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Diversas entidades 
lançaram ontem uma 
nova edição da “Agenda 
Betinho”, com 92 pro-
postas para combater a 
fome no Brasil.

O documento foi 
lançado no Encon-
tro Nacional Contra a 
Fome, na Gamboa, no 
Centro do Rio. Uma 
pesquisa divulgada em 
junho revelou que 33,1 
milhões de pessoas 
passam fome todos os 
dias no país.

Rodrigo Afonso, dire-
tor executivo do Ação 
da Cidadania, explicou 
que o documento foi ela-
borado com ajuda dos 
Conselhos de Segurança 
Alimentar (Conseas) de 
todo o país.

“A gente tentou mon-
tar uma proposta que 
trouxesse as questões 
regionais para além das 
questões nacionais”, 
explicou.

Entre as principais 
propostas nacionais, 
segundo ele, está a revo-
gação do teto de gas-
tos. Para Rodrigo, não 
há solução para ten-
tar reverter o problema 
da fome que não passe 
por mais capacidade de 
investimento em políti-
cas públicas de combate 
ao problema.
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E sta semana a secretaria de estado
de Saúde detectou mais um caso da 

Varíola dos Macacos no Rio de Janeiro, o 
segundo confi rmado, sendo um na capital 
e outro em Maricá. Das 17 notifi cações 
sobre possíveis contaminados até agora no 
Rio, dez acabaram descartadas e cinco con-
tinuam sob investigação. Ao todo, foram 
oito casos no Brasil, segundo Ministério 
da Saúde. .

No mundo todo porém, segundo a plata-
forma de coleta de dados da Universidade 
de Oxford, há 2.667 casos registrados. Por 
isso, a OMS convocou na terça-feira reunião 
de emergência para defi nir se Varíola dos 
Macacos é motivo de alerta internacional.  
Estaríamos diante de mais uma epidemia?, 
é a pergunta que muitos se fazem, quando 
ainda nem sequer nos livramos da pande-
mia do novo coronavírus ainda. 

Por ora, a OMS disse que não se trata 
nem de epidemia, muito menos pandemia. 

Varíola dos macacos: melhor 
prevenir do que remediar
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Entretanto, é fundamental conter o surto 
antes que ele saia de controle. Por isso, 
na condição de presidente da Comissão 
Externa de Acompanhamento do Coronaví-
rus da Câmara, estamos defendendo o con-
trole de temperatura nos aeroportos, sobre-
tudo de vôos vindo de países em que os 
casos são mais numerosos, como da Espa-
nha, que já registrou 607 pacientes com a 
doença. Fiz pedido semelhante ao então 
ministro Luiz Henrique Mandetta no Car-
naval de 2020, sem ser atendido. Espero 
que a história não se repita.  

Diferentemente da Covid-19, a varíola 
dos macacos não é de fácil transmissão. 
O vírus é transmitido por meio de contato 
direito com animais ou humanos infecta-

dos ou com roupas e objetos de infectados, 
por meio da mordida de animais que car-
regam o vírus ou consumo destes, além de 
gotículas respiratorias e via sexual. 

Descoberto em 1958, o vírus da Varíloa 
do Macaco – que provoca bolhas doloridas 
semelhantes à catapora – é endêmico na 
África. Por isso, causou estranheza quando, 
a partir de maior deste ano, dezenas de 
casos foram detectados em diferentes par-
tes do mundo, ao mesmo tempo. 

O período de incubação do vírus varia. 
Pode ir de sete a 21 dias, os sintomas cos-
tumam aparecer após dez a 4 dias e se 
vão após duas a quatro semanas. Apenas 
6% dos casos é fatal – geralmente quando 
atinge crianças pequenas. Além das erup-

ções cutâneas, a varíola dos macacos causa 
dores na cabeça, costas e muscular, febre, 
calafrios, cansaço e inchaço dos ganglios. 

Não há um tratamento específi co e 
nenhuma vacina contra esse vírus. Espe-
cialistas dizem, porém, que a vacina contra 
a varíola também protege contra a variante 
dos macacos e droga antivirais também 
estão sendo desenvolvidas. O Centro Euro-
peu de Prevenção e Controle de Doenças 
recomendou que todos os casos suspeitos 
sejam isolados e que os contatos de alto 
risco recebam uma vacina contra a varíola. 

Que a experiência com a COVID tenha 
nos ensinado alguma coisa. Não, não esta-
mos diante de uma emergência mundial, 
mas, escaldados que somos, sabemos que 
não podemos vacilar. O controle da tempe-
ratura de passageiros que chegam de paí-
ses onde os casos são consideráveis é uma 
medida de saúde pública necessária. É sem-
pre melhor prevenir do que remediar.

O
número de empre-
sas e outras orga-
nizações ativas 
no Brasil cresceu 

3,7% entre 2019 e 2020, che-
gando a 5,4 milhões. Mesmo 
com esse aumento, o total de 
pessoas ocupadas assalariadas 
em empresas diminuiu 1,8% 
no mesmo período, o que sig-
nifi ca 825,3 mil postos de tra-
balho formais a menos no país.  

As mulheres foram as que 
mais perderam postos de tra-
balho. Os dados são da pes-
quisa Estatísticas do Cadastro 
Central de Empresas (Cempre) 
2020 divulgada hoje (23), no 
Rio de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística (IBGE).

É a primeira vez, na série 
histórica do estudo, desde 
2008, que a queda no número 
de assalariados ocorreu ao 
mesmo tempo em que houve 
aumento expressivo no total 
de empresas. Esse movimento 

pode ter sido ocasionado, de 
acordo com o instituto, por 
pessoas que foram demitidas 
e tentaram abrir seu próprio 
negócio ou por quem buscava 
compensar as perdas de renda 
nesse período.

“A gente não imagina, em 
período de forte crise econô-
mica, ter aumento de empre-
sas. Mas, ao mesmo tempo, 

isso é explicado pelo cresci-
mento de empresas que não 
possuem assalariados”, disse 
o gerente da pesquisa, Thiego
Ferreira.

“Apesar de todos os esfor-
ços, inclusive políticos, e das 
políticas públicas para manter 
os empregos, ocorreram, natu-
ralmente, demissões. Muita 
gente teve redução na renda 

ou porque foi demitida ou por-
que teve diminuição da jor-
nada de trabalho e isso pode 
ter motivado a busca dessas 
pessoas por abrirem seus pró-
prios negócios”, argumentou.  
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Entre 2019 e 2020, o 
número de empresas sem 

O Centro de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Proderj) recebeu o prêmio de 
entidade estadual de tecnolo-
gia da informação e comunica-
ção que mais avançou, durante 
o último ano, no ranking que
mensura a implantação do
governo digital entre os esta-
dos do país. Promovido pela
ABEP-TIC, associação que

reúne órgãos estaduais de 
TIC de todo país, a premia-
ção aconteceu durante a 3ª edi-
ção do Workshop ABEP e do 
Seminário ABEP de Gestão, 
que acontecem esta semana 
em Brasília.

A ação ressalta o avanço da 
autarquia, que vem colocando 
a tecnologia a serviço da ges-
tão pública e do cidadão fl u-
minense, buscando sempre a 

efi ciência e a transformação 
digital do Estado. O Rio de 
Janeiro também conquistou 
o primeiro lugar geral na cate-
goria que avalia a normatiza-
ção sobre modernização para
a oferta de serviços públicos.

O Proderj participou de um 
rigoroso processo de avaliação, 
com mais de 35 critérios, con-
templando temas como a capa-
cidade para a oferta digital de 

serviços, a oferta de serviços 
digitais e a normatização sobre 
modernização para a oferta 
de serviços públicos. Este 
ano, também foram avaliadas 
as inovações trazidas pelas 
Leis Federais 14.063/2020 
(Assinaturas Eletrônicas) e 
14.129/2021 (Governo Digi-
tal e Efi ciência Pública), bem 
como a oferta digital em áreas 
como Educação, Saúde e Direi-

tos Humanos.
A premiação do Índice 

ABEP-TIC de Oferta de Ser-
viços Públicos Digitais tem 
o objetivo de mensurar se os
principais serviços disponibi-
lizados pelos governos esta-
duais são por meios digitais e
se essa oferta está de acordo
com as melhores práticas do
Governo Digital, em conformi-
dade com a legislação vigente.

empregados assalariados cres-
ceu 8,6%, o que signifi ca 227,3 
mil empresas a mais em 2020. 
Já as empresas com assalaria-
dos recuaram em todas as fai-
xas analisadas. As com um 
a nove empregados caíram 
0,4%; as com 10 a 49 empre-
gados, 5,3%; as com 50 a 250 
assalariados, 2,3%; e as com 
mais de 250 funcionários tive-
ram uma redução de 1%.

Os dados mostram, ainda, 
que o salário médio pago pelas 
empresas do país em 2020 
caiu 3% em relação a 2019, 
chegando a R$ 3.043,81, ou 
o equivalente a 2,9 salários
mínimos. Já a massa salarial,
que atingiu R$ 1,8 trilhão, teve 
um recuo de 6% em relação
a 2019, o que representou,
segundo o IBGE, a maior redu-
ção na série histórica da pes-
quisa. Essa perda salarial foi,
segundo o instituto, intensifi -
cada pela redução no número
de assalariados.

Hoje, há 5,4 milhões 
de companhias no 
país, revela o IBGE


