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Relaxamento nos
cuidados antes de voar
aumenta contaminação
LILY MENEZES
REPORTER

O

avanço de uma
nova onda de infecções pela Covid-19
por todo o país,
sobretudo no setor
aeroviário, fez com
q ue companhias aéreas
precisassem afastar funcionários acometidos pela doença, operando com quadros reduzidos. A situação
das companhias aéreas
anda tão delicada, que a
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) flexibilizou até o
dia 26 de março o aviso prévio de quatro semanas para
cancelamento dos voos. Em
tempos de uma possível
predominância da variante
Omicron, os passageiros
devem estar se perguntando:
o avião representa um perigo ainda maior e deve ser

evitado neste momento?
Quais riscos viajantes e tripulantes correrão enquanto estiverem a bordo?
Embora seja pertinente
avaliar a possibilidade de adiamento de viagens não-essenciais para outro momento, a infectologista e consultora em biossegurança da Sociedade
Brasileira
de
Infectologia (SBI) Sylvia
Hinrichsen vê a mesma possibilidade de se contaminar
com a Covid voando. Ainda
que a maioria das companhias aéreas use em suas aeronaves o sistema de condicionamento com tecnologia
HEPA (High Efficiency
Particulate Air), que puxa o ar
por cima dos passageiros renovando o oxigênio na cabine
em intervalos curtos, esse
procedimento não previne
100% a contaminação, por não
ter tanta ação entre as poltronas. “A variante Omicron é

mais transmissível em qualquer lugar, e não apenas no
avião”, diz a especialista.
Na visão dela, o problema principal está justamente
no comportamento durante a
permanência nos ambientes
aeroviários, como a hora do
lanche, o tempo de espera na
fila para o embarque no aeroporto ou o despacho da mala.
São nesses momentos em
que as pessoas tiram a máscara, e as gotículas de saliva
que saem da boca ao falar ou
tossir podem ficar suspensas
no ar, sendo essa a principal
forma de contágio. “Em todos
esses lugares, também há o
risco de contaminação caso
não sejam tomadas as medidas necessárias de prevenção”, explicou Hinrichsen. Viagens longas, com mais de
quatro horas de duração, podem trazer maiores riscos. Assim, a recomendação é de
avaliar a importância do des-
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VIAGEM
Com a alta de infecções, especialistas recomendam viajar em caso de necessidade
locamento, principalmente
para aqueles indivíduos que
possuem algum tipo de
comorbidade. Se o caso for
positivo, melhor voar em outro momento.
Se a saúde estiver em dia
e a pessoa quiser colocar o
pé no mundo, a Fundação
Osvaldo Cruz (Fiocruz) deu
algumas orientações para
que as viagens sejam feitas
de uma forma mais segura.
Entre elas, manter o ‘passaporte da vacina’ em dia,

72% das famílias do Nordeste estão endividadas
LILY MENEZES
REPORTER

Desemprego em alta, perda do poder de compra e mudanças constantes nos valores de produtos: juntos, esses
fatores acabam comprometendo os orçamentos das famílias, que vendo o desequilíbrio entre as despesas e a
renda, se vêem na necessidade de deixar essa ou aquela
conta em atraso. A mais nova
edição da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), divulgada
na manhã de ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), mostrou que
72,7% das famílias do Nordeste terminaram 2021 endividadas; essa média só não
foi maior do que a vista na
Região Sul, onde 81,7% das
residências ficaram no vermelho. 30,6% dos nordestinos
estão com contas em atraso,
e 10,5% não vêem possibilidades de limpar o nome.
“Os impactos da pandemia seguiram reverberando
de diferentes formas no desempenho da atividade econômica doméstica em 2021,
em que a inflação ao consumidor mais elevada provocou
o maior endividamento entre
as famílias de menor renda,

DÉBITOS
Região Sul ainda tem o maior número de endividados
pela necessidade de recomposição dos rendimentos”,
disse a Confederação em sua
análise. O cartão de crédito
aparece como o principal motivo de endividamento: 86,2%
dos brasileiros apelaram para
o ‘dinheiro de plástico’ a fim
de manter o consumo. E não
se trata de gastos supérfluos:
algumas redes atacadistas
consultadas pela reportagem
relataram que em meio à pandemia começaram a aceitar
parcelamento em até três vezes no crédito sem juros, para
compras de alimentos e produtos de higiene e limpeza.
Quem vai ao supermerca-

Babalorixá do Ilê Axé Oju
Onire recebe honraria
A Faculdade Hebraica do
Brasil e a Ordem dos Capelãs do Brasil concedeu ao babalorixá do Ilê Axé Oju Onire,
Pai Pote, o título de doutor Honoris Causa. A cerimônia aconteceu na última segunda-feira
(17). José Raimundo Lima
Chaves, internacionalmente
conhecido como Pai Pote, é
formado em licenciatura em
História pela Universidade
FTC (2014). A honraria destaca sua atuação na defesa das

religiões de matriz africana e
em prol da comunidade.

do ou abastecer o carro e acha
que ‘tá tudo caro’, não é só
uma percepção: a Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da
Bahia (Fecomércio-BA) atestou que a Região Metropolitana de Salvador atingiu o nível
de inflação mais alto do Nordeste, com 10,78% de incremento; a última vez foi em
2015. O consultor econômico
da federação Guilherme Dietze considera o salto bastante
salgado para a população,
que acaba recorrendo ao crédito para tentar se proteger da
inflação. “O que pesará negativamente será a sequência
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de reajustes, do transporte
público, matrícula escolar,
IPVA, aluguéis, remédios, planos de saúde etc. A inflação
do ano passado será carregada, de certa forma, para este
ano, mantendo o IPCA ainda
num patamar elevado”, avaliou Dietze.
Na capital baiana, sete em
cada dez famílias fecharam o
ano com alguma conta no vermelho, e 92% estavam com
problemas para pagar o cartão de crédito. Embora tenha
notado um esforço por parte
dos consumidores no apagar
das luzes de 2021 para não
caírem na inadimplência, fruto
principalmente da disponibilidade do 13° salário entre novembro e dezembro, a pesquisadora responsável pela Peic
Izis Ferreira acredita que os
tempos continuarão difíceis
para quem quer continuar
mantendo os compromissos
financeiros em dia. “Os consumidores seguirão enfrentando
os desafios financeiros da segunda metade de 2021, principalmente inflação, juros elevados e um mercado de trabalho
formal ainda frágil. Soma-se a
isso o vencimento das despesas típicas do primeiro trimestre, que deverá apertar ainda
mais os orçamentos domésticos neste período”, comentou
a especialista da CNC.”

higienizar as mãos e objetos
frequentemente tocados, e ter
certeza de que não está contaminado pela Covid-19 através da testagem, preferencialmente com o exame RTPCR, considerado padrão
ouro para o diagnóstico. “Só
viaje se estiver sem sintomas. No caso de algum sintoma, fique em casa e faça
um teste para a Covid. Lembre-se de que você pode levar a doença para seus familiares e amigos”. Nos aero-

portos, ambientes com alta
rotatividade de pessoas, a
Fiocruz recomenda manter a
máscara por todo o tempo,
incluindo nos banheiros; antes de viajar, o passageiro
deve se certificar de quais tipos são permitidos. Ou seja,
nada de máscaras de tricô ou
de acrílico que prometem ‘preservar o sorriso’. “Procure utilizar máscaras do tipo PFF
(Peça Facial Filtrante)2 ou
máscaras com pelo menos
duas camadas de tecido”.

Cortejo Afro é o convidado de
Gerônimo no ensaio do dia 25
No ensaio da próxima
terça-feira, 25 de janeiro,
Gerônimo Santana recebe o
Cortejo Afro. O tradicional
evento capitaneado pelo cantor e compositor acontece no
Largo Pedro Archanjo,
Pelourinho, às 20 horas.
Os ingressos estão com
valor promocional de R$ 40 e
podem ser comprados antecipadamente pelo Sympla ou
no local.
Mais informações pelo
WhatsApp (71) 9 8420-1402

ou pelas redes sociais
@geronimosantanaoficial.
O ensaio de Gerônimo é
um festival que sintetiza uma
mostra da musicalidade e
cultura do estado. Tradicional
projeto, realizado há mais de
15 anos, no Centro Histórico,
o Pagador de Promessa se
consagrou como um importante evento do calendário
cultural da Bahia. Na temporada de verão 2022, os eventos estão ocorrendo duas vezes por mês.

