
Maduro, durante reunião de ga-
binete. "Lá estavam as bandei-
ras dos Estados Unidos e da Ve-
nezuela e se viam muito bonitas.
As duas bandeiras, unidas, co-
mo devem estar".

A iniciativa norte-americana
tem como pano de fundo a esca-
lada da guerra na Ucrânia e a ex-
plosão do preço do petróleo.
Ontem, os EUA baniram a im-
portação de petróleo, gás e car-
vão da Rússia.

O impacto da crise mundial

já chegou aos postos de com-
bustível norte-americanos. Es-
tados como Califórnia já estão
registrando preços recordes de
gasolina. Geograficamente pró-
xima, mas há três anos em rom-
pimento diplomático, a Vene-
zuela concentra a maior reserva
de petróleo do mundo.

As relações bilaterais estão
estremecidas desde a ascensão
do presidente Hugo Chávez ao
poder, em 1999, e chegou ao seu

nível mais baixo sob o governo
Donald Trump (2017-2021). O
republicano tentou derrubar a
ditadura chavista ao reconhecer
o líder golpista Juan Guaidó co-
mo presidente legítimo.

Na semana passada, a Casa
Branca renovou por um ano
uma Ordem Executiva de "emer-
gência nacional" com relação à
Venezuela, sob a justificativa de
que a perseguição política, a li-
berdade de imprensa e a dete-

rioração dos direitos humanos
continuam em níveis críticos, re-
presentando uma "ameaça inco-
mum e extraordinária para a se-
gurança nacional e a política ex-
terna dos Estados Unidos".

Nesta segunda-feira, Maduro
também anunciou a retomada
das negociações com a oposi-
ção, no México, sob a mediação
da Noruega.

O diálogo estava suspenso
desde a captura em Cabo Verde e
extradição para os EUA do em-
presário Alex Saab, operador do
regime venezuelano, em novem-
bro. Na segunda, o ditador classi-
ficou o processo de "duro golpe".

Por outro lado, Venezuela e
Rússia mantêm relações próxi-
mas há décadas. Na área militar,
por exemplo, Moscou vendeu
caças Sukhoi Su-30 e enviou
uma frota da Marinha para a
realização de exercícios milita-
res no Caribe. Na ONU, o gover-
no Maduro não votou na sessão
que condenou a invasão russa à
Ucrânia.

VENEZUELA
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O presidente da China, Xi Jinping, disse on-
tem que a China está "aflita de ver as chamas da
guerra se reacenderem na Europa", noticiou a
mídia estatal, em sua declaração mais forte até
o momento sobre o conflito.  

Falando em uma reunião virtual com o pre-
sidente francês, Emmanuel Macron, e o chance-
ler alemão, Olaf Scholz, Jinping disse que os três
países deveriam apoiar conjuntamente as con-
versações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, in-
formou a emissora estatal chinesa CCTV.

O presidente chinês descreveu a situação na
Ucrânia como "preocupante" e disse que a prio-
ridade deveria ser evitar que ela se agrave ou "fi-
que fora de controle", segundo a CCTV.

Ele também afirmou que a França e a Ale-
manha deveriam fazer esforços para reduzir os
impactos negativos da crise, e expressou preocu-
pação com o reflexo das sanções impostas a
Moscou envolvendo a estabilidade das finanças
globais, abastecimento de energia, transporte e

cadeias de abastecimento.

SANÇÕES ILEGAIS
A China, que se recusou a condenar as ações

da Rússia na Ucrânia ou a chamá-las de invasão,
expressou repetidamente sua oposição ao que ela
descreve como sanções ilegais contra a Rússia.

A amizade da China com a Rússia, fortaleci-
da no mês passado quando o presidente russo,
Vladimir Putin, participou da cerimônia de
abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pe-
quim no mesmo dia em que os países declara-
ram uma parceria estratégica "sem limites", tor-
nou-se incômoda para a China à medida que a
guerra na Ucrânia se intensifica.

Moscou descreve suas ações na Ucrânia como
uma "operação especial" para desarmar seus vizi-
nhos e destituir líderes que chama de neonazistas.
A Ucrânia e seus aliados ocidentais qualificam is-
so de um pretexto infundado para uma invasão
para conquistar um país de 44 milhões de pessoas.

Xi Jinping: prioridade é evitar 
que a guerra fique fora de controle

FABRIO GRODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

Putin reage aos EUA e limita
comércio de matérias-primas
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