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 ⁄ PALAVRA DO LEITOR  ⁄ ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 caracteres, 
podendo ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 2300 caracteres, com espa-
ço. Os artigos e cartas publicados com assinatura neste jornal são de respon-
sabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, 
dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de esti-
mular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.  

Bandeira laranja flexibi-
liza normas na Capital. Para 
evitar contaminação em esta-
belecimentos, a prefeitura de 
Porto Alegre publica decreto 
que amplia exigências sani-
tárias (Jornal do Comércio, 
edição de 11/01/2021). Quem 
apoia a reabertura, com rigo-
rosos protocolos de proteção 
à saúde, parece que é apolo-
gista da Covid-19. Isso é um 
pensamento errado. O que se 
quer é a volta de serviços, co-
mércio e indústria, a fim de 
que a economia não continue 
a sofrer, a desempregar e fa-
zer cair a arrecadação municipal e estadual aqui no Rio Grande do 
Sul. É simples assim. Vamos parar de dizer que é porque se deseja 
que todo mundo seja infectado e a maioria morra pela Covid-19. 
Basta de radicalismo. (Círio Marconzer de Pádua, Porto Alegre)

Vacinação
Na minha família, em muitos vizinhos e conhecidos sei que 

todos querem ser vacinados. O medo do coronavírus é uma reali-
dade e a contaminação que está ocorrendo novamente deixa todo 
mundo com medo. O que se quer é uma vacina com segurança de 
que evitará a contaminação. (Joelma Brites, Porto Alegre)

Vacinação II
Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana devem mon-

tar um Plano B, caso o governo federal não garanta vacinas para 
toda a população. É muito importante. (Juremir Gonçalves Dutra)

Ford
A Ford saiu do Brasil por vários motivos, estava perdendo a 

concorrência para outras marcas, nada a ver com isenções, mes-
mo sendo importantes. As inovações com os carros elétricos come-
çaram a ser uma realidade, o uso de aplicativos para o transporte 
pessoal, aluguel de carros aumentando, enfim, tudo que é moder-
nidade e só agora a Ford se deu conta. (José H. da Rocha)

Theatro Sete de Abril
Inaugurado em 1834, o Theatro Sete de Abril de Pelotas está 

interditado desde março de 2010, por conta de problemas estrutu-
rais. Agora, após alterações, o projeto de restauração foi aprovado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
A data para a entrega da obra está marcada para o aniversário de 
Pelotas, em julho deste ano. (Leon Sanguiné, jornalista, Pelotas)

Finanças de Porto Alegre
Há controvérsias quanto às finanças do município de Por-

to Alegre informadas pelo ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior 
(PSDB). As condições não estariam tão catastróficas como alar-
deou quando assumiu, em 2017, e nem tão boas no momento em 
que entregou o comando da cidade, em 1° de janeiro. Seria reco-
mendável a revelação dos números, avalisados pela Câmara de 
Vereadores, a fim de conhecermos a verdade. (Roberto Fissmer)

O reaquecer das turbinas

A hora de ajudar os jovens

O mês era janeiro. O ano, 2020. Sem imaginar 
o que estava por vir, o cenário econômico passa-
va otimismo. Juros no menor patamar da história. 
Ibovespa batendo recordes. Reforma da Previdên-
cia aprovada no Congresso, tendo outras a cami-
nho. O Brasil realmente parecia que estava pres-
tes a decolar. Mas os bons ventos duraram pouco.

Agora, um ano depois e ainda lutando con-
tra a Covid-19, nosso desafio é reaquecer as turbi-
nas do Estado e do País. O início da vacinação é 
um grande alento. Mas independentemente dela 
é preciso avançar na retomada econômica, que 
passa pela reorganização da agenda de reformas 
e transformações em todas as esferas.

A primeira tarefa é olhar para a situação fis-
cal gaúcha. Enfrentamos uma crise crônica que 
impede voos mais altos. O déficit público atinge 
toda a sociedade, pois precariza serviços, reduz a 
capacidade de investimento e a competitividade. 
O governo Leite tem enfrentado esse tema, mas 
há espaço para avanços, como a aceleração das 
privatizações e a modernização do Estado.

A mesma batalha contra o descontrole fiscal 
deve pautar o governo federal. Em meio ao atípico 
ano de 2020, foi preciso lançar mão de ações pon-
tuais e necessárias - como o auxílio emergencial 
e a ajuda a estados e municípios. Mas essas medi-
das elevaram a dívida pública praticamente ao ta-
manho do PIB, colocando em risco o crescimento 
sustentável. Por isso, não há outro caminho senão 

o da desestatização de companhias, do respeito 
ao teto fiscal e das reformas tributária e admi-
nistrativa. É isso que possibilitará a retomada do 
crescimento. Como na subida de uma aeronave, 
a volta do desenvolvimento depende de diver-
sos fatores. E nós, da iniciativa privada, também 
precisamos fazer a nossa parte: seguir atentos e 
conectados à realidade da transformação digital, 
dos novos hábitos de consumo e da transforma-
ção dos negócios. Esti-
mular a produtividade, 
a inovação, a sustenta-
bilidade e a diversida-
de, é uma missão que 
cada empresário preci-
sa continuar tomando 
para si.

Como se vê, há 
uma série de ações que 
dependem de nossa 
atitude e a união será 
fundamental para nos-
so sucesso. À frente da Federasul pelos próximos 
dois anos, quero que a voz da classe empresarial 
seja ainda mais ouvida nesses temas. E que pos-
samos nos unir em torno da convergência, da ar-
ticulação e da soma de diversas forças da socie-
dade, fazendo com que as turbinas da economia 
reaqueçam - e que o Rio Grande do Sul e o Brasil, 
finalmente, decolem.

Advogado e presidente da Federasul

Democracias ao redor do mundo, da Alema-
nha aos EUA, decidiram ajudar os jovens, os mais 
esquecidos nas políticas emergenciais de enfrenta-
mento da crise de esperança provocada pela pan-
demia. A Alemanha, especialista nos programas de 
integração entre educação, empresas e atividades 

cívicas está expandin-
do as portas de entra-
da para os jovens atra-
vés de serviços tanto de 
orientação civil quanto 
militar. Os EUA reati-
varam programas que 
deram diversas ocupa-
ções aos jovens duran-
te crises econômicas 
passadas. Decidiram 
expandir as oportuni-
dades de serviço para 

populações vulneráveis. O importante é que jovens 
estejam estudando, treinando e trabalhando.

O Brasil, que tem 51,3 milhões de pessoas entre 
15 e 29 anos, tem também entre os jovens a maior 
taxa de desemprego. Acrescida da baixa esperan-
ça para o jovem que estuda. Segundo o CIEE, Cen-
tro de Integração Empresa-Escola, a maior entida-
de filantrópica que atua pelos jovens no País, se as 

ações governamentais fossem capazes de combinar 
programas de estudo e trabalho poderíamos com-
bater o desemprego e a evasão escolar ao mesmo 
tempo. E assim unir o desejo de inovar das empre-
sas à responsabilidade pública do Estado, por meio 
de programas de estágio e aprendizagem. É o CIEE 
que alerta: programa governamental de emprego 
sem estudo é gasolina na evasão escolar. Estudo 
sem trabalho uma ilusão no horizonte do jovem. 
Porque saber e fazer devem andar juntos. O diplo-
ma e a carteira de trabalho, orgulho e realização do 
jovem e sua família.

O Estado não deve fazer o papel de agente eco-
nômico. Mas ele precisa dar a direção em áreas im-
portantes, sua função como agregador dos diversos 
e conflitantes interesses sociais. Se isso pode ser re-
laxado em tempos de vento a favor, em momentos 
de crise como agora é essencial apontar a direção e 
o rumo a ser seguido.

Por várias razões, estamos vivendo o colapso 
das estruturas tradicionais da economia e isso é 
sentido em termos de oportunidades de trabalho e 
renda na população mais jovem. Se queremos ter 
esperança nos anos a seguir, integrar o jovem ao 
mercado de trabalho será uma questão de sobrevi-
vência da economia. E o tripé jovem-escola-empre-
sa é o horizonte do futuro.

 
Professor e sociólogo

Bandeira laranja
Anderson Trautman Cardoso

Paulo Delgado
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Porto Alegre amplia a 
liberação de atividades

Sistema de lotações enfrenta pior crise 
desde a criação de transporte seletivo

Capital adota a bandeira laranja; empresários celebram e setor de eventos prepara retorno p. 5

Porto Alegre, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

AGRONEGÓCIO p. 10

Produtores de 
vinho e de maçã 
vão à Justiça para 
proibir uso de 2,4-D

ENERGIA p. 8

Candiota 3 já 
estuda participar 
de novos leilões de 
energia a carvão

ENTREVISTA ESPECIAL

Jairo Jorge planeja 
reduzir imposto 
quando a receita 
de Canoas crescer

FLEXIBILIZAÇÃO

Shoppings, bares 
e restaurantes 
não terão limite 
horário; cinemas 
vão reabrir
Além de permitir a volta de 
alguns setores, a prefeitura 
ampliou protocolos para evi-
tar a disseminação da Co-
vid-19. O prefeito Sebastião 
Melo falou em rigor na fisca-
lização. “Precisamos ter fir-
meza para recuperar a econo-
mia, e as pessoas têm que ter 
consciência de que não pode 
haver aglomeração”. p. 5

INDÚSTRIA

Por falta de 
peças, GM marca 
férias coletivas 
em Gravataí
Problema reportado por di-
versos setores, a dificuldade 
de reposição de insumos na 
indústria vai afetar a produ-
ção de veículos na fábrica 
gaúcha da General Motors. A 
empresa decidiu adotar férias 
coletivas por duas semanas 
em março, e cancelou o au-
mento da jornada. Também 
foram suspensas uma hora 
extra diária e trabalho aos sá-
bados que ocorreriam em fe-
vereiro. p. 6

O novo prefeito de Canoas, Jai-
ro Jorge (PSD), pretende retomar 
a Lei do Gatilho, que ele adotou 
em suas gestões anteriores no 
município (2009-2016). Quando 
a arrecadação de ISS crescer, a 
alíquota será reduzida. O texto 
ainda precisa passar pela Câ-
mara Municipal. p. 18 e 19

Nº 160 - Ano 88

Número de passageiros caiu 46,4% até outubro de 2020, na comparação com 2019; dez linhas foram desativadas em um ano  Empresas & Negócios

LUIZA PRADO/JC

Novo prefeito quer agilizar 
licenciamentos no município

ALISSON MOURA/DIVULGAÇÃO/JC

TRABALHO

O que muda 
com o fim da 
suspensão  
de contratos
Especialista explica quais 
são os direitos e deveres 
de empregadores e traba-
lhadores com o término 
do programa de redução 
da jornada e suspensão de 
contratos de trabalho. p. 11

Dólar
Comercial ..........................5,4160/5,4165
Banco Central ..................   5,3677/5,3683
Turismo .............................5,4200/5,5930

Euro
Comercial ..........................6,6130/6,6150
Banco Central ....................6,5776/6,5805
Turismo .............................6,5500/6,8330

No mês No ano Em 12 meses
+5,09% +5,09% +7,60%

B3
Volume: R$ 42,949 bi
O Ibovespa atingiu 125 mil 
pontos, novo recorde. A 
ascensão, enquanto dólar 
e juros continuam a refletir 
cautela, coloca em jogo a 
extensão do rali da bolsa 
iniciado em novembro.

+2,20%

Indicadores
08 de janeiro de 2021

À frente da 
Federasul, quero 

que a voz da 
classe empresarial 

seja ainda  
mais ouvida

Leia o artigo “O público que é privado”, de Matheus H. de Oliveira, em www.jornaldocomercio.com

O importante 
é que os 
jovens estejam 
estudando, 
treinando e 
trabalhando


