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FECOMÉRCIO

Governo
vende 55 mi
de barris 
de petróleo 

PRÉ-SAL

ÔMICRON

A PPSA (Pré-Sal Petróleo SA)
vendeu nesta sexta-feira 55 mi-
lhões de barris de petróleo do
pré-sal que pertencem à União.
Pelas cotações atuais, o leilão re-
presenta uma arrecadação de R$
25 bilhões para o governo federal
no prazo de cinco anos. A Petro-
bras levou todos os quatro lotes
oferecidos. Em dois deles, dispu-
tou lances no viva-voz com a chi-
nesa CNODC. Nos outros dois,
com a francesa Total. O petróleo
será produzido nos campos de
Búzios, Sapinhoá, Tupi e Mero.
As ofertas vencedoras foram
aquelas que se comprometeram
a pagar o maior ágio, em reais
por metro cúbico, sobre o preço
de referência calculado mensal-
mente pela ANP (Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis) para o petróleo da ca-
da campo. "A gente está extrema-
mente feliz com o resultado", dis-
se o diretor-presidente da PPSA,
Eduardo Gerk. "Esses ótimos re-
sultados alcançados serão rever-
tidos em benefício à sociedade,
já que esses recursos ingressarão
na conta do Tesouro." A estatal
PPSA é responsável por repre-
sentar a União nos contratos de
produção do pré-sal, que respei-
tam um contrato conhecido co-
mo partilha da produção, que dá
ao governo parcela no petróleo
extraído. PÁGINA 2

Turismo nacional deve fechar
o ano com crescimento de 16%

O turismo no Brasil deve terminar o ano com alta de 16% e faturamen-
to de R$ 130 bi, 22% inferior ao registrado no período pré-pandemia, de
acordo com dados do estudo do Conselho de Turismo  da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo de SP(FecomercioSP). Os seg-
mentos que registraram os resultados mais expressivos, a partir do quar-

to mês do ano, foram os de transporte aéreo, com alta anual de 83,9% e
serviços de alojamento e alimentação, que teve elevação de 61,9%. "No
entanto, a base de comparação explica o resultado, pois, esses foram os
setores que mais sofreram o impacto da crise em 2020, estando, também,
abaixo do patamar de abril de 2019", diz a FecomercioSP. PÁGINA 2

Nova variante:
Brasil vai barrar
viajantes de seis
países da África 

O governo Jair Bolsonaro (foto) decidiu nesta sexta-feira proibir a en-
trada no Brasil de quem esteve, nos últimos 14 dias, em seis países afri-
canos: África do Sul, Botsuana, Suazilândia (Eswatini), Lesoto, Namíbia
e Zimbábue. A ideia é evitar que se espalhe no Brasil uma nova variante
da Covid-19 potencialmente mais transmissível, a B.1.1.529, batizada
de ômicron pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A portaria com
a medida foi publicada neste sábado, segundo interlocutores, e passa a
valer a partir desta segunda-feira. As restrições haviam sido propostas,
mais cedo, pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que
também defende a exigência do certificado de vacinação da Covid-19 a
quem entra no Brasil pela fronteira terrestre e por voos. PÁGINA 7

A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou o desbloqueio dos
bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto). A decisão decorre do julga-
mento da corte que anulou as condenações do petista e declarou a incompetência da 13ª
Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, para julgá-lo. Por 3 votos a 1, os mi-
nistros entenderam que o bloqueio de bens não pode ser mantido porque ele foi deter-
minado pela Lava Jato e os casos de Lula foram retirados da alçada da operação. PÁGINA 7

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

PT

STF desbloqueia bens de Lula
ao cassar decisão da Lava Jato

SEGUNDA TURMA

O procurador-geral da República, Augusto Aras (foto), enviou ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal) um conjunto de dez pedidos com providências a serem adotadas a partir das
conclusões da CPI da Covid. O material foi encaminhado na quinta-feira passada e está
sob sigilo. Há exato um mês Aras recebeu das mãos de senadores da comissão o relatório
final com a proposta de indiciamentos de uma série de autoridades do governo federal, in-
cluindo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. PÁGINA 7

Aras entrega ao STF 10 pedidos
sobre relatório da CPI da Covid

PGR

AGENCIA SENADO

ANO V • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Sábado, domingo e segunda-feira, 27, 28 e 29 de novembro de 2021  • Nº 1200 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(27/11) 0,44%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,64% (out.)
IPCA 15 1,17% (out.)
CDI
0,50 até o dia 25/nov
OURO
BM&F/grama R$ 320,49
EURO Comercial 
Compra: 6,3297 Venda: 6,3303

EURO turismo 
Compra: 6,4039 Venda: 6,5839
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5865 +0,22%
DÓLAR comercial
Compra: 5,5942 Venda: 5,5948
DÓLAR turismo
Compra: 5,6276 Venda: 5,8076

SUZANO S.A. ON NM 54.81 +0.15 +0.08

TAESA UNT N2 35.94 +0.11 +0.04

ENGIE BRASILON NM 39.00 −0.86 −0.34

TELEF BRASILON 50.84 −0.90 −0.46

CPFL ENERGIAON NM 25.75 −1.00 −0.26

AZUL PN N2 23.30 −14.18 −3.85

GOL PN N2 15.08 −11.81 −2.02

CVC BRASIL ON NM 14.95 −11.06 −1.86

MELIUZ ON NM 3.18 −10.42 −0.37

PETRORIO ON NM 20.15 −8.74 −1.93

PETROBRAS PN N2 28.47 −3.88 −1.15

VALE ON NM 68.64 −2.64 −1.86

PETROBRAS ON N2 29.17 −4.36 −1.33

PETRORIO ON NM 20.15 −8.74 −1.93

BRADESCO PN N1 20.42 −4.00 −0.85

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.899,34 -2,53

NASDAQ Composite 15.491,656 -2,23

Euro STOXX 50 4.089,84 -4,74

CAC 40 6.739,73 -4,75

FTSE 100 7.044,03 -3,64

DAX 15.257,04 -4,15

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -3,39% / 102.224,26 / -3.586,99 / Volume: 27.205.729.936 / Quantidade: 4.128.004

27-nov-21 | 5:34 AM BRT



2

Economia

Nova variante da
Covid derruba bolsas,
petróleo e criptomoedas
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

O temor de que uma nova
variante do coronavírus possa
ser resistente a vacinas, o que
exigiria medidas de conten-
ção que vão afetar a econo-
mia, abalou mercados finan-
ceiros pelo mundo ao longo
desta sexta-feira  provocando
fuga de ativos considerados
mais arriscados. Bolsas, câm-
bio, criptomoedas, juros futu-
ros e preços de commodities,
especialmente o petróleo, são
afetados.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu 3,39%, a
102.224. O dólar comercial fe-
chou em alta de 0,53%, a R$
5,595. Na máxima do dia, a di-
visa chegou a saltar a R$ 5,673.

As commodities mais im-
portantes para o mercado bra-
sileiro também sofriam o im-
pacto, com destaque para a
forte queda do petróleo. O bar-
ril do Brent afundava 11,55%, a
US$ 72,72 (R$ 406,20), a menor
cotação desde 9 de setembro,
quando a commodity fechou
em US$ 71,45.

Os contratos futuros de mi-
nério de ferro para janeiro de
2022 desabaram 4,87%.

Nos Estados Unidos, os ín-
dices Dow Jones, S&P 500 e

Nasdaq caíram 2,53%, 2,27% e
2,23%, respectivamente.

O mercado de criptomoe-
das também sofreu o impacto.
A cotação diária do bitcoin ce-
deu 8,36%, a US$ 54.259,93 (R$
303.090,54). O ethereum per-
deu 9,86%, a US$ 4.076,30 (R$
22.769,80).

Na Ásia, o mercado de
ações em Tóquio caiu 2,53%. A
Bolsa de Hong Kong cedeu
2,67%. O índice CSI300 (Xan-
gai e Shenzhen) recuou 0,74%.

O mercado acionário euro-
peu fechou em forte queda. O
índice Stoxx 50, que reúne
grandes empresas da região,
caiu 4,74%, e registrou a menor
cotação desde 14 de outubro.

As bolsas de Londres, Paris
e Frankfurt recuaram 3,64%,
4,75% e 4,15%.

As companhias de cruzei-
ros marítimos Royal Carib-
bean, Norwegian Cruise e Car-
nival perderam 13,22%,
11,36% e 10,96%, respectiva-
mente. As aéreas United,
American e Delta recuaram
9,57%, 8,79% e 8,34%.

As farmacêuticas que estão
entre as principais desenvol-
vedoras de vacinas e medica-
mentos contra a Covi-19 fo-
ram as mais valorizadas. A
Moderna disparou 20,57% e a
Pfizer subiu 6,11%.

Sábado, domingo e segunda-feira, 27, 28 e 29 de novembro de 2021
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Turismo nacional deve fechar
ano com crescimento de 16%
O

turismo brasileiro de-
ve terminar o ano com
crescimento de 16% e

faturamento de R$ 130 bilhões,
22% inferior ao registrado no pe-
ríodo pré-pandemia, de acordo
com dados do levantamento do
Conselho de Turismo (CT) da Fe-
deração do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP). 

Os segmentos que registra-
ram os resultados mais expressi-
vos, a partir do quarto mês do
ano, foram os de transporte aé-
reo, com alta anual de 83,9% e
serviços de alojamento e ali-
mentação, que teve elevação de
61,9%. "No entanto, a base de
comparação explica o resultado,
pois, esses foram os setores que
mais sofreram o impacto da cri-
se em 2020, estando, também,

abaixo do patamar de abril de
2019", diz a FecomercioSP.

Segundo os dados, a deman-
da dos passageiros aéreos atin-
giu nível superior a 6 milhões
em julho, mantendo-se no mes-
mo nível nos meses seguintes.
Até junho esses números esta-
vam menores do que 5 milhões
de pessoas. A perspectiva da Fe-
comercio é a de que o transporte
aéreo encerre o ano com fatura-
mento de R$ 37,8 bilhões, o que
representa um crescimento
anual de 30,5%. "Porém, ainda
36% abaixo do nível de 2019. Já o
resultado projetado do último
trimestre deve ser 12% menor
em relação ao mesmo período
do ano pré-pandemia", estima a
entidade.

O transporte rodoviário (in-
termunicipal, interestadual e in-

ternacional), que apresentou
quedas relativamente modestas
no início do ano, deve encerrar
2021 com alta de 9% e fatura-
mento de R$ 17,7 bilhões (5,1%
abaixo do patamar de 2019). Pa-
ra o transporte aquaviário, a
projeção de alta é 8,4% (R$ 467
milhões em valores absolutos).

Para o grupo de locação de
veículos, agência e operadoras
de turismo, a expectativa é que
haja aumento no faturamento
de 4,2%, chegando a R$ 29 bi-
lhões. Na comparação com
2019, o nível ainda é 8,5% abaixo
do obtido. Embora negativo, é
um dos resultados relativos
mais favoráveis entre os setores
analisados pelo levantamento.
O último trimestre deve registrar
um ritmo de crescimento de 7%.

Os dados indicam ainda que o

grupo de alimentação e aloja-
mento deve registrar alta de
15,9%, com faturamento de R$ 25
bilhões, um quadro ainda negati-
vo quando comparado ao ano de
2019, quando a alta foi de 26%.

Para as atividades culturais,
recreativas e esportivas, a proje-
ção para a segunda metade do
ano é aumento de 11,7%, encer-
rando 2021 com alta de 1,9%. No
primeiro semestre de 2021 hou-
ve queda de 7,4% nesse grupo.
"Como este grupo depende, es-
sencialmente, do número de
pessoas completamente imuni-
zadas, com o ritmo de vacinação
bem estabelecido, a tendência é
que haja cada vez mais aumento
de público e atividades no próxi-
mo ano, dando condições para
uma recuperação mais robusta",
diz a FecomercioSP.

MERCADOS

Juros sobem para
empresas e famílias

As taxas de juros dos emprésti-
mos nos bancos subiram em ou-
tubro, segundo a pesquisa Estatís-
ticas Monetárias e de Crédito do
Banco Central (BC), divulgada
nesta sexta-feira, em Brasília.  Nas
operações com taxas livremente
definidas pelos bancos, a taxa mé-
dia cobrada de empresas e famí-
lias ficou em 32,8% ao ano, au-
mento de 2,2 pontos percentuais
em relação a setembro, quando
estava em 30,6% ao ano. Essa é a
maior taxa desde março de 2020
(33,3% ao ano).

As famílias pagaram taxa mé-
dia de 43,8% ao ano, com alta de
2,1 pontos percentuais em rela-
ção a setembro, e as empresas,
19,1% ao ano, aumento de 2 pon-
tos percentuais. Em 12 meses, as
altas foram de 4,8 pontos percen-
tuais para as pessoas físicas e de
7,1 pontos para as empresas.

No caso das famílias, o BC des-
tacou os aumentos das taxas do
crédito pessoal não consignado
(6,2 pontos percentuais, chegan-
do a 83,6% ao ano, em outubro),
crédito pessoal consignado para
servidores públicos (0,9 ponto
percentual, com taxa de 17,9% ao
ano) e cartão de crédito rotativo

(4,1 pontos percentuais; taxa de
343,6% ao ano). O cheque espe-
cial ficou com taxa de 128,8% ao
ano, recuo de 0,8 ponto percen-
tual em relação a setembro.

No crédito às empresas, o des-
taque ficou para os crescimentos
nos custos de contratação de des-
conto de duplicatas e outros rece-
bíveis (1,5 ponto percentual, com
taxa em 14,2% ao ano), capital de
giro com prazo menor que 365
dias (6 pontos percentuais; taxa
de 22,1% ao ano) e capital de giro
com prazo superior a 365 dias (2
pontos percentuais, com juros em
19% ao ano).

A inadimplência, considera-
dos atrasos acima de 90 dias, do
crédito livre para pessoas físicas
chegou a 4,3%, com alta de 0,1
ponto percentual em relação a se-
tembro. A inadimplência das em-
presas permaneceu em 1,6%.

A alta dos juros também foi ob-
servada nas operações de crédito
direcionado, que têm regras defi-
nidas pelo governo e é destinado
basicamente aos setores habita-
cional, rural, de infraestrutura e
ao microcrédito. A taxa média pa-
ra pessoas físicas subiu 0,4 ponto
percentual para 7,7% ao ano. 

BC

Confiança da indústria recua 3,1
pontos em sua 4a queda seguida 

O Índice de Confiança da In-
dústria, medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), recuou 3,1
pontos de outubro para novem-
bro deste ano e chegou a 102,1
pontos em uma escala de zero a
200. Com essa, que foi a quarta
queda consecutiva, o indicador
atingiu o menor nível desde
agosto de 2020 (98,7 pontos).

A maior queda foi observada
no Índice da Situação Atual, que
mede a confiança do empresário
da indústria em relação ao pre-
sente e que recuou 4,6 pontos,
chegando a 103,7 pontos. A ava-
liação sobre o nível de estoques
foi o que mais contribuiu para o
resultado, com redução de 7,9
pontos.

O Índice de Expectativas,
que mede a confiança dos em-
presários no futuro, caiu 1,6
ponto e atingiu 100,3 pontos. A
avaliação sobre o emprego pre-
visto para os próximos meses
foi o que mais influenciou na
queda do indicador, ao recuar
4,3 pontos.

"A retração da confiança ocor-
re em um momento em que a in-
flação avança, reduzindo a capa-
cidade de compra dos consumi-
dores, ao mesmo tempo em que
o desemprego continua elevado.
Soma-se a esses pontos choques
de custos e gargalos de logística.
Como resultado, o setor pode
terminar 2021 com o otimismo
em queda", afirma a economista

da FGV Claudia Perdigão.

EMPRESÁRIO
O Índice de Confiança do

Empresário Industrial (Icei) re-
cuou em 24 dos 30 setores anali-
sados pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) na passa-
gem de outubro para novembro
deste ano. 

Apesar da queda, apenas um
setor ficou abaixo da linha de 50
pontos. Todos os demais per-
manecem confiantes. Dados
acima dessa faixa representam
confiança e abaixo, falta de con-
fiança. Em novembro, o Icei de
produtos de limpeza, perfuma-
ria e higiene pessoal ficou em
49,5 pontos.

O Icei é resultado da média
entre a percepção das condições
atuais e das expectativas. Ao to-
do, foram entrevistadas no país
2.340 empresas entre 3 e 12 de
novembro.

A economista da CNI Larissa
Nocko explicou nesta sexta-fei-
ra que o resultado do Icei foi he-
terogêneo entre os setores. "To-
dos os componentes do Icei caí-
ram. Quando perguntados so-
bre a percepção das condições
atuais da economia, apenas
dois setores a avaliaram positi-
vamente: outros equipamentos
de transporte e produtos de ma-
deira. O que mantém o indica-
dor da maior parte dos setores
acima de 50.

NOVEMBRO

Cade pode rejeitar
fusão Localiza/Unidas

LOCADORAS

DANIELE
MADUREIRA/FOLHAPRESS

A união das duas maiores lo-
cadoras de veículos do país, Lo-
caliza e Unidas, corre o risco de
ser negada pelo Tribunal do Ca-
de (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica).

Os conselheiros estariam di-
vididos entre não autorizar a fu-
são e recomendar um pacote
de desinvestimentos na nova
empresa, segundo apurou a re-
portagem.

No pacote de desinvesti-
mentos, estaria a venda da mar-
ca Unidas e um conjunto de cer-
ca de 30 mil veículos. Para inter-
locutores a par do assunto, po-
rém, mesmo que a força da
marca Unidas passe para um
terceiro, a questão concorren-
cial não estaria resolvida.

Dados da Lafis Consultoria
apontam que a união criaria
uma companhia com concen-
tração de 72% do mercado de
aluguel de veículos (RAC, do in-
glês rent a car) no Brasil.

A frota das locadoras está es-
timada em 1 milhão de veículos
hoje. Deste total, cerca de 28%

são da Localiza, 14% da Unidas
e 12% da Movida -são as três
únicas no mercado que somam
mais de 100 mil carros cada
uma. Ou seja, só Localiza e Uni-
das juntas já atingem 42% da
frota, ou 420 mil veículos.

Os demais 46% estão dividi-
dos entre 15 empresas de médio
porte, como a Ouro Verde, com
frotas de 15 mil a 50 mil veícu-
los, e cerca de 11 mil pequenas,
com atuação local.

O mercado de locação de
veículos e gestão de frota tercei-
rizada (quando as empresas
alugam veículos para as suas
atividades) faturou R$ 17,6 bi-
lhões no ano passado. Desse to-
tal, R$ 7,8 bilhões correspon-
dem ao aluguel de carros para
pessoas físicas, o que inclui mo-
toristas de aplicativo, segundo
dados da Abla (Associação Bra-
sileira das Locadoras de Auto-
móveis).

A fusão de Localiza e Unidas
-que, na prática, consiste na
compra desta última pela pri-
meira- foi anunciada em setem-
bro do ano passado, mas só
apresentada ao Cade em feve-
reiro deste ano. 

Governo vende 55
milhões de barris de
petróleo do pré-sal 

R$ 25 BILHÕES

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A PPSA (Pré-Sal Petróleo
SA) vendeu nesta sexta-feira 55
milhões de barris de petróleo
do pré-sal que pertencem à
União. Pelas cotações atuais, o
leilão representa uma arreca-
dação de R$ 25 bilhões para o
governo federal no prazo de
cinco anos.

A Petrobras levou todos os
quatro lotes oferecidos. Em
dois deles, disputou lances no
viva-voz com a chinesa
CNODC. Nos outros dois, com
a francesa Total. O petróleo
será produzido nos campos
de Búzios, Sapinhoá, Tupi e
Mero.

As ofertas vencedoras foram
aquelas que se compromete-
ram a pagar o maior ágio, em
reais por metro cúbico, sobre o
preço de referência calculado
mensalmente pela ANP (Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás e
Biocombustíveis) para o petró-
leo da cada campo.

"A gente está extremamente
feliz com o resultado", disse o
diretor-presidente da PPSA,
Eduardo Gerk. "Esses ótimos
resultados alcançados serão
revertidos em benefício à so-
ciedade, já que esses recursos
ingressarão na conta do Te-
souro."

A estatal PPSA é responsá-
vel por representar a União
nos contratos de produção de
petróleo no pré-sal, que res-

peitam um contrato conhecido
como partilha da produção,
que dá ao governo parcela no
petróleo extraído.

O leilão desta sexta foi o ter-
ceiro realizado pela empresa,
que até o momento arrecadou
R$ 2,3 bilhões com a venda de
petróleo. Com os contratos da
última concorrência, a empre-
sa considera ter resolvido a
venda de toda a produção da
União até o fim de 2023.

A PPSA ainda estuda a pos-
sibilidade de contratar um
agente privado para vender a
parcela da União na produção
do pré-sal para evitar a neces-
sidade de leilões. A decisão,
porém, ainda depende de ava-
liações internas.

Nos próximos dez anos, a
arrecadação com a venda do
petróleo da União no pré-sal
deve somar US$ 116 bilhões
(R$ 650 bilhões) entre 2022 e
2031, segundo estimativa da
PPSA. A projeção considera os
contratos em vigor e os cam-
pos de Atapu e Sépia, que se-
rão licitados no dia 17 de de-
zembro pelo governo.

De acordo com o estudo,
nos próximos dez anos, deve-
rão ser produzidos 8,2 bilhões
de barris de petróleo em regi-
me de partilha da produção,
diz a empresa. Em 2031, a mé-
dia diária de produção de to-
dos os contratos será de apro-
ximadamente 3,5 milhões de
barris por dia.

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade
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País/São Paulo

Prefeitura de SP
amplia 'bico oficial' 
da Polícia Militar

SEGURANÇA

CLAYTON FREITAS/FOLHAPRESS

A Prefeitura de São Paulo
decidiu renovar por mais 15
meses o acordo com a Polícia
Militar para que agentes
atuem no combate ao comér-
cio irregular na capital. A re-
novação do contrato foi publi-
cada nesta semana com valor
de cerca de R$ 80 milhões.

A Operação Delegada existe
desde o ano de 2009 na cidade
de São Paulo com o objetivo de
reforçar o policiamento na ci-
dade. O projeto permite que
policiais militares trabalhem
em seu horário de folga, daí o
apelido de "bico oficial" da PM.

Até o fim de 2020, eram 964
as vagas disponíveis, número
que passou para 1.234 poli-
ciais militares.

Segundo a prefeitura, além
de realizar a fiscalização pre-
ventiva para coibir o comércio
ambulante irregular, a vanta-
gem do emprego dos PMs é
que eles podem reprimir, se
necessário, uma ação criminal.

Em nota, a PM diz que o
convênio firmado com a pre-
feitura não estabelece vínculo

trabalhista. Os agentes podem
trabalhar até oito horas por
dia, com limite de até 80 horas
mensais. Em tese, cada PM
pode trabalhar até dez dias
por mês, caso cumpram as oi-
to horas de serviço diárias.

Eles trabalham das 6h às
23h em áreas de 19 subprefei-
turas da capital, tais como Sé,
Santo Amaro, Lapa, Freguesia
do Ó e Cidade Tiradentes, en-
tre outras. 

EFETIVO 
Dados da prefeitura indi-

cam que atualmente são em-
penhados 22.500 PMs por mês.

É como se um em cada qua-
tro PMs do Estado prestassem
serviço na cidade de São Paulo
na Atividade Delegada. Dados
do Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública apontam que o
efetivo da PM no estado é
composto por 82.009 agentes.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal das Subprefeituras, de ja-
neiro a outubro deste ano, fo-
ram apreendidos cerca de 70
mil lacres de mercadorias nas
32 subprefeituras da cidade de
São Paulo.

VARIANTE ÔMICRON

Brasil vai barrar viajantes
de seis países da África 
O

governo Jair Bolsona-
ro decidiu nesta sex-
ta-feira proibir a en-

trada no Brasil de quem esteve,
nos últimos 14 dias, em seis paí-
ses africanos: África do Sul, Bot-
suana, Suazilândia (Eswatini),
Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

A ideia é evitar que se espalhe
no Brasil uma nova variante da
Covid-19 potencialmente mais
transmissível, a B.1.1.529, bati-
zada de ômicron pela OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde).

A portaria com a medida foi
publicada neste sábado, segun-
do interlocutores, e passa a valer
a partir desta segunda-feira.

As restrições haviam sido
propostas, mais cedo, pela Anvi-
sa (Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), que também de-
fende a exigência do certificado
de vacinação da Covid-19 a
quem entra no Brasil pela fron-
teira terrestre e por voos inter-
nacionais.

O governo, contudo, não de-
liberou a respeito deste pedido
na reunião desta sexta-feira no
Palácio do Planalto. A reunião
foi convocada em caráter emer-
gencial, por conta da nova cepa.

De acordo com interlocuto-
res da Saúde e do Planalto, que
estiveram no encontro, o assun-

to deve ser discutido na próxima
semana, mas admitem ser im-
provável que seja atendido o pe-
dido do órgão regulador.

O pedido de estabelecer o
"passaporte da vacina" foi apre-
sentado pela Anvisa no último
dia 12 ao Palácio do Planalto,
como revelou a Folha de S.Pau-
lo, mas esbarra nas bandeiras
negacionistas de Bolsonaro e de
seus aliados. O presidente já dis-
se publicamente que não se va-
cinou ainda.

Nesta sexta, o presidente des-
cartou fechar aeroportos, se po-
sicionou contra novos lock-
downs e disse que irá tomar
"medidas racionais" para conter
a nova variante.

Em nota, a Anvisa disse que
não há voos procedentes diretos
destes países, então a medida
deve impactar quem fez escala
na região nos 14 dias anteriores
à viagem ao Brasil.

O governo também determi-
nou que passageiros que se en-
quadram em exceções na porta-
ria de restrições de fronteiras,
como membros do corpo diplo-
mático, devem fazer quarentena
ao desembarcar no Brasil, caso
tenham passado pelos países
com registro da ômicron.

Em nota técnica, a Anvisa

afirma que países como Itália,
Alemanha e Reino Unido já ado-
taram medidas de restrição de
trânsito de viajantes de regiões
com registro da nova variante.

A OMS classificou a nova ce-
pa como "variante de preocupa-
ção", por causa do potencial ris-
co de ser mais transmissível que
as anteriores. Mesmo antes des-
sa avaliação, o grande número
de mutações da variante gerou
uma grande onda de preocupa-
ção em vários países do mundo.

Ainda é cedo para ter evidên-
cias científicas de seus efeitos
sobre o contágio, a gravidade da
doença ou a eficácia da vacina,
mas governos preferiram se an-
tecipar enquanto forças-tarefa
de cientistas trabalham "24 ho-
ras por dia" para entendê-la.

O Ministério da Saúde emitiu
um alerta para as secretarias es-
taduais sobre a nova variante.
Segundo o documento, até esta
sexta-feira ainda não foi identifi-
cado nenhum caso de Covid no
Brasil causado por essa cepa.

O documento da pasta foi di-
recionado para a rede CIEVS
(Centro de Informações Estraté-
gicas de Vigilância em Saúde),
que reúne o sistema de vigilân-
cia do país.

O texto orienta que as redes

façam a notificação imediata-
mente para a pasta quando
houver casos suspeitos ou con-
firmados da nova variante. Em
casos suspeitos de viajantes
oriundos de países com a circu-
lação da cepa, a pessoa deve ser
monitorada por 14 dias quando
apresentar sintomas da doença
e por sete dias caso esteja assin-
tomática.

AINDA NÃO CHEGOU
O Ministério da Saúde infor-

mou nesta sexta-feira que não
foi identificado nenhum caso da
variante B1.1.529 do novo coro-
navírus no Brasil. “A pasta está
em constante vigilância e anali-
sa, de forma conjunta com vá-
rios órgãos do governo federal,
as medidas a serem tomadas”,
acrescentou, por meio de nota.  

Ainda de acordo com o co-
municado, o governo brasileiro
solicitou à Organização Mundial
da Saúde (OMS) mais informa-
ções sobre a nova variante.
“Além disso, o ministério já en-
viou um comunicado de risco à
Rede de Vigilância, Alerta e Res-
posta às Emergências em Saúde
Pública no Sistema Único de
Saúde a estarem alertas para
qualquer mudança no cenário
epidemiológico”.

Aras entrega ao STF 10 pedidos 
sobre relatório da CPI da Covid
MARCELO ROCHA E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, enviou ao
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) um conjunto de dez pedidos
com providências a serem ado-
tadas a partir das conclusões da
CPI da Covid.

O material foi encaminhado
na quinta-feira passada e está
sob sigilo.

Há exato um mês Aras rece-
beu das mãos de senadores da
comissão o relatório final com a
proposta de indiciamentos de
uma série de autoridades do go-
verno federal, incluindo o presi-
dente Jair Bolsonaro e o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Constam do conjunto de ma-
nifestações do chefe do Ministé-
rio Público Federal propostas
para investigar autoridades com
foro na corte e a inclusão de no-

vos elementos em casos que já
tramitam no tribunal.

Nos últimos dias, em entrevis-
tas e manifestações nas redes so-
ciais, senadores que atuaram na
investigação parlamentar inten-
sificaram as cobranças ao PGR.

Até agora, a Procuradoria não
havia saído do lugar em relação
ao relatório final da CPI da Co-
vid. Em nota divulgada há duas
semanas, o órgão afirmou que a
realização de diligências de in-

vestigação sobre autoridades ci-
tadas no documento dependia
da análise prévia de provas sigi-
losas reunidas e produzidas pe-
lo colegiado no Senado.

A entrega desses dados, se-
gundo a assessoria do procura-
dor-geral, foi efetivada apenas
no dia 9 deste mês. Em tama-
nho, essas provas chegam a
quatro terabytes, e correspon-
dem aos mais distintos docu-
mentos enviados à CPI.

PGR

PM acusado pela morte
de ‘NegoVila’ vai a júri 

JUSTIÇA

PAULO EDUARDO
DIAS/FOLHAPRESS

A Justiça de São Paulo aca-
tou a denúncia do Ministério
Público e resolveu levar a júri
popular o sargento Ernest Dec-
co Granaro. O PM é suspeito
da morte do artista plástico
Wellington Copido Benfati, co-
nhecido como NegoVila, du-
rante discussão em uma rua de
Pinheiros (zona oeste da capi-
tal paulista), na madrugada de
28 de novembro de 2020.

A juíza Michelle Porto de Me-
deiros Cunha Carreiro também
decidiu que o sargento deve per-
manecer preso, "pelos mesmos
motivos que ensejaram a decre-
tação e as manutenções de sua
custódia, ainda presentes e ora
reforçados por essa decisão de
admissibilidade da acusação".

Procurado, o advogado do
PM, o criminalista Decio Ale-
xandre Taveira alegou ter visto
como correta a decisão da Justi-
ça. "A decisão tomada pelo ma-
gistrado foi acertada, tendo-se
em conta o que a denúncia nar-
ra sobre os fatos. Em situações
dessa natureza o Tribunal do
Júri é o local correto para o jul-
gamento. Agora, nesta nova fa-
se processual, o sargento Decco
terá a oportunidade de provar a
sociedade quem é verdadeira
vítima", afirmou.

NegaVila tinha 40 anos
quando foi assassinado. Ele re-
cebeu um único tiro na região
do tórax. O crime ocorreu após
uma suposta confusão entre o
PM, que estava de folga, e o ar-
tista plástico, em frente a uma

distribuidora de bebidas na es-
quina entre as ruas Inácio Pe-
reira da Rocha e Deputado La-
cerda Franco, a poucos metros
do 14° DP (Pinheiros).

O artista estava reunido
com um grupo de amigos, as-
sim como o policial militar. Em
dado momento, segundo a in-
vestigação policial, houve uma
briga entre as pessoas.

De acordo com testemu-
nhas, NegoVila tentou apartar
a confusão entre os dois gru-
pos, mas caiu, foi quando, se-
gundo testemunhas, o PM foi
em sua direção e atirou. Socor-
rido ao PS da Lapa, Nego Vila
não resistiu aos ferimentos
provocados pelo tiro e morreu.

Policiais militares que esta-
vam na delegacia ouviram o
disparo e encontraram o sar-
gento Ernest Decco Granaro,
que foi desarmado e conduzi-
do ao DP.

Preso em flagrante, ele segue
detido no Presídio Militar Ro-
mão Gomes (zona norte da ca-
pital paulista), há quase um ano.

Segundo o boletim que rela-
tou a ocorrência, o sargento
mostrou resistência à prisão,
"sendo necessário o uso da for-
ça para que fosse contido, cul-
minando-se com um breve al-
gemamento do indiciado", se-
gundo trecho do documento.

O policial suspeito portava
uma pistola calibre .40, de pro-
priedade da Polícia Militar, que
foi apreendida. Na delegacia,
ainda segundo o boletim da
ocorrência, o policial disse ter
"sido agredido fisicamente e
que se defendeu".

Eunício Oliveira é condenado a pagar R$ 50
mil por chamar Ciro de batedor de carteira

BRIGA CEARENSE

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Ex-presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira (MDB) foi conde-
nado a pagar R$ 50 mil em da-
nos morais a Ciro Gomes (PDT).
A decisão aconteceu na quinta-
feira passada.

Na ação, Gomes lista uma sé-
rie de episódios em que teria si-

do ofendido pelo rival. Em en-
trevista em novembro de 2015,
por exemplo, o emedebista se
referiu a ele como o "batedor de
carteira", "sem escrúpulos" e
"cooptador de partido".

Oliveira teria falado em infi-
delidade partidária e que Go-
mes, durante sua passagem co-
mo ministro da Integração Na-

cional, teria desviado "cinco ou
sete bilhões" para a ferrovia
Transnordestina, pouco antes
de se tornar presidente da em-
presa responsável pela obra.

Gomes pediu indenização de
R$ 100 mil. A juíza Fabricia Fer-
reira de Freitas, da 23ª Vara Cível
de Fortaleza, reconheceu que
houve injúria e decidiu que a

imunidade parlamentar de Oli-
veira não vale para os ataques.

Ela considerou como agra-
vante o fato de as declarações
terem sido dadas a um veículo
de grande circulação, no caso a
rádio O Povo/CBN.

A magistrada determinou, no
entanto, que o valor pago seja de
R$ 50 mil.

Nota
TRÊS HOMENS SÃO PRESOS ENQUANTO CONTAVA
R$ 120 MIL PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS 

Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas
foram presos na tarde de quinta-feira, em Ribeirão Preto,
interior de São Paulo, pela Polícia Civil. Os traficantes foram
surpreendidos no momento em que faziam a contagem de R$
120 mil em um apartamento. Um dos suspeitos já era
investigado pelas transações de venda de drogas na região. De
acordo com os policiais, um dos homens foi flagrado na
companhia de seus comparsas em um apartamento, no bairro
Jardim João Rossi, fazendo a contagem do dinheiro para a
entrega de um carregamento de crack. Após a abordagem, a
polícia seguiu até um novo endereço, no bairro Jardim Nova
Aliança, onde conseguiu apreender 17 quilos de crack, avaliados
em R$ 500 mil. Com os suspeitos, também foram localizados
oito celulares e dois carros que tinham compartimentos falsos
para transportar a droga. Na parte do painel dos veículos foram
localizados os compartimentos. Ambos estavam com cheiro de
crack e um deles tinha uma quantia de R$ 4.000. A droga seria
distribuída em cidades da região de Ribeirão Preto, como
Sertãozinho, Jaboticabal, Guaíra e Pontal.

STF desbloqueia bens de Lula
ao derrubar decisão da Lava Jato
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

A Segunda Turma do STF
(Supremo Tribunal Federal) de-
terminou o desbloqueio dos
bens do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT).

A decisão decorre do julga-
mento da corte que anulou as
condenações do petista e decla-
rou a incompetência da 13ª Vara
Federal de Curitiba, responsável
pela Lava Jato, para julgá-lo.

Por 3 votos a 1, os ministros
entenderam que o bloqueio de
bens não pode ser mantido por-
que ele foi determinado pela La-
va Jato e os casos de Lula foram

retirados da alçada da operação.
Os ministros Gilmar Men-

des, Ricardo Lewandowski e
Kassio Nunes Marques votaram
a favor do recurso do petista pa-
ra derrubar a decisão do juiz
Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara
Federal de Curitiba, que havia
mantido o bloqueio de bens. O
ministro Edson Fachin foi  o
único a divergir.

O julgamento ocorreu no
plenário virtual. A análise do
caso havia sido iniciada em
agosto, mas foi interrompida
por pedido de vista (mais tem-
po para analisar o caso) de Le-
wandowski.

O ministro devolveu o pro-
cesso para apreciação do cole-
giado e deu o voto vencedor. Ele
foi acompanhado por Gilmar e
Kassio, que não incluíram voto
no sistema virtual e apenas
anunciaram que seguiram o en-
tendimento do colega.

"Ora, se a autoridade recla-
mada foi declarada incompe-
tente para processar e julgar as
ações penais em tela, não pode-
ria ela emitir mais qualquer juí-
zo de valor a respeito delas, in-
clusive acerca da manutenção
do bloqueio dos ativos do recla-
mante", afirmou Lewandowski.

O ministro fez críticas a Bo-

nat, atual juiz da Lava Jato em
primeira instância. "Tal proce-
der, quando menos, consubs-
tancia flagrante descumprimen-
to da decisão proferida por esta
corte, além de configurar mani-
festo atentado aos princípios do
juiz natural e do devido proces-
so legal."

Os processos que tramitavam
em primeira instância contra
Lula foram retirados de Curitiba
e enviados para a Justiça Federal
do Distrito Federal em abril. Ini-
cialmente, isso ocorreu por or-
dem de Fachin e, depois, por 8
votos a 3, o plenário da corte re-
ferendou a decisão.

SEGUNDA TURMA

PRIMAVERA: Dia de sol com algumas nuvens 
e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.Manhã Tarde Noite
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Decisão do STJ
impede obra de resort
em Restinga de Maricá 

MEIO AMBIENTE

LÉO RODRIGUES/ABRASIL 

Um acórdão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), pu-
blicada na semana passada,
restabeleceu a validade de uma
liminar que suspende os pedi-
dos de licenciamento, lotea-
mento, construção ou instala-
ção de qualquer empreendi-
mento na Restinga de Zacarias,
que integra a Área de Proteção
Ambiental (APA) de Maricá
(RJ), a cerca de 60 quilômetros
do Rio de Janeiro. Trata-se de
um novo capítulo de um antigo
imbróglio em torno do projeto
de um resort, desenvolvido pe-
la empresa IDB Brasil.  

"A área em litígio é compos-
ta por restinga, ecossistema ra-
ro e em vias de desaparecimen-
to, um dos mais ameaçados do
Brasil em razão de incessante
pressão antrópica, mormente a
imobiliária e a de lazer, ao lon-
go da nossa costa e sobre o qual
há vários precedentes no STJ",
registra o acórdão.

A discussão ocorre no âm-
bito de uma ação civil pública
movida em 2009 pela Associa-
ção de Preservação Ambiental
das Lagunas de Maricá (Apal-
ma). Posteriormente, a Asso-

ciação Comunitária de Cultura
e Lazer dos Pescadores de Za-
carias (Accaplez) teve aceito
seu pedido para ingressar na
ação, sendo representada pela
Defensoria Pública do Rio de
Janeiro. Como se trata de uma
causa que envolve direitos co-
letivos, o Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ) também
foi chamado para atuar.

O imbróglio em torno proje-
to do resort se arrasta há mais
de 10 anos. Chamado de Ma-
raey, ele engloba uma área de
840 hectares entre a Praia da
Barra de Maricá e a Lagoa de
Maricá. No local, seriam insta-
lados hotéis, clubes, shop-
pings, campo de golfe, centro
hípico, prédios e casas residen-
ciais, restaurantes e escola.

Em 2015, o Instituto Esta-
dual do Ambiente (Inea), vin-
culado ao governo fluminense,
aprovou o licenciamento pré-
vio, embora o MPRJ avaliasse
que o empreendimento não
era compatível com o ecossis-
tema local. Desde então, ins-
taurou-se uma guerra judicial
em torno do projeto. Decisões
contraditórias já anularam e
validaram o licenciamento em
diferentes ocasiões.

NOVA VARIANTE

EUA e UE suspendem 
voos de países africanos 
ANA ESTELA DE SOUSA 
PINTO/FOLHAPRESS

O
s 27 países da União
Europeia suspende-
ram nesta sexta-feira

voos que partem do sul da Áfri-
ca, para tentar adiar a dissemi-
nação de uma nova variante do
coronavírus potencialmente
mais transmissível, a ômicron
(B.1.1.529). Após o anúncio, os
Estados Unidos também decidi-
ram fazer o mesmo.

O bloco europeu decidiu sus-
pender as chegadas de África do
Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto,
Moçambique, Namíbia e Zimbá-
bue. A decisão padroniza as res-
trições de entrada, para manter o
livre trânsito de seus residentes
pelas fronteiras internas. Cada
governo nacional pode impor
medidas adicionais, se julgar ne-
cessário, incluindo testes e qua-
rentenas de residentes nacionais
que tenham estado nesses países.

A proposta de acionar o cha-
mado "freio de emergência" ha-
via sido feita nesta manhã pela
presidente da Comissão Euro-
peia, Ursula von der Leyen, que

defendeu que o bloco agisse de
forma unida e rápida contra o
possível risco do novo mutante.
No meio desta tarde, a Bélgica
anunciou que já há um caso re-
gistrado no continente.  

Desde a quinta, quando o go-
verno sul-africano comunicou o
sequenciamento dessa variante,
vários países, inclusive da UE, já
haviam determinado o cancela-
mento de voos ou regras mais
duras para quem chega da re-
gião em que ela foi detectada.

Na tarde desta sexta, o gover-
no Joe Biden decidiu restringir,
a partir da próxima segunda-fei-
ra, voos e viajantes vindos da
África do Sul, Botsuana, Zimbá-
bue, Namíbia, Lesoto, Suazilân-
dia, Moçambique e Malawi. As
medidas não se aplicam a cida-
dão americanos ou residentes
legais, que poderão viajar desde
que tenham um teste negativo
para a doença.

Em pronunciamento sobre a
variante na tarde de quinta-feira
passada, a líder técnica da OMS
(Organização Mundial da Saú-
de) Maria van Kerkhove disse
que "ainda serão necessárias al-

gumas semanas" para que se
possa determinar qual o risco
exato do novo mutante do Sars-
Cov-2, mas que há preocupação
porque a ômicron apresenta
muitas mudanças na proteína S
(de spike, ou espícula), usada
pelo coronavírus para entrar nas
células humanas.

O problema dessas mutações
é que elas tornam a proteína S
muito diferente da que foi usada
no desenvolvimento das vacinas
atualmente em uso, o que pode,
em tese, reduzir a eficácia dos
imunizantes. 

O risco de novas variantes pe-
rigosas é um dos motivos pelos
quais a OMS recomenda que
medidas de distanciamento e
proteção continuem em vigor,
mesmo em países em que a va-
cinação está avançada.

"Quanto mais o vírus circula,
mais oportunidades ele tem de
mudar e mais mutações vere-
mos", disse Van Kerkhove.

A OMS fez uma reunião de
emergência às 12h (horário lo-
cal, 8h no Brasil) desta sexta pa-
ra discutir a nova variante, que
ganhou o nome de uma letra do

alfabeto grego -ômicron.
Mesmo sem evidências cien-

tíficas sobre o impacto da nova
variante, governos europeus es-
tão preferindo se antecipar. "A
variante recém-descoberta nos
preocupa, por isso agimos de
forma proativa e precoce", afir-
mou o ministro da Saúde da Ale-
manha, Jens Saphn.

O Reino Unido foi um dos pri-
meiros a anunciar o fechamento
de aeroportos, na quinta. No
país, desembarcam em média
por dia mais de 500 passageiros
vindos da África do Sul. Os que
chegaram nos últimos dez dias
serão chamados para testes.

A medida gerou reações no
governo sul-africano, que cha-
mou a restrição de voos de "in-
justificada". "Nossa preocupa-
ção imediata é o dano que esta
decisão vai causar tanto ao tu-
rismo e aos negócios dos dois
países", disse o ministro das Re-
lações Exteriores da África do
Sul, Naledi Pandor.

Vários outros países toma-
ram medidas no mesmo sentido
(veja lista abaixo), como o Cana-
dá, Turquia, Índia e Japão.

França desconvida ministra britânica,
em nova crise após naufrágio
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

O governo francês desconvi-
dou o Reino Unido para uma reu-
nião de ministros sobre as traves-
sias de imigrantes no Canal da
Mancha, depois que o premiê bri-
tânico, Boris Johnson, publicou
uma carta ao presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron, em que
sugere que o país receba de volta
os estrangeiros que desembar-
cam na Inglaterra.

A reunião ministerial havia si-
do marcada após a morte de ao
menos 27 pessoas que tentavam
chegar ao Reino Unido em um
bote inflável, na última quarta-
feira. Entre os mortos estão 17 ho-
mens, 7 mulheres –uma delas
grávida– e 3 crianças.

Apesar do desastre, o mais gra-
ve na região desde que a OIM (Or-
ganização Internacional para a
Migração) começou a monitorar
os casos, em 2014, imigrantes

continuavam a se arriscar na via-
gem nos últimos dois dias.

O Reino Unido se comprome-
teu em julho a pagar quase 63 mi-
lhões de euros (quase R$ 400 mi-
lhões) para patrulhar as frontei-
ras, e o governo francês afirma
que oferece a possibilidade de
que eles fiquem na França, mas
estrangeiros dizem querer chegar
à Inglaterra.

"Se aqueles que chegam a este
país fossem devolvidos rapida-
mente, o incentivo para as pessoas
colocarem suas vidas nas mãos
dos traficantes seria significativa-
mente reduzido", afirmou Boris,
que tornou pública a carta tam-
bém em sua conta de mídia social.

Macron afirmou que essa ati-
tude mostra que o britânico "não
é sério" em suas propostas. "Você
não se comunica de um líder para
outro sobre questões como essas
por meio de tweets e cartas que
torna públicas", reagiu Macron,
em Roma, onde faz visita oficial.

Boris já havia irritado Macron
ao insinuar em entrevista logo
após o naufrágio que a culpa era
dos franceses, que não fazem "es-
forços suficientes". "Infelizmente,
tenho dificuldade em persuadir
alguns dos parceiros, especial-
mente os franceses, a reagir à al-
tura da situação", disse ele.

Ao chegar de uma viagem à
Croácia, o presidente francês tele-
fonou para o britânico e, segundo
a mídia de seu país, pediu que ele
agisse "com dignidade, respeito e
espírito de cooperação eficaz no
que diz respeito à vida humana".

O novo episódio agrava uma
relação já tensa, em que ambos os
lados se acusam de não fazer o su-
ficiente para impedir que os es-
trangeiros arrisquem a vida na
travessia dos cerca de 50 km de
mar revolto que separa os dois
países.

Também acrescenta mais um
ponto de conflito na diplomacia
entre os vizinhos, que discutem

permissões de pesca em águas
próximas e ficaram estremecidas
após a quebra, pela Austrália, de
um contrato de compra de sub-
marinos franceses, após formar
aliança com o Reino Unido e os
Estados Unidos.

Na manhã desta sexta, Gérald
Darmanin, ministro do Interior
da França, anunciou a retirada do
convite à sua homóloga Priti Pa-
tel, do Reino Unido, para o encon-
tro domingo em Calais (na costa
francesa) do qual participam
também os ministros encarrega-
dos de imigração da Bélgica, da
Holanda e da Alemanha, além da
Comissão Europeia.

O número de estrangeiros que
se lançam ao Canal da Mancha
em botes precários cresceu expo-
nencialmente nos últimos três
anos, depois que a fiscalização
aumentou sobre outras rotas, co-
mo a rodoviária, dentro de cami-
nhões, ou a ferroviária, pelo túnel
que une os dois países.

CANAL DA MANCHA

Roubos de rua caíram
17% em outubro

ISP

Os roubos de rua caíram
17% no Rio de Janeiro em ou-
tubro deste ano na compara-
ção com o mesmo mês de
2020. No acumulado do ano, o
recuo no indicador é de 7%, in-
formou nesta sexta-feira o Ins-
tituto de Segurança Pública
(ISP). Segundo o ISP, o resulta-
do é menor para o mês e para o
período desde 2012. No mês
passado, os roubos a pessoas
na rua, os roubos de celular e
os roubos em coletivos soma-
ram 4.984 e, de janeiro a outu-
bro, totalizaram 56.472.

Segundo a diretora-presi-
dente do ISP, Marcela Ortiz, a
redução dos crimes contra o
patrimônio em outubro não
pode ser relacionada à pande-
mia, ao contrário do que foi
observado em 2020.

“Um estudo publicado pelo
ISP este ano mostrou que o me-
nor movimento de pessoas nas
ruas em 2020 afetou diretamen-
te esses indicadores, que são
conhecidos como crimes de
oportunidade, em que há a ne-
cessidade do encontro entre a
vítima e o autor. Os dados de
outubro são ainda mais positi-
vos se observados por essa pers-
pectiva. Temos uma redução
maior do que a observada em
2020, com a diferença de que o
ritmo da vacinação fez com que
as medidas fossem sendo aboli-
das”, observou Marcela.

Os roubos de carga também
caíram de janeiro a outubro no
estado do Rio. Nesse período,
o indicador recuou 12% e, no
mês passado, 10%. Conforme a
série histórica do ISP, desde
2013, não havia resultado me-
nor para o mês e para o acu-
mulado anual. Foram 3.676 ca-
sos de janeiro a outubro e 323
em outubro.

Os roubos de veículo per-
maneceram nos patamares do

ano passado e com o menor
número de registros desde
2012. Ocorreram 20.999 casos
no acumulado até outubro e
1.892 no mês passado.  

CRIMES CONTRA A VIDA
O número de homicídios do-

losos foi o menor número para
o mês de outubro e para o ano
desde o começo da série históri-
ca do ISP, em 1991. Entre janei-
ro e outubro, tais crimes caíram
5% na comparação com 2020 e
no mês, recuaram 2%. No acu-
mulado anual, foram 2.776 víti-
mas e, em outubro, 271.

Os crimes violentos letais in-
tencionais, que incluem homi-
cídio doloso, roubo seguido de
morte e lesão corporal seguida
de morte, provocaram 2.903 ví-
timas nos dez primeiros meses
de 2021 e 286 em outubro.O to-
tal é o menor para o mês desde
1999. Em relação a 2020, o indi-
cador caiu 4%, se comparado
ao acumulado do ano, e subiu
1%, na comparação com outu-
bro do ano passado.

APREENSÕES
O levantamento do ISP

mostrou ainda que, de janeiro
a outubro deste ano, as polí-
cias Militar e Civil apreende-
ram 25% a mais de fuzis, na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2020. Conforme os
números, no total, mais um fu-
zil foi retirado das ruas por dia.

As apreensões de outros ti-
pos de armamentos cresceram
8% no acumulado do ano e 1%
em relação a outubro de 2020.
No total, foram 5.891 apreen-
sões entre janeiro e outubro de
2021 e 585 no mês passado. Os
policiais fizeram também mais
de 60 apreensões de drogas
por dia em 2021. Isso significa
aumento de 6% em relação aos
dez meses do ano passado.

México vai voltar a exigir vistos de brasileiros 
DEZEMBRO

O governo do México publi-
cou em seu diário oficial nesta
sexta-feira a determinação da
volta da exigência de visto para
brasileiros, conforme adiantado
pelo jornal Folha de S.Paulo. A
medida passa a valer daqui a 15
dias, conforme a publicação, em
11 de dezembro. Até lá, para en-
trar no país a turismo ou negó-
cios, brasileiros precisam ape-
nas apresentar o passaporte.

A medida foi tomada diante
do aumento do número de bra-

sileiros tentando entrar de mo-
do ilegal nos Estados Unidos a
partir da fronteira com o Méxi-
co. Depois de um fluxo de mi-
grantes reduzido em 2020,
quando muitos países impuse-
ram restrições a viagens para
frear a disseminação do corona-
vírus, a quantidade de brasilei-
ros tentando entrar de forma ile-
gal nos EUA explodiu neste ano.

De acordo com dados do Ser-
viço de Alfândega e Proteção das
Fronteiras americano (CBP, na

sigla em inglês), foram mais de
47 mil apreensões entre outubro
de 2020 e setembro de 2021. Se-
gundo a Polícia Federal, só em
agosto 9.000 pessoas foram pre-
sas na travessia do México para
os EUA. Os brasileiros costu-
mam voar até o México para, da-
li, tentar cruzar a fronteira ter-
restre com os EUA.

No documento publicado nes-
ta sexta, o governo mexicano jus-
tifica "que se identificou um in-
cremento substancial de brasilei-

ros que ingressam" no país "com
uma finalidade distinta da permi-
tida". O documento ainda afirma
que a Secretaria de Relações Ex-
teriores do país já havia comuni-
cado o governo Jair Bolsonaro de
que essa decisão seria tomada.

A modalidade do documento
que será exigido será a de visto
eletrônico para brasileiros que
cheguem ao país em transporte
aéreo. Para ingresso por terra ou
mar, o visto precisará ser tramita-
do em um consulado do México.

Nota
JUSTIÇA CONDENA DOIS MILICIANOS DA ZONA OSTE 

O 4º Tribunal do Júri da Justiça do Rio condenou os milicianos
Gerardo Alves Mascarenhas, chamado Pirata, e Benedito
Aurélio Ferreira Carvalho, integrantes de uma organização
criminosa que atua em comunidades da Zona Oeste do
município do Rio. Gerardo e Benedito foram condenados, cada
um, a nove anos de prisão em regime fechado. De acordo com
o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco) do Ministério Público estadual, os dois acusados foram
alvo da Operação Intocáveis, realizada em 2019, para prender
13 integrantes de uma organização criminosa atuante nas
comunidades de Rio das Pedras e Muzema, em Jacarepaguá. 

Pfizer/BioNTech testa vacina contra nova variante 
O laboratório alemão Bio-

NTech, sócio da Pfizer, espera ter
no mais tardar em duas semanas
os primeiros resultados dos estu-
dos que determinarão se a nova
variante de Covid-19 detectada
na África do Sul é capaz de esca-
par da proteção da vacina.

"Iniciamos de maneira ime-
diata estudos sobre a variante
B.1.1.529, que difere claramente
das variantes já conhecidas por-
que tem mutações adicionais na
proteína spike característica do
vírus Sars-CoV-2", afirmou um
porta-voz do laboratório. 

"Pfizer e BioNTech se prepara-
ram há vários meses para ajustar
sua vacina em menos de seis se-
manas e entregar as primeiras do-
ses em 100 dias no caso de uma
variante resistente", completou.

A nova variante apresenta 50
mutações no total e mais de 30 na
proteína S, as mais preocupantes,
porque é a partir dela que são pro-
duzidas as vacinas.

Até então, não há pesquisas
suficientes sobre como a variante
atua nem como reage às vacinas e
anticorpos de quem desenvolveu
imunidade natural. Segundo a

OMS, pode levar algumas sema-
nas até que se entenda melhor o
impacto dela.

No entanto, alguns dados pre-
liminares apontam que a variante
aumentou rapidamente na pro-
víncia de Gauteng, a mais populo-
sa da África do Sul, e já pode estar
presente nas outras oito provín-
cias do país. A realização de tes-
tes, como este planejado pela Bio-
NTech, para determinar se os
imunizantes atuais funcionam
contra novas variantes já aconte-
ceu anteriormente.

Publicado em julho de 2021 no

New England Journal of Medici-
ne, um estudo indicou que duas
doses da vacina da Pfizer ou da
AstraZeneca são quase tão efica-
zes contra a variante delta quan-
do se comparou com a alfa, va-
riante anteriormente dominante
em vários países do mundo.

No caso da Pfizer, a pesquisa
apontou uma eficácia de 88% na
prevenção de doenças sintomáti-
cas da delta, em comparação com
93,7% contra a alfa. Já para a As-
traZeneca, a eficácia foi de 67%
contra a variante delta, ante 74,5%
contra a alfa.

PRIMAVERA: Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã Tarde Noite
04:59 18:22
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