
ANO V • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Quinta-feira, 26 de agosto de 2021 • Nº 1140 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Arrecadação soma R$ 171,3 bilhões em julho 
A Receita Federal registrou uma arrecadação de R$

171,3 bilhões em julho. Isso representa um recorde pa-
ra o mês (já considerando números atualizados pela
inflação). O resultado significa um crescimento real -
considerando o efeito da inflação- de 35,5% na compa-

ração com julho do ano passado. Em relação ao mesmo
período de 2019, quando não houve impacto da pande-
mia, os dados de julho de 2021 registraram alta real de
11,5%. O balanço foi divulgado ontem pelo Ministério
da Economia. No acumulado de janeiro a julho, a arre-

cadação de impostos somou R$ 1,053 trilhão. Isso sig-
nifica uma alta real de 26,1% na comparação com o
mesmo período do ano passado, e também recorde na
série histórica (iniciada em 1995, mas padronizada em
2000). PÁGINA 2

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) (foto), deci-
diu rejeitar o pedido de impeachment formalizado pelo presidente
Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Su-
premo Tribunal Federal). Bolsonaro ingressou com a ação contra
Moraes na última sexta-feira. Além da destituição do cargo, o presi-
dente pedia o afastamento do ministro de funções públicas por oito

anos. Nesta semana, o governo começou a trabalhar em outra peça
de impeachment de ministro, desta vez contra Luís Roberto Barroso,
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas esbarrou na dificuldade de
encontrar embasamento jurídico para o afastamento do ministro.
Por isso, auxiliares palacianos acreditam que Bolsonaro tende a en-
gavetar o pedido de impeachment contra Barroso. PÁGINA 3

A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu suspender o plano de flexibiliza-
ção das atividades, que começaria a vigorar em 2 de setembro. Os moti-
vos alegados são o avanço da pandemia na cidade, principalmente com a
variante Delta, e a irregularidade no fornecimento de vacinas por parte

do Ministério da Saúde. O anúncio foi feito ontem, em nota da Secretaria
Municipal de Saúde . “Desde o primeiro anúncio sobre o plano de rea-
bertura da cidade, no início de agosto, foi frisado que essas medidas esta-
vam condicionadas a um cenário epidemiológico favorável”. PÁGINA 4

Contas
externas têm
saldo negativo
de US$ 1,58 bi 

JULHO

PANDEMIA

As contas externas tiveram
saldo negativo de US$ 1,584
bilhão em julho, informou on-
tem o Banco Central (BC). No
mesmo mês de 2020, o déficit
foi  de US$ 646 milhões nas
transações correntes, que são
as compras e vendas de mer-
cadorias e serviços e transfe-
rências de renda com outros
países.   De acordo com o che-
fe do Departamento de Esta-
tísticas do BC, Fernando Ro-
cha, a diferença no resultado
na comparação interanual se
deve ao crescimento das im-
portações de bens e serviços,
das despesas com lucros e di-
videndos (transações de em-
presas estrangeiras no país
que remetem lucros ao exte-
rior) e na conta de serviços.
“Isso representa maior de-
manda doméstica por bens e
serviços do exterior e mais lu-
cratividade das empresas es-
trangeiras instaladas no Brasil.
Todos esses fatores são consis-
tentes com o crescimento da
atividade econômica”, disse
Rocha. PÁGINA 2

Prefeitura do Rio suspende plano de reabertura 

BOLSONARO DERROTADO

WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

Doria projeta
iniciar terceira
dose no dia 6 
de setembro

SÃO PAULO

PÁGINA 3

Governo deve
prever salário
mínimo perto
de R$ 1.170

2022

PÁGINA 2
RACHADINHA De olho em vaga no STF,

Noronha alivia Flávio
para agradar Bolsonaro  

O ministro João Otávio de Noronha, do STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça) (foto), determinou a suspensão da investigação contra o senador
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o policial militar aposentado Fabrício
Queiroz, acusado de operar o esquema da "rachadinha" no gabinete do
filho do presidente Jair Bolsonaro, e outros 15 investigados. Assim, o TJ-
RJ deverá suspender a apuração contra o grupo acusado pelo Ministério
Público do RJ de fazer um esquema de arrecadação de salário dos fun-
cionários de Flávio quando ele era deputado estadual. PÁGINA 3

JOSÉ ALBERTO/ STJ

Rodrigo Pacheco rejeita pedido
de impeachment contra Moraes  

RECEITA

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(26/8) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,78% (jul.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,33 até o dia 24/ago
OURO
BM&F/grama R$ 299,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1330 Venda: 6,1336

EURO turismo 
Compra: 6,1923 Venda: 6,3723
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2459 Venda: 5,2465
DÓLAR comercial
Compra: 5,2107 Venda: 5,2113
DÓLAR turismo
Compra: 5,2208 Venda: 5,4008

SUZANO S.A. ON NM 62.26 +5.44 +3.21

TOTVS ON NM 39.08 +4.16 +1.56

CVC BRASIL ON NM 22.90 +4.00 +0.88

KLABIN S/A UNT N2 26.67 +3.90 +1.00

BRASKEM PNA N1 62.86 +3.92 +2.37

BANCO INTER UNT N2 64.19 −4.42 −2.97

SID NACIONALON 37.70 −2.31 −0.89

AMERICANAS ON NM 42.42 −1.35 −0.58

LOJAS AMERICPN N1 5.81 −1.02 −0.06

PETRORIO ON NM 18.92 −0.84 −0.16

VALE ON NM 99.50 −0.21 −0.21

PETROBRAS PN ED N2 27.73 +0.54 +0.15

SUZANO S.A. ON NM 62.26 +5.44 +3.21

MAGAZ LUIZA ON NM 19.55 +1.61 +0.31

SMART FIT ON NM 27.40 −2.14 −0.60

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.405,5 +0,11

NASDAQ Composite 15.041,858 +0,15

Euro STOXX 50 4.180,98 +0,08

CAC 40 6.676,48 +0,18

FTSE 100 7.150,12 +0,34

DAX 15.860,66 -0,28

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,50% / 120.817,71 / 606,96 / Volume: 24.907.750.580 / Quantidade: 3.390.156
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Economia

Bovespa sustenta
recuperação e encosta
nos 121 mil pontos

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou o
pregão de ontem com varia-
ção positiva de 0,5%, a 120.817
pontos, sustentando a recupe-
ração da véspera e revertendo
a tendência de queda registra-
da no início da manhã sob o
impacto da divulgação da pré-
via da inflação oficial.

O dólar fechou em queda

de 0,95%, a R$ 5,211, também
refletindo o bom humor do
investidor com o cenário ex-
terno.

Em Nova York, o S&P 500
avançou 0,22%, para uma no-
va máxima histórica, assim co-
mo o Nasdaq, que subiu
0,15%, sem notícias para mi-
nar o sentimento positivo no
mercado.
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RECEITA

Arrecadação federal soma 
R$ 171,3 bilhões em julho
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

A
Receita Federal regis-
trou uma arrecadação
de R$ 171,3 bilhões

em julho. Isso representa um re-
corde para o mês (já conside-
rando números atualizados pela
inflação).

O resultado significa um cres-
cimento real -considerando o
efeito da inflação- de 35,5% na
comparação com julho do ano
passado.

Em relação ao mesmo perío-
do de 2019, quando não houve

impacto da pandemia, os dados
de julho de 2021 registraram alta
real de 11,5%. O balanço foi di-
vulgado ontem pelo Ministério
da Economia.

No acumulado de janeiro a
julho, a arrecadação de impos-
tos somou R$ 1,053 trilhão. Isso
significa uma alta real de 26,1%
na comparação com o mesmo
período do ano passado, e tam-
bém recorde na série histórica
(iniciada em 1995, mas padroni-
zada em 2000).

A arrecadação federal tem
apresentado desempenho aci-

ma do esperado inicialmente
pelo governo para 2021.

O resultado tem se acelerado
ao longo do ano. Em janeiro, por
exemplo, houve uma queda em
comparação ao mesmo período
do ano passado, foi de 1,5%, em
termos reais.

No acumulado de janeiro a
abril, foi registrado uma alta real
de 13,6% em relação a 2020. Até
julho, o aumento avançou e re-
gistrou o patamar de 26,1%.

O ministro Paulo Guedes
(Economia) participou do início
da entrevista virtual sobre os nú-

meros, sem ficar para a sessão
de perguntas, e disse que, com a
reaceleração da economia bra-
sileira, a arrecadação está apre-
sentando fortes resultados.

"A arrecadação forte significa
principalmente que o país está
numa retomada econômica vi-
gorosa", disse.

Acompanhando o maior oti-
mismo do mercado sobre a ativi-
dade no país e após a retração ge-
rada pela pandemia em 2020, o
ministro tem dito que o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) deverá cres-
cer entre 5% e 5,5% neste ano.

MERCADOS

Governo deve prever salário mínimo
em torno de R$ 1.170 em 2022 

O governo deve estimar que o
salário mínimo subirá para
aproximadamente R$ 1.170 no
próximo ano. O valor, porém,
tende a ser revisado para cima
até o fim do ano, pois a equipe
econômica usou parâmetros de
inflação defasados para prever a
correção do piso salarial, que
hoje é de R$ 1.100 por mês.

O cálculo do reajuste consi-
dera que a inflação (medida pe-
lo INPC) será de 6,2% neste ano.
No entanto, as projeções do
mercado já apontam para uma
inflação acima de 7%.

A nova estimativa para o salá-
rio mínimo deve estar na pro-
posta de Orçamento de 2022, a
ser enviada ao Congresso até o
dia 31 de agosto.

O projeto orçamentário, por-
tanto, estará distante de um ce-

nário realista. O texto trará parâ-
metros macroeconômicos defa-
sados e não incluirá medidas
tratadas como prioritárias pelo
governo, mas que ainda estão
em negociação, como a amplia-
ção do Bolsa Família.

O governo enviará a proposta
ao Legislativo para respeitar o
prazo previsto em lei, mas já
conta que mudanças terão que
ser feitas no texto durante a tra-
mitação, até o fim do ano.

Para a elaboração das contas
de 2022, a equipe econômica
optou por manter a grade de pa-
râmetros econômicos divulgada
em julho. No entanto, diante das
oscilações do mercado nas últi-
mas semanas, as previsões para
os indicadores tiveram mudan-
ças significativas.

No caso do INPC (Índice Na-

cional de Preços ao Consumi-
dor), que baliza o reajuste do sa-
lário mínimo -também é usado
em acordos e negociações cole-
tivas de trabalho-, a previsão do
Ministério da Economia apre-
sentada em julho considera
uma alta de 6,2% no ano, en-
quanto o mercado e também in-
tegrantes do governo esperam
um crescimento mais forte.

Há duas semanas, o secretá-
rio do Tesouro e Orçamento,
Bruno Funchal, apresentou um
cenário de inflação mais forte e
disse que as estimativas do mer-
cado já apontam para um pata-
mar de 7,2% para o INPC no ano.

O Ibre FGV (Instituto Brasi-
leiro de Economia, da Fundação
Getulio Vargas) estima que o ín-
dice encerrará o ano em 8%.

"O governo vai enviar uma

peça [orçamentária] que não
tem credibilidade", disse Juliana
Damasceno, economista e pes-
quisadora de finanças públicas
do Instituto.

Apesar do aperto no Orça-
mento, ela defende a regra que
impõe a correção do salário mí-
nimo (e das despesas relaciona-
das ao piso salarial) pelo INPC.
"Está havendo uma corrosão do
poder de compra das pessoas,
dificuldades no setor informal.
Então, faz todo sentido a indexa-
ção [desses gastos] e que o go-
verno reveja outros tipos de des-
pesas".

A Constituição determina
que o salário mínimo deve ga-
rantir a manutenção do poder
de compra do trabalhador. Por
isso, o valor tem que ser corrigi-
do pela inflação.

ORÇAMENTO

ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

As contas externas tiveram
saldo negativo de US$ 1,584 bi-
lhão em julho, informou ontem
o Banco Central (BC). No mes-
mo mês de 2020, o déficit foi de
US$ 646 milhões nas transações
correntes, que são as compras e
vendas de mercadorias e servi-
ços e transferências de renda
com outros países.  

De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, a diferen-
ça no resultado na comparação
interanual se deve ao cresci-
mento das importações de bens
e serviços, das despesas com lu-
cros e dividendos (transações de
empresas estrangeiras no país
que remetem lucros ao exterior)
e na conta de serviços. “Isso re-
presenta maior demanda do-
méstica por bens e serviços do
exterior e mais lucratividade das
empresas estrangeiras instala-
das no Brasil. Todos esses fato-
res são consistentes com o cres-
cimento da atividade econômi-
ca”, disse Rocha.

Em 12 meses, encerrados em
julho, houve déficit em transa-
ções correntes de US$ 20,337 bi-
lhões, 1,3% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e ser-

viços produzidos no país), ante
o saldo negativo de US$ 19,398
bilhões (1,26% do PIB) em junho
de 2021 e déficit de US$ 42,760
bilhões (2,65% do PIB) no perío-
do equivalente terminado em
julho de 2020.

Já nos seis primeiros meses
do ano, o déficit é de US$ 8,320
bilhões, contra saldo negativo
de US$ 13,907 bilhões de janeiro
a julho de 2020.

BALANÇA 
Segundo o BC, as exportações

de bens totalizaram US$ 25,762

bilhões em julho, aumento de
31,9% em relação a igual mês de
2020. As importações somaram
US$ 19,491 bilhões, incremento
de 49,9% na comparação com
julho do ano passado. Com esses
resultados, a balança comercial
fechou com superávit de US$
6,271 bilhões no mês passado,
ante saldo positivo de US$
19,538 bilhões em julho de 2020.

O déficit na conta de serviços
(viagens internacionais, trans-
porte, aluguel de equipamentos,
seguros, entre outros) manteve
a trajetória de retração, com sal-

do negativo de US$ 1,338 bilhão
em julho, ante US$ 2,027 bilhões
em igual mês de 2020.

Apesar da redução, segundo
Rocha, boa parte das rubricas da
conta tiveram aumento, indi-
cando maior demanda por ser-
viços importados oferecidos por
não-residentes. A exceção é em
aluguel de equipamentos.

Na comparação interanual,
houve redução de 48,4% nas
despesas líquidas de aluguel de
equipamentos, de US$ 1,181 bi-
lhão em julho de 2020 para US$
609 milhões em julho de 2021

BC

DPF sobe 1,24% e fica
perto de R$ 5,4 trilhões

TESOURO

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Mesmo com o vencimento
de títulos prefixados, a Dívida
Pública Federal (DPF) subiu
em julho e aproximou-se de R$
5,4 trilhões. Segundo números
divulgados ontem pelo Tesou-
ro Nacional, a DPF passou de
R$ 5,329 em junho para R$
5,396 trilhões em julho, com
alta de 1,24%.

O Tesouro prevê que a DPF
continuará subindo nos próxi-
mos meses. De acordo com a
nova versão do Plano Anual de
Financiamento (PAF), apre-
sentada no fim de julho, o es-
toque da DPF deve encerrar
2021 entre R$ 5,5 trilhões e R$
5,8 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliá-
ria  (em tí tulos)  interna
(DPMFi) subiu 1,02%, pas-
sando de R$ 5,103 trilhões em
junho para R$ 5,155 trilhões
em julho. No mês passado, o
Tesouro emitiu R$ 16,14 bi-
lhões em tí tulos a  mais  do
que resgatou. Também houve
a apropriação de R$ 35,69 bi-

lhões em juros. Por meio da
apropriação de juros, o go-
verno reconhece, mês a mês,
a correção dos juros que inci-
de sobre os títulos e incorpo-
ra o valor ao estoque da dívi-
da pública.

Em julho, o Tesouro emitiu
R$ 130,52 bilhões, abaixo de R$
150 bilhões pelo segundo mês
seguido. Os resgates da DPMFi
somaram R$ 114,18 bilhões,
influenciados principalmente
pelo vencimento de R$ 112,76
bilhões em títulos prefixados
(com rendimento definido no
momento da emissão).

A alta também foi impulsio-
nada pela Dívida Pública Fe-
deral externa (DPFe), que su-
biu 6,26%, passando de R$
226,67 bilhões em junho para
R$ 240,87 bilhões em julho. O
principal fator foi a valorização
de 2,39% do dólar no mês pas-
sado. No entanto, a captação
de US$ 2,25 bilhões no merca-
do internacional no fim de ju-
nho, que só foi registrada nas
estatísticas de julho, também
influenciou.  

LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

Os gastos de brasileiros no exterior alcança-
ram US$ 452 milhões em julho, quase o dobro
do registrado no mesmo período do ano passa-
do. Em relação ao mês anterior, a alta foi de
US$ 3,3 milhões, segundo dados divulgados pe-
lo BC (Banco Central) ontem.

Em junho, os desembolsos de turistas brasi-
leiros lá fora já haviam crescido, com US$ 448,7
milhões, também quase o dobro do registrado
no mesmo mês de 2020.

O nível dos últimos dois meses, no entanto,
ainda está abaixo do registrado antes da pan-
demia de Covid-19, que costumava extrapolar
US$ 1 bilhão mês a mês. Em junho e julho de
2019, por exemplo, os brasileiros gastaram US$
1,5 bilhão e US$ 1,9 bilhão, respectivamente.

A crise afetou significativamente o segmento.
Além do medo de contágio, o dólar alto desen-
corajou turistas. Alguns países também impuse-
ram restrições para viajantes, como compro-
vante de vacina, quarentena ou exame negativo
para Covid-19.

Gasto de brasileiro no exterior quase dobra em julho

Contas externas têm saldo
negativo de US$ 1,58 bi em julho

Nota
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA 
DE MÁQUINAS CRESCE 7,1% EM JULHO

A indústria brasileira de máquinas e equipamentos faturou R$
17 bilhões em julho, um crescimento de 7,1% em comparação
com o mesmo mês do ano passado. Em relação a junho, a
variação foi negativa, com queda de 4,3%. Os dados foram
divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq).  Segundo a entidade, era
esperado que os dados de julho tivessem menor crescimento
na relação interanual. Isso ocorre porque julho de 2020 foi
marcado pelo início da recuperação das vendas após o
estabelecimento das medidas sanitárias para conter a
pandemia da covid-19. O balanço de junho, por exemplo,
mostrou crescimento de mais de 45%. 
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País/São Paulo

Governo de SP inicia
3a dose para idosos 
no dia 6 de setembro

COVID-19

O Governador João Doria
anunciou ontem a ampliação
da campanha contra a Covid-
19 com a terceira dose da vaci-
na para idosos com 60 anos ou
mais a partir do dia 6 de setem-
bro. Inicialmente, a medida
deve atender 900 mil pessoas
protegidas com a segunda apli-
cação de qualquer imunizante
há pelo menos seis meses.

“Desde a semana passada,
o Comitê Científico vem dis-
cutindo com a área da Saúde a
proteção das pessoas com
mais idade. Essa decisão foi fi-
nalizada ontem pela manhã
para aumentar a proteção das
pessoas com mais de 60 anos”,
disse Doria. “É uma importan-
te decisão tomada pelo Gover-
no do Estado de São Paulo”,
acrescentou Doria.

A extensão da campanha
foi avalizada pelo Comitê
Científico de São Paulo. O ob-
jetivo principal é garantir pro-
teção adicional à população
mais vulnerável a variantes
mais contagiosas do coronaví-
rus, como a delta. O Governo
do Estado também pediu mais
vacinas ao Ministério da Saú-
de para antecipar a segunda
dose dos públicos restantes.

“Além de proteger a popu-
lação adulta com a cobertura
de segunda dose, é importante
também aumentar a proteção
dos grupos mais vulneráveis
que têm maior chance de,
eventualmente, ter um quadro
mais grave, com uma dose adi-
cional. Após seis meses, há evi-
dência de uma possível queda
de proteção e isso se aplica a
todos os imunizantes”, afir-
mou Paulo Menezes, Coorde-
nador do Comitê Científico.

De acordo com a Secretaria
de Estado da Saúde, até esta

quarta há 266 amostras positi-
vas da variante delta em todo o
território paulista. A estratégia
do Governo de São Paulo é as-
segurar que os índices epide-
miológicos e de ocupação hos-
pitalar continuem em queda e
evitar a propagação de novas
variantes.

“O fato dela ter uma caracte-
rística de disseminação muito
maior que as cepas anteriores
faz com que esse olhar de aten-
ção e antecipação se faça ne-
cessário”, destacou o Secretá-
rio da Saúde Jean Gorinchteyn.

A Secretaria da Saúde tam-
bém já preparou uma nova
carteira de vacinação para os
idosos que vão receber a ter-
ceira dose a partir de setem-
bro. Não haverá necessidade
de novo cadastro no Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br) pa-
ra a dose adicional, bastando
comparecer a qualquer posto
de vacinação com o compro-
vante do esquema de imuni-
zação completo há seis meses.

VACINÔMETRO
Até as 13h35 de ontem, o

Vacinômetro apontava 74,49%
da população paulista protegi-
da com ao menos uma dose
contra a Covid-19, o equiva-
lente a pouco mais de 33,34
milhões de pessoas. Em rela-
ção à população adulta, São
Paulo já vacinou 97,53% dos
habitantes com 18 anos ou
mais com pelo menos uma
aplicação.

O esquema vacinal comple-
to de duas doses ou aplicação
única da Janssen alcançou
34,08% da população. Desde o
último dia 18, a imunização
em São Paulo também passou
a atender jovens a partir de 12
anos de idade.

BOLSONARO DERROTADO

Pacheco rejeita pedido de
impeachment contra Moraes  
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

O
presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), decidiu

rejeitar o pedido de impeach-
ment formalizado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro contra o minis-
tro Alexandre de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro ingressou com a
ação contra Moraes na última
sexta-feira. Além da destituição
do cargo, o presidente pedia o
afastamento do ministro de fun-
ções públicas por oito anos.

Nesta semana, o governo co-
meçou a trabalhar em outra pe-
ça de impeachment de ministro,
desta vez contra Luís Roberto
Barroso, do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), mas esbarrou na
dificuldade de encontrar emba-
samento jurídico para o afasta-
mento do ministro.

Por isso, auxiliares palacia-

nos acreditam que Bolsonaro
tende a engavetar o pedido de
impeachment contra Barroso.

O Planalto não quer repetir o
que aconteceu com o pedido de
impeachment de Moraes. Mes-
mo tendo supostamente mais
indícios, a peça recebeu uma sa-
raivada de críticas jurídicas.

O principal argumento para o
afastamento de Barroso seria de
que ele teria pressionado depu-
tados a votarem contra a PEC do
Voto Impresso, derrotada no
plenário da Câmara.

Mas não há provas dessa
pressão. A visita feita por Barro-
so ao Congresso foi a convite
dos parlamentares.

Sem provas, Bolsonaro diz
que houve fraude nas eleições.
Ele é investigado no STF por
suas declarações em ataque ao
sistema de urnas eletrônicas.

Bolsonaro chegou a dizer que
Barroso "apavorou" parlamen-

tares. A proposta obteve 229 vo-
tos favoráveis e 218 contrários,
além de uma abstenção. Eram
necessários 308 votos para sua
aprovação.

Dois dias após a Câmara dos
Deputados derrotar a proposta, o
presidente do TSE anunciou uma
série de medidas para ampliar a
transparência da urna eletrônica.

Em reação aos ataques de
Bolsonaro, o tribunal decidiu
criar uma comissão externa de
transparência composta por
universidades, entidades da so-
ciedade civil e diversos órgãos
públicos, entre eles as Forças
Armadas e a Polícia Federal.

O possível recuo também po-
de ser resposta ao esforço de mi-
nistros palacianos, que vinham
tentando dissuadi-lo dos pedi-
dos contra Barroso e Alexandre
de Morares, do STF, inéditos na
história da República.

Para interlocutores do presi-

dente, os apelos para arrefecer a
crise também teriam ajudado.
Ademais, também teria contri-
buído para o possível recuo o fa-
to de Bolsonaro já ter dado uma
resposta à militância, com o im-
peachment de Moraes, na se-
mana passada.

O pedido de impeachment de
Moraes foi assinado pelo pró-
prio presidente da República, o
que é incomum.

Ao justificar a solicitação, o
mandatário afirma que o minis-
tro cometeu crime de responsa-
bilidade no âmbito do inquérito
das fake news, no qual foi incluí-
do por Moraes por ataques ao
sistema eleitoral.

Segundo Bolsonaro, os atos
praticados pelo ministro "trans-
bordam os limites republicanos
aceitáveis" e Moraes não "tem a
indispensável imparcialidade
para o julgamento dos atos" do
presidente da República.

MATHEUS TEIXEIRA E 
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O ministro João Otávio de
Noronha, do STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça) (foto), deter-
minou a suspensão da investi-
gação contra o senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ), o poli-
cial militar aposentado Fabrício
Queiroz, acusado de operar o
esquema da "rachadinha" no
gabinete do filho do presidente
Jair Bolsonaro, e outros 15 in-
vestigados.

Assim, o TJ-RJ (Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro) deverá
suspender a apuração contra o
grupo acusado pelo Ministério
Público do RJ de fazer um esque-
ma de arrecadação de salário dos
funcionários de Flávio quando
ele era deputado estadual.

Noronha afirmou
que a relatora do ca-
so em segunda ins-
tância, a desem-
bargadora Maria
Augusta Vaz, te-
ria acolhido pe-
dido do MP e
mantido nos
autos docu-
mentos que fo-
ram declarados
nulos pela Quinta
Turma do STJ.

A decisão foi da-
da a pedido de Quei-
roz, que é amigo do chefe
do Executivo desde a década de
80 e era assessor de Flávio na As-
sembleia Legislativa do Rio.

A decisão faz referência à or-
dem da Justiça fluminense do
início do mês de acolher pedido

do MP do Rio e manter
a tramitação da de-

núncia contra o
senador mesmo
após a anulação
das quebras de
sigilo bancário
e fiscal dos
acusados.

O MP-RJ ar-
gumenta que,

mesmo sem os
dados tornados

nulos pelo STJ, a
análise sobre a acu-

sação contra o senador
deve prosseguir.

A desembargadora do caso
atendeu ao pedido da Promoto-
ria e notificou os acusados para
responder à denúncia.

O movimento processual,
agora suspenso pelo ministro do

STJ, não tornou Flávio e os de-
mais acusados réus. O Órgão Es-
pecial ainda vai analisar se há
elementos para abrir uma ação
penal com as provas que consi-
derar válidas.

As quebras de sigilos bancá-
rio e fiscal foram anuladas em fe-
vereiro porque, na avaliação da
maioria dos ministros da Quinta
Turma do STJ, o juiz Flávio Ita-
baiana não fundamentou a ra-
zão da medida em sua decisão.

De acordo com os autos do in-
quérito, as informações bancá-
rias são fundamentais na denún-
cia. Elas permitiram que os in-
vestigadores rastreassem a trans-
ferência de dinheiro dos ex-fun-
cionários de Flávio na Alerj para
Fabrício Queiroz, ex-assessor do
senador apontado como opera-
dor financeiro do esquema.

JUSTIÇA VENDIDA

USP participará de 
rede global para
encontrar cura do HIV

BALBÚRDIA

BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

A Faculdade de Medicina e o
Hospital das Clínicas da Uni-
versidade de São Paulo (USP)
irão participar de uma rede glo-
bal de pesquisa que pretende
encontrar a cura definitiva para
a infecção HIV, o vírus causa-
dor da aids, por meio de enge-
nharia genética. A nova abor-
dagem de combate ao vírus
buscará o bloqueio completo
do HIV dentro das células e sua
posterior eliminação.   

“As últimas décadas repre-
sentaram avanços muito im-
portantes no tratamento e con-
trole do HIV e AIDS. Mas o pa-
ciente segue precisando se tra-
tar continuamente e o risco de
agravamento em caso de inter-
rupção permanece. Esta nova
abordagem significará um pas-
so fundamental. Poderá ser, fi-
nalmente, a cura do HIV”, des-

tacou o professor titular do De-
partamento de Moléstias Infec-
ciosas e Parasitárias da FMUSP,
Esper Kallás, que coordenará o
grupo brasileiro.

Atualmente, o combate ao
HIV é feito principalmente
com o uso de medicamentos
retrovirais, que precisam ser
tomados pelos pacientes por
toda a vida. No entanto, essas
drogas eliminam o vírus que
está circulante no sangue, mas
atua com menor intensidade
nas células infectadas.

Com a nova abordagem pro-
posta pela pesquisa, os cientistas
buscarão maneiras de bloquear e
trancar o HIV dentro das células,
deixando-o inativo, o que deverá
ser feito com drogas que agirão
no material genético do vírus. A
ideia é encontrar os caminhos
para modificar o vírus dentro da
célula a ponto de destruí-lo, eli-
minando-o do paciente.

Nota
ESTADO REGISTRA AUMENTO DE 
ROUBOS E FURTOS EM JULHO

Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo
(SSP),  divulgados ontem, mostram que a quantidade de roubos
no estado em julho chegou a 19.146 ocorrências, 10,3% a
mais que o registrado no mesmo mês do ano passado
(17.357). Furtos também tiveram alta, de 31.042 casos em
julho de 2020 para 39.013 em julho de 2021, um crescimento
de 25,6%.  Já os homicídios dolosos caíram 9,2% no mês
passado, em comparação com o sétimo mês de 2020. O
número passou de 217 casos para 197. A quantidade de
vítimas desse crime também apresentou recuo, de 4,5%, no
período – passou de 223 para 213. Nos latrocínios, roubos
seguidos de morte, tanto o número de ocorrências como o de
vítimas tiveram redução. O primeiro passou de 14 casos para
9; e o segundo, de 15 para 10. Ambas as quantidades são as
menores da série histórica, segundo a SSP. A quantidade de
estupros também apresentou diminuição, de 2,6%, em julho,
em comparação a igual mês do ano passado. O número
passou de 921 casos para 897.

MPM faz avaliação a jato e, sem
investigar, livra oficiais bolsonaristas
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

O MPM (Ministério Público
Militar) fez avaliações a jato,
sem investigação, e concluiu
que os atos políticos praticados
pelo general da ativa do Exército
Eduardo Pazuello e pelo tenen-
te-brigadeiro Carlos de Almeida
Baptista Junior, comandante da
Aeronáutica, não constituíram
crimes militares.

Pazuello subiu em um palan-
que político no Rio de Janeiro, ao
lado do presidente Jair Bolsonaro,
e discursou a apoiadores após um
passeio de moto em 23 de maio.

Baptista Junior é o mais bol-
sonarista dos três comandantes
das Forças Armadas e usa sua
conta no Twitter para curtir e
compartilhar conteúdo alinha-
do ao bolsonarismo.

A oficiais da ativa são veda-
das manifestações políticas,
mas as mais altas patentes nas

Forças vêm ganhando carta
branca para manifestar apoio
político a Bolsonaro.

A cooptação feita pelo presi-
dente é operada pelo ministro
da Defesa, general da reserva
Walter Braga Netto. As Forças
estão vinculadas à Defesa.

A Ouvidoria do MPM recebeu
denúncias de cidadãos sobre os
dois atos políticos, protagoniza-
dos por Pazuello e Baptista Ju-
nior. As denúncias foram con-
vertidas em notícias de fato. Es-
se é um procedimento prelimi-
nar de investigação comumente
adotado no Ministério Público.

A competência para analisar
acusações, investigar e denun-
ciar oficiais-generais suspeitos
de crimes militares é do procu-
rador-geral de Justiça Militar,
Antônio Pereira Duarte. IPMs
(inquéritos policiais militares) e
denúncias, caso levados adian-
te, são remetidos ao STM (Supe-

rior Tribunal Militar).
O procedimento relacionado

a Pazuello foi aberto em 26 de
maio, três dias após o ato políti-
co. Em 11 de junho, duas sema-
nas depois, o procurador-geral
determinou o arquivamento das
acusações.

Já a notícia de fato referente
ao comandante da Aeronáutica
foi registrada em 23 de junho.
Ele já estava no cargo havia qua-
se três meses, após a maior crise
militar provocada por um presi-
dente da República desde a dé-
cada de 1970, com a demissão
do então ministro da Defesa e
dos três comandantes.

Em 19 de julho, menos de um
mês após a abertura do proces-
so, o MPM decidiu arquivar os
autos. Para decidir pelo arquiva-
mento, o procurador-geral não
fez diligências. Limitou-se a ou-
vir o Comando do Exército, no
caso de Pazuello, e o coman-

dante da Aeronáutica.
Duarte acatou os argumentos

e proferiu o despacho mandan-
do as acusações para o arquivo.
Esta é a regra e o modus operan-
di no MPM, adotados tanto pelo
atual procurador-geral quanto
por antecessores quando se tra-
ta de procedimentos relaciona-
dos a oficiais-generais.

Em dois anos e meio, o MPM
arquivou 65 procedimentos en-
volvendo militares das mais altas
patentes, antes mesmo de envio
do material ao STM. Isso signifi-
ca que, em média, dois procedi-
mentos são arquivados por mês.

Os despachos que estão aber-
tos no sistema de consulta de
processos do MPM mostram
que, em geral, os processos vão
para o arquivo somente com ba-
se nos argumentos apresenta-
dos pelos militares citados. Os
argumentos são acatados, e a in-
vestigação deixa de existir.

TUDO EM CASA

INVERNO: Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. 
À noite ocorrem pancadas de chuva.Manhã Tarde Noite

06:23 17:54
18º34º 90%

Nota
GILMAR MANDA ARQUIVAR PROCESSO 
CONTRA SERRA POR SUPOSTA PROPINA

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal),
determinou o arquivamento de uma ação penal em que o senador
licenciado José Serra (PSDB-SP) era investigado porque teria
recebido propina da Odebrecht em contas no Brasil e no exterior.
Segundo a Lava Jato paulista, Serra teria recebido os valores da
empreiteira em meio à negociação do contrato do Governo de
São Paulo para construção do Rodoanel. O tucano foi governador

entre 2007 e 2010. Gilmar afirmou que o caso já esteve no
Supremo e foi remetido pela corte para a Justiça Eleitoral de São
Paulo e que a Justiça Federal daquele estado descumpriu decisão
do STF ao prosseguir com a investigação. Além de determinar o
encerramento da apuração, o ministro também anulou mandados
de busca e apreensão e quebras de sigilos de Serra que haviam
sido determinadas pela 6ª Vara Criminal da 1ª Subseção Judiciária
de SP. Segundo Gilmar, a Justiça Federal "violou a autoridade da
decisão" do Supremo que remeteu o inquérito que apurava o
suposto pagamento de propina ao tucano pela Odebrecht. 

De olho no STF, Noronha agrada
Bolsonaro e livra Flávio da rachadinha
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EUA acreditam que Talibã 
vai liberar voos com aliados 

O Talibã irá permitir que afe-
gãos que se considerem sob risco
e ocidentais que tenham perdido
o prazo de 31 de agosto para dei-
xar o país asiático o façam depois,
por meio de voos comerciais.

Quem disse acreditar na pro-
messa foi o secretário de Estado
americano, Antony Blinken, du-
rante entrevista coletiva nesta ter-
ça em Washington. Ele não deta-
lhou quem teria dado a garantia
por parte do grupo fundamenta-
lista islâmico que retomou o po-
der no dia 15.

Antes dele, a Alemanha traba-
lhava com informação semelhan-
te. Em Doha, o embaixador Mar-
kus Potzel disse ter ouvido garan-
tias nesse sentido de Sher Mo-
hammad Stanekzai, chefe do es-
critório talibã no emirado.

O nó é que hoje a delegação do
grupo está longe da realidade em
solo em Cabul e outras cidades, os
compromissos do Talibã com ati-
tudes moderadas desde que to-
mou a capital não têm sido exata-
mente cumpridos.

Há diversos relatos de violên-
cia arbitrária, prisões e até de exe-
cuções sumárias.

Num sombrio lembrete de
seus tempos de poder, da vitória
na guerra civil em 1996 à derruba-
da pelos EUA na esteira do 11 de
Setembro em 2001, o grupo pediu
que mulheres evitem sair de casa
até que seus soldados sejam "trei-
nados a respeitá-las".

O secretário afirmou que os
EUA dariam apoio a quem preci-
sasse de ajuda para sair depois, al-
go bastante vago. Os voos comer-
ciais cessaram com a chegada do
Talibã à cidade.

Blinken afirmou que já foram
retirados 88 mil civis do Afeganis-
tão desde a noite de 14 de agosto,
véspera da iminente queda de Ca-
bul, a maioria por meio de voos
militares americanos.

Outros países também estão
fazendo o mesmo, como Alema-
nha, França, Índia, Japão e Rús-
sia. O Aeroporto Internacional
Hamid Karzai, batizado em ho-
menagem ao ex-presidente que
os talibãs viam como fantoche
ocidental e hoje está em mesas
de negociações com eles, virou
ponto focal de uma grave crise
humanitária.

O presidente americano, Joe
Biden, após ameaças do Talibã e
alegando risco de atentados do
Estado Islâmico, manteve o limite
para a retirada com o uso dos cer-
ca de 6.000 militares ainda na ca-
pital -mesmo eles já começaram a
deixar o país também.

Segundo o secretário, há cerca
de 1.500 americanos que ainda
não pediram para serem evacua-
dos -dos 6.000 que moravam de
forma permanente no Afeganis-
tão, fora pessoal diplomático,
temporários de ONGs, subcontra-
tados etc.

Os números são de difícil aferi-
ção. Mais cedo, o chanceler britâ-
nico, Dominic Raab, havia dito
que era impossível contar quan-
tos de seus cidadãos ainda preci-
sariam de ajuda.

O prazo de 31 de agosto foi
anunciado por Biden depois de
ele ter dito, em abril, que as forças
americanas cumpririam o trato
feito pelo antecessor Donald
Trump e deixariam o país. Pelo
acordo, isso seria em maio, mas

inicialmente o presidente queria
o simbólico 11 de setembro.

Talvez alertado da péssima
ideia de marketing, ele mudou
para 31 de agosto. Nesta semana,
britânicos, alemães e franceses o
pressionaram para adiar a opera-
ção, mas o Talibã se mostrou irre-
dutível. De quebra, a Casa Branca
apresentou supostas ameaças de
atentados de um ramo afegão do
grupo Estado Islâmico.

"Eu desisti de ir. O Talibã fe-
chou os acessos ao aeroporto e só
ocidentais estão passando", disse,
por mensagem antes do anúncio
ocidental, o jornalista Ahmed Ali,
que está com a família escondido
perto de Cabul desde o dia da
queda da cidade.

Ele não detalha, mas insinua
estar com parentes. O produtor
de TV não conseguiu ninguém
que apadrinhasse ao menos a
sua saída do país –tendo traba-
lhado com ocidentais, é consi-
derado um alvo fácil na Cabul
do Talibã.

Ali não chegou nem a tentar ir
ao aeroporto, temendo represá-
lias e confusão. Já morreram ao
menos 21 pessoas em torno da re-
gião, contando os símbolos da in-
cúria ocidental, os jovens que caí-
ram de um trem de pouso de car-
gueiro levantando voo.

Imagens mostram bem menos
pessoas agora em torno do aero-
porto, sugerindo a eficácia do blo-
queio feito por um grupo terroris-
ta colocado para cuidar da segu-
rança da cidade. É incerta a situa-
ção nas fronteiras terrestres: a
principal, do Paquistão, tem re-
gistros de saída controlada de ci-
vis em pontos como Chamam

AFEGANISTÃO

Prefeitura do
Rio suspende
plano de
reabertura 
VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL 

A prefeitura do Rio de Ja-
neiro decidiu suspender o
plano de flexibilização das
atividades, que começaria a
vigorar em 2 de setembro. Os
motivos alegados são o avan-
ço da pandemia na cidade,
principalmente com a va-
riante Delta, e a irregularida-
de no fornecimento de vaci-
nas por parte do Ministério
da Saúde. O anúncio foi feito
ontem, em nota divulgada
pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS).  

“Desde o primeiro anún-
cio sobre o plano de reabertu-
ra da cidade, no início de
agosto, foi frisado que essas
medidas estavam condicio-
nadas a um cenário epide-
miológico favorável, com
continuidade da regressão do
mapa de risco da cidade para
alertas moderado e baixo; e
da regularidade de entrega de
vacinas pelo Ministério da
Saúde. Em não se confirman-
do essas condições, o plane-
jamento poderia ser revisto”,
explicou a SMS.

Com isso, o plano de flexi-
bilização anunciado pelo
prefeito Eduardo Paes, em
julho, prevendo a reabertura
quase total da cidade para
eventos com público, ficará
adiado. Paes chegou a batizar
o dia 2 de setembro como o
Dia do Reencontro, quando
as restrições cairiam para di-
versas atividades, o que aca-
bou não ocorrendo.

“Diante do recente au-
mento do número de casos
da doença devido à circula-
ção da variante Delta, retor-
no de todo mapa de risco pa-
ra alerta moderado e da reco-
mendação do Comitê Espe-
cial de Enfrentamento da Co-
vid-19 (CEEC), o plano de
reabertura foi adiado”, disse
a secretaria.

PANDEMIA

Estátua de
Pedro Álvares
Cabral é
incendiada

O monumento Descobri-
mento do Brasil, localizado no
Largo da Glória, no Rio de Ja-
neiro, foi incendiado na ma-
drugada desta terça-feira pas-
sada. A homenagem possui
imagens representando Pedro
Álvares Cabral, Pero Vaz de
Caminha e frei Henrique de
Coimbra. De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Conser-
vação, um boletim de ocor-
rência foi aberto para que a
Polícia Civil investigue o caso.

Em nota, a Secretaria ain-
da informou que a Gerência
de Monumentos e Chafari-
zes, vinculada à Conserva-
ção, iniciou na terça-feira um
trabalho de limpeza e está
avaliando os danos causados
pelo fogo. A Polícia infirmou
à reportagem que o caso foi
registrado na 9ª DP (Catete) e
que equipes "realizam dili-
gências em busca de imagens
e testemunhas que ajudem a
identificar a autoria do fato".

Cenas do incêndio circu-
lam nas redes sociais e um
perfil intitulado "urucumi-
rim" reivindicou o ato como
um protesto contra o Marco
Temporal, que deve ser jul-
gado pelo STF (Supremo Tri-
bunal Federal) a partir de ho-
je. A ação defende que povos
indígenas só podem reivindi-
car terras onde já estavam no
dia 5 de outubro de 1988,
quando a Constituição do
Brasil entrou em vigor.

O monumento foi inaugu-
rado em 13 de maio de 1990
com o intuito de comemorar
o quarto centenário da che-
gada de Cabral. 

PROTESTO

Cidades chinesas vão
penalizar quem se
recusar a tomar vacina
C

omo parte de uma es-
tratégia de tolerância
zero, ou eliminação

do coronavírus, ao menos 12 ci-
dades chinesas anunciaram que
vão punir os residentes que se
recusarem a receber a vacina
contra a Covid-19 caso ocorram
novos surtos da doença nesses
territórios. Não foi detalhada,
porém, qual será a punição.

As autoridades locais disse-
ram apenas que "responsabiliza-
riam" os não vacinados que fos-
sem responsáveis por espalhar a
doença -estão excluídos aqueles
que não tomaram o imunizante
por indicação médica.

Na última semana, medida
semelhante foi anunciada em
cidades da província central de
Hubei, onde os hesitantes entre
12 e 17 anos ou com mais de 18
podem ser impedidos de traba-
lhar e entrar em hospitais e esta-
ções de trem.

Com 54% da população vaci-
nada, de acordo com os dados
mais recentes, o país asiático
vem reforçando medidas de er-
radicação da doença e adotando
abordagens mais rigorosas. O
principal temor é a variante del-
ta, que motivou novo surto em
julho, mesmo após uma trajetó-
ria exitosa no combate ao vírus.

Na segunda-feira passada, a
China não registrou novos casos
de Covid transmitidos localmen-
te pela primeira vez desde o últi-

mo mês, segundo informou a
Comissão Nacional de Saúde. As
autoridades projetam que a por-
centagem de imunizados preci-
sa chegar a 80% para que o país
alcance a imunidade coletiva.

O anúncio das possíveis pu-
nições não foi bem recebido por
parte dos chineses. Na platafor-
ma Weibo, similar ao Twitter, al-
guns expressaram indignação
com a política, que iria contra as
liberdades individuais.

As determinações dos gover-
nos locais parecem ainda não
ter encontrado eco a âmbito na-
cional, já que o regime liderado
por Xi Jinping não anunciou pu-
nição semelhante para todo o
país. Ao Global Times, de Pe-
quim, ligado ao Partido Comu-
nista Chinês, um professor de
política pública da Universidade
Tsinghua criticou a medida.

Xue Lan disse que as deter-
minações locais não significam
que o país mudou sua política
de vacinação, hoje voluntária,
para obrigatória. "A pressão sob
os governos locais não é justifi-
cativa para forçar as pessoas a
receberem a vacina", declarou.
"Eles devem encontrar melho-
res maneiras, como fornecer da-
dos concretos e boas histórias,
para dizer às pessoas por que a
inoculação é importante."

Um leque de outras medidas
também tem sido posto em prá-
tica por diferentes províncias

chinesas na tentativa de erradi-
car a doença. Visitas de porta em
porta e veículos de vacinação
móvel fazem parte da estratégia.

Funcionários públicos têm
organizado o transporte de ido-
sos que vivem em regiões rurais
e montanhosas até postos de va-
cinação que ficam a mais de 10
quilômetros de distância, como
já foi feito na vila de Changfeng,
na província de Sichuan.

Alguns locais de vacinação
também prolongaram o horário
de trabalho até às 22h, para
atrair mais cidadãos, e cidades
como Taishan providenciaram
veículos de vacinação móvel pa-
ra os locais mais distantes e de
difícil acesso.

Ainda que a pandemia e o
consequente fechamento das
fronteiras não tenham impedido
o crescimento do PIB chinês em
2020, alavancar as atividades eco-
nômicas está entre os motivos
para a política de tolerância zero.

O país reabriu nesta quarta
um dos principais portos de
transporte de mercadorias do
mundo, o de Ningbo-Zhushan,
parcialmente paralisado devido
a um surto de Covid entre os
funcionários. O terminal estará
operando normalmente a partir
de 1º de setembro, segundo in-
formações da televisão estatal
CCTV. Somente em 2020, 1,2 bi-
lhão de toneladas de mercado-
rias passaram por ele.
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Nota
JAPÃO CONDENA PRIMEIRO CHEFE DA
YAKUZA À MORTE APÓS ATAQUES QUE
DEIXARAM UM MORTO

Um chefe local da máfia japonesa Yakuza foi
condenado à morte no sul do Japão por
comandar quatro ataques do grupo, segundo a
acusação, que deixaram um morto e três feridos.
De acordo com a TV japonesa NHK, essa é a
primeira sentença de pena capital a um líder da
máfia. Nomura Satoru, 74, é tido como chefe da

gangue Kudo-kai, que atua na região de Fukuoka,
no sul do Japão. Os ataques aconteceram entre
1998 e 2014. Em um deles, o líder de uma
cooperativa de pesca foi morto a tiros. Outras
três pessoas ficaram feridas: um dentista, um
policial, que foi baleado, e uma enfermeira, que
foi esfaqueada. Embora não houvesse evidência
da participação direta de Nomura, os promotores
enfatizaram que os ataques não poderiam
acontecer sem a autorização do chefe do grupo,
segundo a NHK, motivo pelo qual foi condenado.
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