
 

 

  

                     

 Grandes companhias dos Estados Unidos passaram a cobrar a imunização completa 

contra a Covid para o retorno presencial, e o governo de Joe Biden anunciou na quinta-feira (9) 

que vai transformar a medida em uma regra federal a todas as empresas com mais de cem 

empregados. 

No Brasil, a Gol está entre as primeiras a determinar obrigatória na aérea Gol a partir 

de novembro a vacina como critério para o trabalho. O anúncio público, em 26 de agosto, 

mexeu com gestores de várias companhias, que começaram a debater um modelo a ser 

implementado. O tema já ganhava relevância nas áreas de recursos humanos à medida que a 

vacinação ganhou tração no Brasil. 

Entre os principais protocolos corporativos relacionados à vacinação no Brasil estão 

ações de conscientização, formulários digitais para que empregados preencham com seu 

status de imunização —embora a adesão seja voluntária— e testes semanais de PCR. 

A Folha apurou com multinacionais que o atraso em relação às matrizes americanas é 

reflexo do momento de imunização do Brasil, que vacinou 33%, da população, enquanto nos 

Estados Unidos, o patamar é de 54%. Outra diferença é que a resistência de vacinação entre 

americanos é maior, o que teria incentivado as empresas americanas a agirem. 

Entre as big techs, o Twitter é a única que determinou vacinação mandatória para o 

retorno ao escritório no Brasil. "Para a segurança de nossos funcionários, quem deseja 

retornar aos nossos escritórios deve estar vacinado e apresentar comprovante de vacinação", 

disse em nota. 

A decisão de voltar a trabalhar de modo presencial será dos empregados. "Se nossos 

funcionários estiverem em uma função e situação que lhes permita trabalhar em casa 

indefinidamente ou dividir o tempo entre a casa e o escritório, nós apoiaremos isso", afirmou 

um porta-voz. 

O IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), que reúne mais de 70 

companhias, tem uma série de recomendações desde o início da pandemia, mas deixará a 

cargo de cada afiliada definir sobre a obrigação vacinal de empregados. O cenário deve mudar 

se houver alguma diretriz do setor público que incida sobre o privado. 

Em 2020, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que os cidadãos não podem ser 

forçados a receber qualquer tipo de vacina, mas liberou a União, estados e municípios a 

aprovarem lei que restrinja direitos das pessoas que não quiserem se vacinar. 

Entre as varejistas, o Magazine Luiza implementou um cadastro voluntário para que 

funcionários comuniquem sobre o andamento da vacinação, o que auxilia a empresa no 

monitoramento. Trabalhadores em home office podem permanecer em casa, ir ao escritório 

ou adotar o modelo híbrido. 
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Empresas avaliam exigir vacinação contra Covid de funcionário 

Saiba mais em: Folha de São Paulo, terça-feira 14 de agosto. 

, terça-feira 3 de agosto.  

Os que optam pelo trabalho presencial precisam passar pela realização do teste PCR 

oferecido pela companhia às terças-feiras. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/maioria-no-stf-permite-que-estado-imponha-restricoes-a-quem-nao-tomar-vacina-contra-covid-19.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/maioria-no-stf-permite-que-estado-imponha-restricoes-a-quem-nao-tomar-vacina-contra-covid-19.shtml


Diante da inflação em alta e da falta de perspectiva de melhora, a crise econômica do 

Brasil prova que não há projeto do ministro Paulo Guedes, pelo contrário: seu objetivo é só 

apresentar “reformas” e destruir mais direitos. A avaliação é do diretor técnico do Dieese, 

Fausto Augusto Junior, em entrevista ao Jornal Brasil Atual nesta segunda-feira (13). 

“A economia está longe de um caminho correto, com uma inflação próxima dos 10% e 

com o desemprego acima dos 14 milhões. Estamos longe do rumo certo, tanto é que as 

expectativas de crescimento econômico no ano que vem estão abaixo dos 2%”, afirmou o 

diretor do Dieese. 

“A economia está parada. Não há projeto desse governo, que defende só reformas que 

destroem direitos e criam instabilidade. As pessoas estão com a vida piorada, vendo o gás, a 

gasolina e o mercado cada vez mais caros. A única coisa que esse governo está implementando 

é a instabilidade contra democracia”, criticou Fausto. 

 

 

 

 

 

 

A decisão de contratar térmicas emergenciais para reforçar o setor elétrico em 2022, 

anunciada nesta quinta (11), foi baseada em estudo que indica risco de crise energética 

também no próximo período seco, que se inicia no outono do ano que vem. 

Os detalhes ainda não foram divulgados, mas segundo o diretor-geral do ONS, Luiz 

Carlos Ciocchi, a conclusão é que, nesse cenário, a entrada de novos projetos de geração 

previstos pode não ser suficiente para garantir alguma folga no sistema no período seco de 

2022. 

"Para não ficar no sufoco e ter alguma chance de recuperar os reservatórios 

precisamos contratar mais geração", disse ele à Folha neste sábado (11), em viagem de 

comitiva do governo para cerimônia de início das operações de linha de transmissão 

que amplia a capacidade de exportação de energia do Nordeste.  

 

 

O mercado passou a ver a taxa básica de juros a 8% ao final deste ano e de 2022 diante da 

forte pressão inflacionária, de 7,63% e 7,75%, respectivamente, na semana anterior. 

O movimento aconteceu na esteira do maior avanço do IPCA (índice oficial de inflação 

do país) para um mês de agosto em 21 anos, de 0,87%, divulgado na semana passada. 

Com isso, economistas ouvidos pelo Banco Central também elevaram a projeção do 

IPCA ao final do ano de 7,58% para 8%. As informações são da pesquisa Focus divulgada nesta 

segunda-feira (13). 

 

 

 

Dieese: crise econômica mostra que não há projeto de Paulo 
Guedes, só ‘reformas’ 

Fausto lembra ainda que a estabilidade institucional nunca foi prioridade para Paulo 
Guedes e acrescenta que a crise econômica do Brasil criou a “nova carestia”. “Guedes esteve 
próximo à ditadura do Pinochet, no Chile. Portanto, a democracia para ele é um mero detalhe. 
Além disso, estamos vendo um governo perdido, sem saber para onde caminhar. Antes, a 
proposta do governo era extinguir o Bolsa Família, tanto é que houve um esvaziamento do 
programa, agora busca o Auxílio Brasil por populismo. A renda está caindo, não há composição 
salarial, nem emprego.” Saiba mais em: CNTI, terça-feira 14 de agosto. 

, terça-feira 3 de agosto.  Governo trabalha com risco de 'sufoco' energético também em 

2022 

 

Saiba mais em: Folha de São Paulo, terça-feira 14 de agosto. 

, terça-feira 3 de agosto.  
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Mercado eleva projeção da taxa básica de juros para 8% em 
2021 e 2022 

 

Em conversa com investidores na sexta (10), o ministro da Economia, Paulo Guedes, 

afirmou que a escalada nos preços é uma “sombra” que paira sobre o governo. “Acho que estamos 

no pior momento da inflação. Acho que vai começar a desacelerar gradualmente e encerrar o ano 

em volta de 8%, entre 7,5% e 8%”, disse.  Saiba mais em: Folha de São Paulo, terça-feira 14 de agosto. 

, terça-feira 3 de agosto.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/governo-aprova-contratar-termicas-para-reforcar-sistema-eletrico-tambem-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/nova-linha-de-transmissao-amplia-exportacao-de-energia-do-ne-para-o-centro-sul.shtml

