ANO VI • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Quarta-feira, 9 de março de 2022 • Nº 1267 • R$ 1,00
www.diariodoacionista.com.br
CNI

Emprego na indústria cresce 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

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado ontem apontou alta nos indicadores de emprego industrial e faturamento real das empresas no mês de janeiro. Segundo a confederação, o indicador de emprego industrial aumentou 0,1% em janeiro

GUERRA

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
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Putin reage e
limita comércio
de matériasprimas

Produção de veículos recua
21,7% no primeiro bimestre

DIVULGAÇÃO

O presidente Vladimir Putin
reagiu ao embargo dos Estados
Unidos ao petróleo e ao gás natural de seu país anunciando
que vai proibir ou limitar o comércio de matérias-primas da
Rússia até o fim deste ano. A lista de produtos e países que serão 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, coordenada segundo o presidente
americano com seus aliados
ocidentais, visa punir a Rússia
pela guerra que iniciou ao invadir a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. 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
leva até 55 bilhões de metros
cúbicos do produto todo ano da
Rússia para a Alemanha, poderá ser fechado. PÁGINA 8
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Dilma chama
Arthur do Val
de nefasto e
cita ataques

A produção de veículos leves e pesados fechou o primeiro bimestre 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, associado às férias coletivas de janeiro, ao fornecimento irregular de peças e
à desaceleração das vendas neste início de ano. Na comparação en-
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Rio planeja
acabar com
passaporte
de vacinas

tre os meses de fevereiro, a queda é de 15,8%. Os dados foram divulgados 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, implementada. PÁGINA 2

Bolsonaro leva rumo do
Brasil para onde pastores
evangélicos indicarem
Em um ato montado para mostrar o apoio de lideranças evangélicas ao Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) afirmou, ontem, que dirige o Brasil para onde os pastores desejarem. "Seria muito 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 lado que os senhores assim o desejarem", declarou Bolsonaro. O presidente esteve à frente ontem de uma reunião com dezenas de pastores evangélicos no Palácio da Alvorada. Além das lideranças, participaram ministros, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e parlamentares da bancada evangélica no Congresso Nacional. PÁGINA 7
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(2/2)
Poupança 3
(9/3)
TR (prefixada)
(29/8/2017)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,83% (fev.)
R$ 3,7053 IPCA 5
0,88% (fev.)
CDI
10,75% 0,20
até o dia 08/mar
OURO
0,60% BM&F/grama
R$ 326,00
EURO Comercial
0,0098 Compra: 5,5104
Venda: 5,5110

EURO turismo
Compra: 5,5554
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0897
DÓLAR comercial
Compra: 5,0531
DÓLAR turismo
Compra: 5,0538

Venda: 5,7354
Venda: 5,0903
Venda: 5,0537
Venda: 5,2338
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MERCADOS

Dólar cai para R$ 5,05
após endurecimento de
sanções contra Rússia

Produção de veículos recua
21,7% no primeiro bimestre

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

O embargo dos Estados
Unidos ao petróleo e ao gás da
Rússia não teve grandes efeitos no câmbio. O dólar acelerou a queda e fechou em baixa
pela primeira vez após duas
altas seguidas. A Bolsa de Valores 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, aproximando-se de R$ 5,10, mas
perdeu força após o anúncio
de que os Estados Unidos

proibirão a compra de petróleo e de gás da Rússia.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado por oscilações. O Índice Bovespa (Ibovespa), 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 norteamericano, Joe Biden, anunciar
a suspensão das importações
de petróleo e de gás da Rússia, a
cotação internacional do petróleo fechou em forte alta. O preço do barril do tipo Brent encerrou o dia vendido a US$ 128, no
maior nível desde 2008.

MULHER

BB e Caixa anunciam
medidas de apoio a
empreendedorismo
Nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, o Banco
do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal anunciaram
medidas de apoio ao empreendedorismo feminino. O
BB criou uma plataforma de
ações diretas para o público
feminino. A Caixa anunciou
juros diferenciados e facilidades de contratação de crédito
durante este mês.
Com 38 milhões de mulheres como clientes, o Banco do
Brasil lançou a plataforma BB
pra Elas, com benefícios exclusivos para o público feminino.
Apenas nesta semana, serão
mais de 20 ofertas distribuídas
em três eixos: soluções financeiras, educação empreendedora e saúde e bem-estar.
No primeiro eixo, o Banco
do Brasil oferecerá R$ 85 bilhões em crédito, com juros
promocionais, para mais de 3
milhões de mulheres empreendedoras. A taxa de administração de grupos de consórcio 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 empreendedora, o BB promoverá mais de
1,3 mil cursos profissionalizantes, com três meses de treinamento 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 gratuitas, com orientações sobre
saúde da mulher e da família.
JUROS
A Caixa oferece taxas diferenciadas para mulheres empreendedoras, benefícios em

produtos específicos e vantagens exclusivas ao longo de todo este mês. Empréstimos, seguros e serviços do banco terão condições especiais. As
empresas de todos os tamanhos com sócias majoritárias
ou dirigentes mulheres terão
facilidades na contratação de
crédito.
O benefício vale para as linhas de capital de giro Crédito
Especial Empresa, GiroCaixa
Fampe e para a contratação de
capital de giro por grandes empresas. A Caixa também oferece condições especiais para linha de crédito para investimento com valor mínimo de
R$ 100 mil por empresas dirigidas por mulheres ou com mulheres como sócias.
OUTROS BENEFÍCIOS
As clientes que comprarem
o Seguro Vida Mulher da Caixa
neste mês terão direito a consultas médicas eletivas e exames laboratoriais e de imagem
em rede particular com preços
reduzidos. As microempreendedoras individuais cadastradas como MEI Mulher que faturarem pelo menos R$ 100 por
mês terão isenção no aluguel
da maquininha continuamente, desde que este faturamento
mínimo seja atingido todo mês.
O valor é dez vezes mais
baixo que os R$ 10 mensais
exigidos dos demais microempreendedores. Para as micro e
pequenas empresas com sócias majoritariamente mulheres, 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.

A

produção de veículos
leves e pesados fechou
o primeiro bimestre
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, associado às férias coletivas
de janeiro, ao fornecimento irregular de peças e à desaceleração
das vendas neste início de ano.
Na comparação entre os meses de fevereiro, a queda é de
15,8%. Os dados foram divulgados ontem pela Anfavea (associação das montadoras).
Embora o retorno dos funcionários às linhas de produção no
último mês tenha levado a uma
melhora na escala de produção,
com 165,9 mil unidades montadas e alta de 14,1% sobre janeiro, o cenário ainda não é animador. A crise no fornecimento de
semicondutores persiste e, devido à guerra na Ucrânia, a melhora nesse cenário deve demorar ainda mais a ocorrer.
Algumas montadoras já confirmaram paradas em março. A
Caoa Chery vai colocar parte
dos funcionários da fábrica de
Jacareí (interior de São Paulo)
em regime de lay-off (interrupção 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 atividades 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 alíquota 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, 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, implementada. "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 econômica, mas a entidade esperava por mais. "Defendíamos uma
redução mais forte, da ordem

de 50%."
Segundo a Anfavea, a carga
tributária total sobre um automóvel varia de 37% a 44%. O sistema foi criado nos anos 1960.
A Anfavea propõe a criação
de um sistema similar ao adotado em mercados europeus, com
taxa de aproximadamente 20%
concentrados no IVA (Imposto
sobre Valor Agregado), sem gerar resíduos em forma de créditos tributários.
A ideia, contudo, exige a unificação das tarifas nos estados, o
que inclui o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços). Em São Paulo, por
exemplo, a alíquota foi reajustada em 2021, passando de 12%
para 14,5%.
Segundo a Anfavea, a carga
tributária total sobre um automóvel hoje varia de 37% a 44%. O
sistema foi criado nos anos 1960.
Outra preocupação é a alta da
taxa Selic, que encarece os financiamentos. O presidente da
Anfavea diz ter medo de que o
governo exagere na dose, inviabilizando a compra a crédito.
Já há sinais de que os consumidores que têm reservas e desejam trocar de carro estão optando pela compra à vista. Em fevereiro, 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 comercialização de carros, a redução dos valores sugeridos pelas
marcas ajude o mercado automotivo a se recuperar após um
início de ano ruim.
Fevereiro terminou com
129,3 mil veículos leves e pesados emplacados, uma queda de
22,8% na comparação com o
mesmo mês de 2021. Os dados
são baseados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e na Fenabrave (associação dos distribuidores).
Os estoques chegaram a 27
dias em fevereiro, confirmando a
desaceleração das vendas. A Fenabrave solicitou o refaturamento 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 comercialização, com média diária um
pouco superior a 8.000 emplacamentos. No primeiro bimestre, essa média ficou em 6.239
unidades/dia.
Mas a guerra na Ucrânia deve
atrapalhar os negócios, afetando tanto o fornecimento de peças como a logística.
"Eu não imaginava ter que falar sobre guerra em nossa coletiva, mas esse é um tema importante. O que estamos vivendo é
de uma brutalidade assustadora", diz Moraes.

CNI

Emprego na indústria cresce
0,1% em janeiro ante dezembro
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL
Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
divulgado ontem apontou alta
nos indicadores de emprego industrial e faturamento real das
empresas no mês de janeiro. Segundo a confederação, o indicador 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.
Em janeiro, a massa salarial
registrou crescimento de 4,2%
fechando o terceiro mês consecutivo com alta acumulado de
5,7%. Já as horas trabalhadas na
produção mantiveram-se prati-

Indicador Antecedente de Emprego
cai 1,4 ponto em fevereiro
Ana Cristina Campos/ABrasil

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

O Indicador Antecedente de Emprego
(IAEmp) piorou pelo quarto mês consecutivo, recuando 1,4 ponto em fevereiro, para 75,1 pontos,
menor nível desde agosto de 2020 (74,8 pontos).
Em médias móveis trimestrais, o indicador também caiu, desta vez, 2,6 pontos, para 77,8 pontos.
Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
“O IAEmp voltou a cair em fevereiro, seguindo 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 macroeconômico difícil e potenciais riscos de aumento da
incerteza global não permitem vislumbrar uma
mudança na trajetória do indicador no curto

camente estáveis na passagem
de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, ao registrar recuo de
0,1% na série livre de efeitos sazonais.

DESTAQUES DO IAEMP
No mês de fevereiro, todos os componentes do
IAEmp contribuíram negativamente para o resultado, 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 indicadores que medem a Tendência dos Negócios
nos próximos seis meses e as intenções de contratação nos próximos três meses (Emprego Previsto), ambos no setor de Serviços, contribuíram
-0,3 e -0,3 ponto, respectivamente para a variação do indicador.

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

mostrou queda ao longo de todo o segundo semestre de 2021
e se manteve em queda no primeiro mês de 2022”, informou
a CNI.

Nota
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

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.
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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.
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Rio de Janeiro

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

Tarde

C O V I D -19

a

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

A

gora que o uso de máscaras não é mais obrigatório na cidade do Rio
de Janeiro, a prefeitura pretende
avançar na aplicação das doses
de reforço para suspender também a exigência de apresentação
do passaporte vacinal para entrar 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 número de pessoas com imunização completa. Segundo o decreto
publicado na segunda-feira passada em edição extra do Diário
Oficial do Município, quando
70% da população tiver recebido
a dose de reforço da vacina contra Covid-19, é que não será mais
necessário apresentar o passaporte. Com a publicação do decreto, o uso de máscaras deixou
de ser obrigatório ontem mesmo.
“O que a gente espera é que as
pessoas avancem na dose de reforço, porque, quem sabe mais à
frente, a gente não consegue
também terminar com a exigência 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 também em ambientes fechados foi
uma decisão do comitê científico
da prefeitura, formado por especialistas.
“Sempre acho um monte de
coisas, como a maioria das pessoas acha, mas, de vírus e epidemia, entendo muito pouco. A
gente se cercou de um time muito competente. Além do secretário (municipal de Saúde) Daniel
Soranz, temos no comitê científico um conjunto importante de
pessoas de diferentes instituições do Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), UFRJ, (Universidade Federal do Rio de Janeiro), dois exministros da Saúde, que analisaram os dados e entenderam por
bem colocar em uma questão legal, aquilo que na prática a gente vinha vendo acontecer”,
acrescentou.
De acordo com o prefeito, a liberação só foi aprovada porque a
vacinação avançou na cidade. “É
bom saber que a ciência enten-

ALERJ
O uso de máscaras faciais não
é mais obrigatório, para entrar
ou permanecer no prédio da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) e no Palácio 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 prefeitura do Rio de Janeiro. A utilização interna de máscaras na Alerj
será opcional, seja para funcionários e/ou visitantes. O uso obrigatório vale somente para atividades próprias e terceirizadas
que atendam ao público interno
e externo da Casa, como as portarias”, diz nota da Alerj.

que, como autarquia federal,
equiparado aos institutos e às
universidades federais, tem autonomia administrativa para tomar decisões. “As últimas deliberações do Conselho Superior
sobre o tema estabelecem como
obrigatório o uso de máscara
para entrada na instituição bem
como em todas as suas dependências. Até que tenhamos novas 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 escolas da rede estadual de deverão
seguir os protocolos sanitários
vigentes nos municípios nos
quais estão localizadas. Já a Secretaria Municipal de Educação
(SME) informou que seguirá o
decreto da prefeitura do Rio. “A
SME também seguirá a orientação do comitê, que incentiva o
uso de máscaras por pessoas
imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco e pessoas
não vacinadas”. A secretaria continuará fornecendo máscaras aos
profissionais que optarem por
usar a proteção, bem como aos
alunos que necessitarem. Os demais itens do protocolo sanitário
continuam em vigor.
O uso de máscaras permanece obrigatório nas instalações e
campi da Uerj. O Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Enfrentamento à Covid-19 (GTCoronavírus) da UFRJ emitiu,
ontem à noite, nota técnica
mantendo a obrigatoriedade do
uso de máscaras nos ambientes
fechados da instituição. Nos espaços abertos sem aglomeração, o uso de máscaras pode ser
liberado. “O GT-Coronavírus
continuará acompanhando diariamente a evolução da pandemia e, em momento oportuno,
emitirá novas recomendações”,
diz nota.

HOSPITAIS E ESCOLAS
A Secretaria Municipal de
Saúde informou que a desobrigação “não afasta a autonomia
da direção dos hospitais, que deverão avaliar as circunstâncias
específicas dos setores e patologias tratadas para decidir se é, ou
não, pertinente o uso de máscaras por pacientes e acompanhantes”.
O Colégio Pedro II lembrou

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 horário 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

deu que era importante e que podíamos liberar as máscaras agora, o que só aconteceu por um
motivo: a maioria das pessoas se
vacinou. Se as pessoas não tivessem se vacinado, provavelmente
continuaríamos tendo que usar
máscara, não podendo viver a vida e voltar à normalidade. É uma
decisão científica. Graças à ciência é que essa decisão pôde ser
tomada.”
Paes disse que não sabe avaliar se é perigoso liberar o uso de
máscara nos transportes públicos, mas ressaltou que, ao sugerir 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 população. “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 flexibiliza, isso não quer dizer que
está todo mundo obrigado a tirar a máscara”, concluiu.

as melhores práticas de higienização e limpeza nos trens e estações do sistema”.
O Sindicato das Empresas de
Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) afirmou que
embora respeite a decisão das
autoridades competentes, “recomenda aos passageiros e colaboradores que continuem utilizando máscaras e que mantenham
higienização das mãos durante e
após uso do transporte público”.
Comércio
O presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito,
disse que os números do panorama epidemiológico são favoráveis à abertura, especialmente
por causa da vacinação que já
está adiantada na cidade. Nascimento Brito lembrou que a cidade tem importantíssimo setor de
serviços, a começar pelo turismo, e que o uso de máscaras deve ser opcional diante da atual
situação.
Ele ressaltou, no entanto,
que é preciso acompanhar a situação. “Que as autoridades
acompanhem de perto os desdobramentos da medida, principalmente em transportes públicos, para uma possível mudança de estratégia caso a situação venha a se modificar por algum motivo.”
A Associação de Supermercados 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. Segundo a associação, os supermercados do Rio continuarão disponibilizando álcool em gel para os
clientes e atentos a medidas para manter os cuidados com a
saúde dos frequentadores colaboradores.
A associação destacou que o
uso da máscara em ambientes
fechados continua recomendado pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 para
imunodeprimidos, pessoas com
comorbidades de alto risco, não
vacinadas e que apresentem
sintomas gripais. “O fim da obrigatoriedade 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 Asserj, Fábio Queiróz.
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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 Janeiro 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 obrigatoriedade da proteção contra Covid
em ambientes fechados. Com isso, a cidade se tornou a primeira
capital do Brasil a abolir totalmente a utilização das máscaras.
Segundo Daniel Becker, sanitarista e membro do comitê científico do Rio, cabe à secretaria de
educação e às escolas particulares a decisão de manter ou não o
uso das máscaras. A Secretaria de
Estado de Saúde diz que as escolas estaduais da cidade do Rio devem seguir as novas regras. Já a
Secretaria Municipal de Saúde
afirma que o uso das máscaras
não é mais obrigatório nas unidades de ensino, mas que incentiva
o uso da proteção por pessoas
imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco ou pessoas
não vacinadas
Consultadas pela reportagem,
sete escolas particulares disseram que o uso do item será facultativo. Trata-se dos colégios Elite,
PH, Franco-brasileiro, Santo Inácio, 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 ainda preferem que os filhos usem
a proteção. É o caso da dentista
Ivi Costa, 43, que falou com a reportagem 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 tomou a primeira dose. Vai tomar
a segunda agora na sexta e vai
permanecer com a máscara por
pelo menos mais duas semanas", diz Costa. Passadas as
duas semanas, ela diz que vai
avaliar o cenário epidemiológico 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, também 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 amiguinhos sem máscara. Mas vou tentar manter. Eu prefiro ser cautelosa 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 evolução, vieram as vacinas, a ciência. 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 para ir à escola sem máscara. "Hoje
ele entrou sem máscara. Eu prefiro, porque ele já está vacinado e
acho que não tem mais problema
ele vir sem máscara. Não vejo
problema", diz ela, acrescentando que liberou o item pelo bemestar do filho.
"Como ele usa óculos, a máscara deixa os óculos embaçados e
ele não consegue enxergar direito. Está muito calor também, então ele reclama de falta de ar." Para ela, o decreto da prefeitura poderia ter vindo até antes. "Achei
que demorou. Tiveram Carnaval,
festas de Réveillon e todo mundo
sem máscara."
Avaliação parecida faz a advogada Mariana Rolins, 41. "As pessoas no Carnaval estavam todas
em blocos e é um pecado com
criança nesse 'calor de 50°C' pedir que elas usem máscara. As
crianças já foram muito penalizadas na pandemia. Elas têm o direito 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 divididos quanto ao uso da máscara, nas ruas a situação não é diferente. Em bairros como Leblon e
Ipanema, na zona sul, parte dos
pedestres já circulava sem o item
ontem, enquanto outros o mantinham no rosto.
O jornaleiro Rodolfo Matos,
42, que trabalha há pouco mais
de um ano no Leblon, percebe essa divisão quanto ao uso da proteção entre quem circula pela região. "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.
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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 lideranças evangélicas ao
Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, ontem,
que dirige o Brasil para onde os
pastores desejarem.
"Seria muito fácil estar do outro 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 lado que os senhores assim o desejarem", declarou Bolsonaro.
O presidente esteve à frente
ontem de uma reunião com dezenas de pastores evangélicos
no Palácio da Alvorada. Além
das lideranças, participaram ministros, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e parlamentares da bancada evangélica no
Congresso Nacional.

Em seu pronunciamento, Bolsonaro fez diversos acenos às
pautas conservadoras que mobilizam as igrejas e templos no
país. Disse acreditar em Deus e
defender a família, criticou a legalização do aborto em outros
países e argumentou que o presidente eleito em 2022 poderá indicar mais dois ministros para o
STF (Supremo Tribunal Federal).
"Hoje nós temos alguém dentro do STF que tem Deus no coração", disse Bolsonaro, referin-

do-se ao ministro André Mendonça, que assumiu uma cadeira no tribunal em dezembro.
Indicado por Bolsonaro, Mendonça 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.

REAÇÃO

Dilma chama Arthur do Val de
nefasto e cita ataques do MBL
VICTORIA AZEVEDO/FOLHAPRESS
A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) criticou as declarações
sexistas do deputado estadual
Arthur do Val, o Mamãe Falei,
sobre mulheres ucranianas, e
relembrou os ataques que recebeu do MBL (Movimento Brasil
Livre) durante o processo de seu
impeachment. O deputado faz
parte do movimento.
"Nós vimos o deputado Arthur Mamãe Falei ter talvez a
manifestação mais deplorável
de ódio, de violência e de desrespeito à mulher, ao falar das
mulheres ucranianas pobres. É
desqualificado, nefasto", disse a
petista ao participar de evento
do partido sobre o Dia Internacional das Mulheres,ontem.
"Ele mostra tudo o que há de

FALANDO

mais corrupto, no sentido amplo da palavra, no patriarcalismo misturado com escravidão e
neoliberalismo e, no caso dele,
neofascismo também", seguiu a
petista.
A ex-presidente também relembrou 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 declarações naquele momento.
"As frases que o MBL usou
para me qualificar naquele momento foram 'burra', 'vagabunda', 'prostituta', 'vai para casa',
'vai para o tanque', algo assim. E
pairou um silêncio generalizado. Naquele momento, o MBL
foi ultravalorizado", continuou a
petista.

"A dupla moral é esclarecedora também do fato de que a
imprensa não adota sempre padrões de tratamento adequado
às mulheres, só quando lhe interessa. Só quando vem em
apoio a alguma coisa que ela
defende. E, no meu caso, não
me defendia, nós sabemos disso", disse ainda.
Ainda em seu discurso, a petista disse que o processo de impeachment que sofreu teve linguagem e práticas misóginas e
machistas.
Dilma também criticou a gestão de Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que há uma "distorção da
política social", somente com
fins eleitoreiros.
"Bolsonaro está fazendo políticas sociais que ele não fez durante todo o seu governo em ano

eleitoral buscando ganhar adeptos", disse. "A política social de
Bolsonaro sempre dura poucos
meses, não são políticas estruturantes e que contemplam de fato os interesses daqueles aos
quais elas se destinam."
Ao final, Dilma disse ainda
que as mulheres não devem votar em Bolsonaro nas eleições
presidenciais de outubro.
"Todos os programas que o
Bolsonaro fizer e beneficiar as
mulheres, eu sou a favor da gente 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 mulher como sendo incapaz de raciocinar e ver seus interesses escusos", disse.

CONTRA MULHER

Senado aprova
aumento de pena para
calúnia e difamação
MATHEUS TEIXEIRA E
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS
O Senado Federal aprovou
ontem o projeto de lei que determina o aumento de pena
para crimes de calúnia, difamação 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 encaminhado para sanção presidencial. Se for sancionada, a
lei preverá que delitos cometidos nesta condição deverão
ter a penalização ampliada em
um terço.
O Senado e a Câmara analisam uma série de projetos voltados à causa feminina devido
ao Dia da Mulher, comemorado em 8 de março. Dois projetos que previam o aumento da
participação feminina na política, porém, não tiveram acordo entre os senadores para ir a
plenário e não foram votados
ontem.
Um deles obriga partidos a
reservarem 30% dos assentos
em diretórios nacionais, estaduais e municipais às mulheres. O outro que sofreu resistência previa a presença fixa
de duas mulheres nas comissões permanentes na Casa.
O projeto já aprovado que
prevê ampliação da pena dos
crimes contra a honra foi proposto pela senadora Leila Barros, que é parlamentar pelo
DF e anunciou nesta semana
que sairá do Cidadania, seu
atual partido.
Ela defendeu que é necessário aprovar a mudança no
Código Penal porque o "preconceito contra as mulheres
norteia grande parte dos crimes violentos no Brasil".
"É o machismo e a discriminação que estão no âmago

da conduta criminosa; que
justifica e dá vazão a toda sorte de impulso violento, fazendo com que o Brasil seja um
dos países no mundo em que
mais se mata mulheres e minorias", disse.
A Câmara também aprovou
um pacote de projetos da bancada feminina.
Um deles assegura às presas grávidas tratamento humanitário antes e durante o
parto, assim como no puerpério. Além disso, o texto diz que
cabe ao poder público promover a assistência integral à saúde da mulher e à do recémnascido.
Os deputados retiraram
dispositivo do texto original do
Senado que dizia que o uso de
algemas seria disciplinado por
decreto federal e que a utilização era vedada em presas desde o princípio até o fim do trabalho de parto. Por causa disso, o projeto volta para apreciação dos senadores.
Outro projeto aprovado
destina no mínimo 5% dos recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública para ações
de enfrentamento da violência
contra a mulher. A relatora do
texto, deputada Tabata Amaral (PSB-SP), acatou parcialmente mudanças do Senado.
Uma delas indica que o
plano estadual adotará tratamento específico para as mulheres indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais. Outra diz que entre
os critérios para aplicação
dos recursos devem estar metas 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 seguinte à publicação.
O texto, agora, segue para
sanção do presidente Jair Bolsonaro.

EME

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 cerimônia de homenagem ao Dia da
Mulher no Palácio do Planalto.
A medida ocorre em meio à tentativa do chefe do Executivo de
diminuir a sua rejeição junto às
mulheres, no ano em que buscará se reeleger.
"Minha mãe foi também uma
empreendedora. Lá naquele
meu tempo, é história, ou a mulher 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 sempre ao lado dela. Não podemos
mais viver sem ela", afirmou o
presidente em discurso no
evento.
O decreto prevê R$ 130 milhões do orçamento do Ministério da Saúde, e deve contemplar
3,6 milhões de mulheres, segundo disseram a jornalistas o ministro Marcelo Queiroga e o secretário de Atenção Primária,
Raphael Câmara. A íntegra do
texto ainda não foi divulgada.
Em outubro do ano passado,
Bolsonaro vetou proposta aprovada pelo Congresso alegando
que não apresentava fonte de
custeio ou medida compensató-

ria, o que violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na ocasião, todos os artigos
do Programa de Proteção e Promoção 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 jornalistas. "Acredito que o Congresso não deva derrubar esse
veto, porque o que fizemos foi
aprimorar o processo legislativo", completou.
O Congresso Nacional analisará os vetos do presidente amanhã.
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 suprapartidário.
"A atitude de editar um decreto 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 estimativa de impacto fiscal, segundo cálculos dos autores do
projeto de lei, era de R$ 84,5 milhões ao ano. O orçamento do
governo é cerca de R$ 40 milhões superior.
Por outro lado, os parlamentares previam beneficiar cerca
de 5,6 milhões de mulheres. Enquanto isso, a abrangência do
programa do governo federal
exclui cerca de 2 milhões de
pessoas.

ÔMICRON

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 doença, ontem. Com isso, o país chega
a 652.936 vidas perdidas e a
29.144.964 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.
As médias móveis de mortes e
casos continuam em queda, em
relação aos dados de duas semanas atrás. A de óbitos agora é de
460 por dia, redução de 43%, e a
de infecções de 47.928 por dia, diminuição de 50%..
O Brasil registrou 1.128.582

doses de vacinas contra Covid19, nesta terça. De acordo com
dados das secretarias estaduais
de Saúde, foram 119.559 primeiras doses e 274.654 segundas
doses. Também foram registradas 5.822 doses únicas e 728.547
doses de reforço.
A Bahia registrou -4.322 primeiras doses.
Ao todo, 173.391.638 pessoas
receberam pelo menos a primeira
dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –151.824.637 delas já
receberam a segunda dose do

imunizante. Somadas as doses
únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 156.528.848 pessoas 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 população 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 parcialmente imunizada (com somente
a primeira dose de vacina recebida) é de 48,99%. Na mesma faixa
etária, 2,60% recebeu a segunda
dose ou a dose única.
Considerando toda a população acima de 5 anos, 86,63% recebeu uma dose e 78,20% recebeu
duas doses ou a vacina de dose
única da Janssen.
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O governo de São Paulo decidiu liberar o uso de máscaras de proteção em ambientes
abertos no estado, mas ainda
estuda se esse aval valerá ou
não para áreas livres de escolas neste momento, segundo
apurou a reportagem.
A obrigatoriedade das máscaras deve continuar valendo
em ambientes fechados.
A liberação e a decisão final
sobre as escolas devem ser
anunciadas hoje pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Na semana passada, Doria
disse que havia "boa expectativa" 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 plataforma 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 correspondem a 19,2% do total.
A melhora nos índices de
novos casos, internações e
óbitos pela Covid-19 e o avanço na aplicação da dose de reforço no estado abriram espaço para que a liberação das
máscaras voltasse a ser discutida pelo Comitê Científico,
que assessora Doria na condução da pandemia.
Mesmo a liberação em espaço aberto foi adotada com
cautela após o surto de casos
da variante Ômicron em janeiro 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 ambientes abertos pela primeira vez,
em novembro do ano passado.
Um recente estudo da prefeitura de São Paulo defendeu
o fim da obrigatoriedade de
uso de máscaras em ambientes abertos, como ruas e parques. Mas entende que, em locais fechados, como no transporte público, a máscara deve
continuar sendo usada.
Para o infectologista Julio
Croda, pesquisador da Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz) e
presidente da SBMT (Sociedade Brasileira de Medicina Tropical), os indicadores da pandemia em São Paulo permitem que a flexibilização das
máscaras aconteça, com monitoramento dos números da
pandemia.
"São Paulo está em um processo 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 importante retroagir e impor medidas preventivas individuais
e coletivas. Mas, do ponto de
vista de São Paulo, estão sendo bastante prudentes", opina
o pesquisador.
Dentro das escolas, Croda
diz que os indicadores de
transmissão e vacinação devem ser analisados.
"É preciso aumentar a cobertura das vacinas neste público para não ter impacto de hospitalização e óbito no público
pediátrico. Nas escolas, a liberação talvez só no momento em
que o vírus tiver mais endemicidade e cobertura vacinal", explica o médico, que vê o indicador 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 norteada 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 Intensiva) no estado está em
38,5%, enquanto de enfermarias 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 Horizonte, as máscaras deixaram
de ser obrigatórias em ambientes abertos. No Rio de Janeiro, a prefeitura foi além e liberou o uso também em lugares fechados.
A obrigatoriedade do item
de proteção ao ar livre já havia
sido encerrada em outubro
passado. Com isso, estabelecimentos públicos e privados
deixam de ser obrigados a exigir o uso de máscaras em suas
instalações no Rio.
Na capital do Amapá, a decisão já está valendo e combina outras flexibilizações, como liberação de capacidade
total em eventos. Por lá, a medida vale até 21 de março. Segundo a prefeitura, o número
de casos segue estável e a vacinação continua avançando.
Em BH, a medida passou a
valer na última sexta-feira. A
prefeitura argumenta que evidências científicas demonstram que há menor probabilidade de transmissão em espaços abertos.

EMPREGO

SP celebra mês da mulher
com oportunidades
Para celebrar o mês da mulher, a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo de São Paulo está promovendo uma programação especial que vai trazer
oportunidades de emprego,
qualificação profissional, batepapos, feiras e oficinas destinadas à mulher. A iniciativa, que
recebeu o nome de Lugar de
mulher é trabalhando onde ela
quiser, tem parceria da Fundação 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 querem se qualificar quanto àquelas
que buscam uma oportunidade
no mercado. “O desemprego
afetou mais mulheres que homens na capital. Enquanto o re-
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SP deve liberar uso
de máscara em local
aberto nesta quarta
LEONARDO
MARTINS/UOL/FOLHAPRESS

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

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 secretária de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.
"Desde o início da pandemia,
estamos trabalhando para dar
condições às paulistanas de se
capacitarem e retornarem ao
mercado, oferecendo oportunidades em diversos programas
municipais.
Neste Dia da Mulher, daremos sequência a esta missão
com uma programação voltada
a este público", completou. Na
programação estão previstas lives sobre o protagonismo da
mulher no mercado de trabalho
e também sobre o LinkedIn.

Putin reage aos EUA e limita
comércio de matérias-primas
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O

presidente Vladimir
Putin reagiu ao embargo dos Estados
Unidos ao petróleo e ao gás natural de seu país anunciando
que vai proibir ou limitar o comércio de matérias-primas da
Rússia até o fim deste ano.
A lista de produtos e países
que serão 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, coordenada segundo o presidente americano com seus
aliados ocidentais, visa punir a
Rússia pela guerra que iniciou ao
invadir a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. 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 leva até 55 bilhões de metros cúbicos do produto todo ano da
Rússia para a Alemanha, poderá
ser fechado.
Há anos os EUA criticam os
europeus pela ligação energética com Putin, e empresas sócias
do Nord Stream já sofreram sanções de Washington.
Já a proibição de exportação
de petróleo deverá atingir todos
os países da lista de nações con-

Xi Jinping: prioridade é evitar
que a guerra fique fora de controle
O presidente da China, Xi Jinping, disse ontem 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 presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, Jinping disse que os três
países deveriam apoiar conjuntamente as conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, informou a emissora estatal chinesa CCTV.
O presidente chinês descreveu a situação na
Ucrânia como "preocupante" e disse que a prioridade deveria ser evitar que ela se agrave ou "fique fora de controle", segundo a CCTV.
Ele também afirmou que a França e a Alemanha deveriam fazer esforços para reduzir os
impactos negativos da crise, e expressou preocupação com o reflexo das sanções impostas a
Moscou envolvendo a estabilidade das finanças
globais, abastecimento de energia, transporte e

sideradas hostis na crise ucraniana pelo Kremlin, como os 27 integrantes da União Europeia, Japão e Austrália. O Brasil não está
nessa lista, e provavelmente poderá até auferir algum ganho na
crise exportando produtos que
serão proibidos a outros países.
Isso não compensará os choques, evidentemente, do uso da

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, fortalecida no mês passado quando o presidente russo,
Vladimir Putin, participou da cerimônia de
abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim no mesmo dia em que os países declararam uma parceria estratégica "sem limites", tornou-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 vizinhos e destituir líderes que chama de neonazistas.
A Ucrânia e seus aliados ocidentais qualificam isso de um pretexto infundado para uma invasão
para conquistar um país de 44 milhões de pessoas.

chamada "bomba atômica das
sanções" por parte dos EUA, visando punir Putin pela guerra.
O mesmo Novak chegou a prever que o barril de petróleo poderá 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 natural 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 para tentar segurar o preço dos
combustíveis.

VENEZUELA

Maduro reconhece aproximação
com Biden, mas acordo é incerto
FABRIO GRODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

FABIANO
MAISONNAVE/FOLHAPRESS
Em discurso transmitido pela
TV, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro (foto), disse na segunda-feira passada estar interessado 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, cordial, muito diplomática", disse
Maduro, durante reunião de gabinete. "Lá estavam as bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela e se viam muito bonitas.
As duas bandeiras, unidas, como devem estar".
A iniciativa norte-americana
tem como pano de fundo a escalada da guerra na Ucrânia e a explosão do preço do petróleo.
Ontem, os EUA baniram a importação de petróleo, gás e carvão da Rússia.
O impacto da crise mundial

já chegou aos postos de combustível norte-americanos. Estados como Califórnia já estão
registrando preços recordes de
gasolina. Geograficamente próxima, mas há três anos em rompimento diplomático, a Venezuela 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 como presidente legítimo.
Na semana passada, a Casa
Branca renovou por um ano
uma Ordem Executiva de "emergência nacional" com relação à
Venezuela, sob a justificativa de
que a perseguição política, a liberdade de imprensa e a dete-

rioração dos direitos humanos
continuam em níveis críticos, representando uma "ameaça incomum e extraordinária para a segurança nacional e a política externa dos Estados Unidos".
Nesta segunda-feira, Maduro
também anunciou a retomada
das negociações com a oposição, no México, sob a mediação
da Noruega.
O diálogo estava suspenso
desde a captura em Cabo Verde e
extradição para os EUA do empresário Alex Saab, operador do
regime venezuelano, em novembro. Na segunda, o ditador classificou o processo de "duro golpe".
Por outro lado, Venezuela e
Rússia mantêm relações próximas há décadas. Na área militar,
por exemplo, Moscou vendeu
caças Sukhoi Su-30 e enviou
uma frota da Marinha para a
realização de exercícios militares no Caribe. Na ONU, o governo Maduro não votou na sessão
que condenou a invasão russa à
Ucrânia.

PERU

Pedro Castillo enfrentará novo pedido
de vacância e pode perder presidência
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS
Com pouco mais de sete meses de governo, o presidente do
Peru, Pedro Castillo, enfrentará
uma segunda moção de vacância
–um afastamento pelo Congresso, mas diferente do impeachment, que é outro mecanismo jurídico– e pode perder o cargo.
Ele já se livrou de uma moção
do tipo em dezembro, conseguindo os votos para permanecer no poder. Desta vez, a iniciativa vem de um grupo de partidos
de direita liderados pelo Avança
País. Até aqui, ela já reuniu 50 assinaturas –para ser aceita são necessários 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 tido encontros fora da agenda oficial com empresários interessados em obter vantagens em
obras públicas.
Castillo deu respostas contraditórias à Procuradoria sobre esses encontros, depois admitin-
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do-os em entrevistas à televisão
peruana, ressaltando que elas tinham 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 extraoficial 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 configuração operaria como mandatário informal.
Enfrentando grande instabilidade política desde que assu-

miu, Castillo já teve que trocar o
gabinete oficial ao menos quatro vezes. Ele também enfrentou
pedidos de impugnação do pleito, a renúncia do chefe das Forças Armadas pouco antes da
posse e demissões pontuais de
auxiliares –por declarações polêmicas, denúncias de irregularidades e pela realização de uma
festa em meio a restrições impostas pelo governo para conter
a pandemia.
Em uma de suas declarações
antes de deixar o governo, a exprimeira-ministra Mirtha Vázquez afirmou que "o que deveria
mudar era o entorno do presidente, não os ministros".

