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DENUNCIA

ARQUIVADA

PGR não vê
crime em
offshore
de Guedes

O faturamento real da Indústria de Transformação caiu 2% em outubro, em relação a setembro, de acordo com os Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgados ontem. Essa é a terceira queda mensal consecutiva do faturamento real,
que acumula retração de 8% neste período. Com isso, o faturamento
da indústria recuou ao menor valor desde junho de 2020, quando a

EVANGÉLICO

NO

economia e o setor produtivo ainda se recuperavam do fechamento
das atividades na primeira onda de Covid-19. Na comparação com
outubro de 2020, o faturamento registra queda de 12,8%. O emprego
na indústria de transformação ficou estável pelo segundo mês seguido, o que indica, segundo a CNI, um esgotamento da recuperação
das contratações, iniciada em agosto de 2020. PÁGINA 2

STF
FOLHAPRESS

A PGR (Procuradoria-Geral
da República) arquivou a apuração preliminar sobre as offshores (empresas em paraísos
fiscais) ligadas ao ministro da
Economia, Paulo Guedes, e ao
presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto. Para a
Procuradoria, não há razão para levar adiante uma investigação porque não ficou demonstrada "nem a infração penal
nem qualquer indicativo idôneo de sua existência". Datada
de terça-feira passada, a manifestação foi assinada pelo procurador da República Aldo de
Campos Costa, que atua em
auxílio ao procurador-geral da
República, Augusto Aras. A
apuração preliminar da PGR
foi instaurada em outubro após
a publicação da série Pandora
Papers. Reportagens revelaram
que o titular da Economia
mantinha US$ 9,5 milhões em
uma offshore nas Ilhas Virgens
Britânicas desde 2014. Campos
Neto, por sua vez, foi apontado
como proprietário de três offshores, nas Bahamas e nas Ilhas
Virgens Britânicas. "Tanto o
ministro da Economia, como o
presidente do Banco Central
do Brasil demonstraram nestas
peças de informação que os
bens e valores que possuem
em cada uma das offshores
mencionadas nas reportagens
relativas aos Pandora Papers
foram informados à autoridade
competente na forma, limites e
condições estabelecidos pela
legislação de regência", afirmou Costa. PÁGINA 2

JUIZ

Faturamento da indústria cai
pelo terceiro mês consecutivo

Aliado diz que Mendonça mentiu
ao falar em apoio a casamento gay
Aliado de André Mendonça em sua campanha para ocupar vaga
no STF, o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM) diz que a pergunta
para a qual o ex-ministro mais se preparou para responder foi a que
tratou de sua postura no tema do casamento civil entre pessoas do
mesmo sexo. Ontem, a pergunta foi feita pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES). "Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo", disse Mendonça. Cavalcante

diz que muitos não atentaram para o que ele disse de fato e fizeram
leitura equivocada. "O que ele falou é que defende garantias e direitos constitucionais. Na Constituição não consta garantia nenhuma
de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O que a Constituição garante é de homem e mulher", afirma Cavalcante. Com a resposta, definida pelo deputado como tecnicamente perfeita, Mendonça conseguiu satisfazer progressistas e evangélicos. PÁGINA 9

RACHADINHA

PARCIAL

STJ anula
condenações
de Moro na
Lava Jato
PÁGINA 9

Tribunal ‘engaveta’ denuncia contra Flávio
O tribunal definido como foro para acompanhar as investigações
contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está há 524 dias sem analisar se aceita ou não acusação contra um deputado estadual por um
caso de "rachadinha". Márcio Pacheco (PSC-RJ) foi o primeiro -e único até agora- acusado pelo Ministério Público estadual a partir das
investigações gerados pelo relatório do Coaf sobre movimentações
financeiras atípicas de assessores da Assembleia Legislativa fluminense. A denúncia foi oferecida em junho de 2020 e ainda não foi

analisada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro, primeiro passo para instaurar a ação penal. A demora é o dobro da média de nove meses de demora em outras ações penais, como relatou a Folha em janeiro. Em razão da anulação das provas do
caso do senador, a investigação terá de ser refeita. Um dos passos
avaliados é o pedido de novas quebras de sigilos bancário e fiscal
com base no documento do Coaf. Ele deverá ser submetido ao Órgão
Especial do TJ-RJ. PÁGINA 9
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Bolsas no mundo
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(27/10)
Poupança 3
(2/12)
TR (prefixada)
(29/8/2017)

R$ 1.100,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA 5
CDI
7,75% 0,03
OURO
0,44% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0098 Compra: 6,4166

0,02% (nov.) EURO turismo
1,03% (out.) Compra: 6,4849
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 1º/dez Compra: 5,6162
DÓLAR comercial
R$ 322,58 Compra: 5,6697
DÓLAR turismo
Venda: 6,4173 Compra: 5,6834

Venda: 6,6649
Venda: 5,6168
Venda: 5,6703
Venda: 5,8634
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MERCADOS

Ômicron e incertezas
empurram Bolsa para
nova pior marca do ano
O mercado de ações brasileiro voltou a cair após sinais
que reforçam a expectativa de
antecipação do aperto monetário nos Estados Unidos e
com notícias sobre o avanço
da variante Ômicron do coronavírus pelo mundo.
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), fechou ontem em queda de 1,12%, a
100.774 pontos e, assim como
já tinha ocorrido na véspera,
renovou o seu pior resultado
desde 5 de novembro de 2020.
Refúgio de investidores em
períodos de incerteza, o dólar
subiu 0,6%, a R$ 5,6710.
A queda na Bolsa ocorreu
após uma sessão promissora no
início, com o Ibovespa (Índice
Bovespa) atingindo uma alta de
2,13% às 12h12, quando alcançou a máxima 104.086 pontos.

A Bolsa tomou um viés de
queda na tarde desta quarta
após novas declarações do
presidente do Fed (Federal
Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, reforçarem sinais de que a autoridade monetária dos Estados
Unidos irá acelerar a retirada
de estímulos econômicos para
tentar frear a inflação.
Powell, em seu segundo dia
de audiência no Congresso
dos EUA, disse que a política
monetária precisará se adaptar à possibilidade de a inflação não recuar no segundo semestre de 2022, conforme esperado.
O petróleo caiu 3,16% e
chegou ao seu menor valor
desde 20 de agosto. O barril do
Brent fechou cotado a US$
68,34 (R$ 383,81).

2022

Ipea prevê cenário
positivo para a
produção agrícola
A análise do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), divulgada ontem, mostra cenários positivos para a
safra de grãos em 2022. “Os
dois principais grãos, soja e
milho, contarão com estimativa de produção positiva, o que
pode contribuir para uma
maior oferta no mercado doméstico”, analise Ana Cecília
Kreter, pesquisadora associada do Ipea.
O estudo do Ipea contou
com a participação de técnicos
da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) e do
Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP).
“A perspectiva é de safra recorde para a soja (+3,4%), recuperação e expectativa de re-

corde na produção de milho
(+34,1%) – prejudicada pela
seca e geadas em 2021”, explica o superintendente de Inteligência e Gestão da Oferta da
Conab, Allan Silveira, que participou da pesquisa junto com
economistas do Ipea.
Segundo o boletim econômico, o terceiro trimestre
deste ano mostrou uma estabilidade “em patamares elevados” para os preços domésticos, na comparação com o
trimestre anterior. Destaque
para a soja, que teve alta causada pelos baixos estoques e
demanda aquecida. E do milho, que teve alta justificada
pelas preocupações com o
clima, a boa demanda doméstica e a elevada paridade
de importação.

Faturamento da indústria
o
recua pelo 3 mês seguido
O

faturamento real da
Indústria de Transformação caiu 2% em
outubro, em relação a setembro,
de acordo com os Indicadores
Industriais, da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), divulgados ontem.
Essa é a terceira queda mensal consecutiva do faturamento
real, que acumula retração de
8% neste período. Com isso, o
faturamento da indústria recuou ao menor valor desde junho de 2020, quando a econo-

DENUNCIA

mia e o setor produtivo ainda
se recuperavam do fechamento
das atividades na primeira onda de Covid-19. Na comparação com outubro de 2020, o faturamento registra queda de
12,8%.
O emprego na indústria de
transformação ficou estável pelo segundo mês seguido, o que
indica, segundo a CNI, um esgotamento da recuperação das
contratações, iniciada em agosto de 2020.
A massa salarial, soma de

todos os salários pagos aos trabalhadores da indústria de
transformação, caiu 1,4% em
outubro na comparação com
setembro, após dois meses de
pequenas altas. Com isso, a
massa salarial real se encontra
no nível mais baixo desde julho de 2020. Na comparação
com outubro de 2020, a queda
alcança 2,1%.
O rendimento médio real
recuou 1,2% em outubro, em
comparação com setembro,
na série livre de efeitos sazo-

ARQUIVADA

PGR não vê crime em Guedes manter
conta offshore para ‘sonegar tributos’
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS
A PGR (Procuradoria-Geral
da República) arquivou a apuração preliminar sobre as offshores (empresas em paraísos fiscais) ligadas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Banco Central, Roberto
Campos Neto.
Para a Procuradoria, não há
razão para levar adiante uma investigação porque não ficou demonstrada "nem a infração penal nem qualquer indicativo idôneo de sua existência".
Datada de terça-feira passada, a manifestação foi assinada
pelo procurador da República
Aldo de Campos Costa, que atua
em auxílio ao procurador-geral
da República, Augusto Aras.

A apuração preliminar da
PGR foi instaurada em outubro
após a publicação da série Pandora Papers.
Reportagens revelaram que o
titular da Economia mantinha
US$ 9,5 milhões em uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas
desde 2014. Campos Neto, por
sua vez, foi apontado como proprietário de três offshores, nas
Bahamas e nas Ilhas Virgens Britânicas.
"Tanto o ministro da Economia, como o presidente do Banco Central do Brasil demonstraram nestas peças de informação
que os bens e valores que possuem em cada uma das offshores mencionadas nas reportagens relativas aos Pandora Papers foram informados à autori-

dade competente na forma, limites e condições estabelecidos
pela legislação de regência", afirmou Costa.
Para chegar à conclusão de
que não identificou irregularidades no caso, a Procuradoria avaliou informações que foram solicitados às duas autoridades do
Executivo.
Guedes disse que "todas as
declarações exigidas na legislação brasileira foram observadas" e que "ano após ano" informou ao Banco Central e à Receita Federal sua participação acionária na Dreadnoughts International Group Limited, nome da
empresa vinculada ao ministro
no exterior.
Argumentou que se afastou
da gestão da offshore em dezem-

OUTUBRO

meiros meses do ano e 28,83%
em 12 meses.
Em outubro, 22 das 24 atividades industriais pesquisadas
tiveram alta de preços. Os dois
setores que apresentaram deflação (queda de preços) foram indústrias extrativas (-2,18%) e
produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-2,87%).
Entre os produtos que tiveram inflação, os destaques ficaram com refino de petróleo e
produtos de álcool (7,14%), outros produtos químicos (6,38%),

metalurgia (2,82%) e alimentos
(0,75%).
Entre as quatro grandes categorias de uso, a maior alta de
preços foi observada entre os
bens intermediários, isto é, os
insumos industrializados usados no setor produtivo (2,94%),
seguidos pelos bens de capital,
isto é, máquinas e equipamentos usados no setor produtivo
(1,72%), pelos bens de consumo
semi e não duráveis (0,94%) e
pelos bens de consumo duráveis
(0,93%).

FGV

Inflação medida pelo IPC-S
sobe para 1,08% em novembro
Tels.: (21)
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), registrou inflação de
1,08% em novembro deste ano,
taxa superior ao 0,77% registrado no mês anterior. Em 12 meses, o IPC-S acumula taxa de
9,89%, também superior aos
9,73% acumulados até outubro.

bro de 2018, quando passou a
trabalhar no governo de transição do presidente Jair Bolsonaro, bem como de "todo e qualquer processo decisório relacionado aos investimentos da companhia".
Sustentou ainda que os valores transferidos para o exterior
inicialmente em 2014 lá permanecem até o momento, e que
desde janeiro de 2019 até o presente momento, não teria havido retiradas de valores da empresa de modo a reingressá-los
no Brasil.
De acordo com a PGR, o presidente do Banco Central do
Brasil informou "haver sempre
declarado a integralidade de
seus ativos às autoridades brasileiras".

ICE

Preços de produtos sobem
2,16% na saída das fábricas
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de preços de produtos industrializados, na saída das fábricas, registrou inflação de
2,16% em outubro deste ano. A
taxa é superior ao 0,25% de setembro deste ano, mas inferior
aos 3,41% de outubro do ano
passado. O dado foi divulgado
ontem, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado de outubro, o IPP acumula taxas de inflação de 26,57% nos dez pri-

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

nais. Essa é quarta retração
seguida no indicador, que registra sucessivas retrações ao
longo de 2021. Na comparação do acumulado entre janeiro e outubro de 2020 com
igual período de 2020, o rendimento médio real dos trabalhadores da indústria apresenta queda de 2,5%.
A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) caiu 0,6 ponto
percentual em relação a setembro e recuou para 80,8%. Essa é a
quarta retração consecutiva.

A alta da taxa mensal de outubro para novembro foi puxada
por apenas dois dos oito grupos
de despesas que compõem o
IPC-S. A inflação de transportes
mais do que duplicou no período,
ao passar de 1,31% para 3,07%. Já
os gastos com habitação passaram de 0,37% para 0,56%.
Por outro lado, seis grupos de
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despesa tiveram queda na taxa de
um mês para outro: alimentação
(passou de 0,88% para 0,66%),
vestuário (de 0,81% para 0,59%),
saúde e cuidados pessoais (de
0,25% para 0,16%), educação, leitura e recreação (de 1,57% para
1,51%), despesas diversas (de
0,28% para 0,20%) e comunicação (de 0,44% para 0,09%).

Confiança do
empresário
cai 3,3 pontos
em novembro
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela
Fundação Getúlio Vargas
(FGV), recuou 3,3 pontos de
outubro para novembro deste
ano e chegou a 97 pontos em
uma escala de zero a 200. De
setembro para outubro, o indicador havia subido 0,4 ponto.
A queda em novembro foi
puxada pela piora na confiança
dos empresários em relação ao
presente e ao futuro. O Índice
da Situação Atual recuou 2,5
pontos e chegou a 97. Já o Índice de Expectativas cedeu 4,5
pontos e atingiu 95,8.
O ICE consolida os índices
de confiança empresariais medidos pela FGV em quatro
áreas: indústria, construção,
serviços e comércio.
Os quatro segmentos tiveram queda na confiança na
passagem de outubro para
setembro, com destaque para o comércio, que caiu 6,2
pontos e chegou a 88, o patamar mais baixo entre os setores analisados.
A indústria teve a segunda
maior queda (-3,1 pontos),
mas continuou com o maior
patamar entre os quatro segmentos (102,1 pontos) e foi o
único a ficar acima de 100.
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STF

ÔMICRON

Mendonça mentiu ao falar
de casamento gay, diz aliado
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

A

liado de André Mendonça em sua campanha para ocupar vaga
no STF, o deputado Sóstenes
Cavalcante (DEM) diz que a pergunta para a qual o ex-ministro
mais se preparou para responder foi a que tratou de sua postura no tema do casamento civil
entre pessoas do mesmo sexo.
Ontem, a pergunta foi feita
pelo senador Fabiano Contarato
(Rede-ES).

"Eu defenderei o direito
constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo",
disse Mendonça. Cavalcante diz
que muitos não atentaram para
o que ele disse de fato e fizeram
leitura equivocada.
"O que ele falou é que defende garantias e direitos constitucionais. Na Constituição não
consta garantia nenhuma de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O que a Constituição
garante é de homem e mulher",
afirma Cavalcante.

Com a resposta, definida pelo
deputado como tecnicamente
perfeita, Mendonça conseguiu
satisfazer progressistas e evangélicos.
"Existe uma decisão do STF
(sobre casamento de pessoas do
mesmo sexo). Na Constituição
só existe um apelo, casamento
homem e mulher. Não existe casamento do mesmo sexo no texto constitucional", completa o
parlamentar.
"Foi a pergunta que mais treinou. E parte da imprensa não

sabe interpretar", diz Cavalcante, que era presidente da bancada evangélica até o ano passado.
Segundo ele, parte dos evangélicos mostrou insatisfação
com a resposta de Mendonça,
mas por não terem entendido o
recurso do qual ex-ministro lançou mão.
"Algumas pessoas, por conta
de manchetes, são mais leigas e
não estão entendendo. A partir
de amanhã vamos esclarecer
para a comunidade evangélica
através de vídeos e tudo."

Senado aprova André Mendonça para o STF
RENATO MACHADO E
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS
O Senado aprovou ontem a
indicação de André Mendonça,
48, para uma vaga de ministro
do STF (Supremo Tribunal Federal).
O nome de Mendonça, exadvogado-geral da União e ex-

ministro da Justiça do governo
Bolsonaro, foi referendado por
47 votos a favor e 32 contra houve duas ausências dentre os
81 senadores.
Eram necessários pelo menos
41 votos para a confirmação da
indicação de Mendonça no plenário. A quantidade de votos a
favor no Senado foi a mais baixa

dentre todos os atuais integrantes do STF.
Mais cedo, Mendonça foi sabatinado por oito horas pela
Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, os membros
da comissão confirmaram a indicação por 18 votos a favor e 9
contra.
Mendonça vai se tornar o se-

gundo ministro do STF indicado
pelo presidente Jair Bolsonaro.
No ano passado, o Senado aprovou o segundo nome enviado
pelo mandatário, o do atual ministro Kassio Nunes Marques.
Bolsonaro disse recentemente que tinha "10% de mim dentro
do Supremo", em referência a
Kassio Nunes.

LAVA JATO

STJ anula condenação imposta por
Moro a Palocci, Vaccari e mais 11
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS
O ministro Jesuíno Rissato,
do STJ (Superior Tribunal de
Justiça), anulou ontem condenações impostas no âmbito da
Operação Lava Jato ao ex-ministro Antonio Palocci, ao ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e outras 11 pessoas.
Rissato entendeu que as acusações atribuídas a eles diziam a
respeito a crime eleitoral e que
caberia a Justiça Federal de Curitiba não tinha a prerrogativa
para analisá-las.

CRIME

"Reconheço a incompetência
da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito",
afirmou o magistrado, que é desembargador do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal convocado para atuar no STJ.
Palocci, Vaccari e os demais
foram condenados em 2017 pelo
então juiz Sergio Moro por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entre outros.
A lista de condenados incluía
ainda o ex-diretor da Petrobras
Renato Duque e os delatores
Marcelo Odebrecht, ex-presi-

dente do grupo Odebrecht, João
Santana e Mônica Moura. Santana foi o marqueteiro de Dilma
Rousseff nas campanhas de
2010 e 2014.
Na ocasião, Moro escreveu
que estava diante de um caso
de "macrocorrupção, envolvendo conta corrente geral de
propinas entre o Grupo Odebrecht e agentes do Partido dos
Trabalhadores, com cerca de
R$ 200 milhões acertados, R$
133 milhões repassados e um
saldo de propina do remanescente".

O magistrado declarou a nulidade de todos os atos decisórios tomados na Justiça Federal,
mas ressalvou a possibilidade
de ratificação pelo juiz que assumir o caso na seara eleitoral dos
atos processuais não decisórios,
frisando que não pode haver
prejuízo aos acusados.
A decisão foi tomada a partir
de um recurso de Vaccari Neto.
A defesa do ex-tesoureiro do PT
alegou a existência de elementos nos autos do processo que
sobre a ocorrência de caixa dois
eleitoral.

COMPENSA

Tribunal que julgará Flávio Bolsonaro
engaveta denúncia de 'rachadinha'
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS
O tribunal definido como foro para acompanhar as investigações contra o senador Flávio
Bolsonaro (PL-RJ) está há 524
dias sem analisar se aceita ou
não acusação contra um deputado estadual por um caso de
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PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

"rachadinha".
Márcio Pacheco (PSC-RJ) foi o
primeiro -e único até agora- acusado pelo Ministério Público estadual a partir das investigações
gerados pelo relatório do Coaf
sobre movimentações financeiras atípicas de assessores da Assembleia Legislativa fluminense.

A denúncia foi oferecida em
junho de 2020 e ainda não foi analisada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro, primeiro passo para instaurar
a ação penal. A demora é o dobro
da média de nove meses de demora em outras ações penais, como relatou a Folha em janeiro.

Em razão da anulação das
provas do caso do senador, a investigação terá de ser refeita.
Um dos passos avaliados é o
pedido de novas quebras de sigilos bancário e fiscal com base
no documento do Coaf. Ele deverá ser submetido ao Órgão Especial do TJ-RJ.

Nova variante deve ser
levada em conta para
Réveillon, diz secretário
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS
O secretário estadual de
Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou ontem que
as cidades devem levar em consideração a confirmação de casos de pacientes com a variante
Ômicron do novo coronavírus,
ao ser questionado se o governo iria recomendar aos municípios cancelamentos das festas
de Réveillon.
"Os municípios têm autonomia na realização desses eventos. Mas evidentemente estamos em um momento que merece atenção. Por isso, é preciso
uma consideração especialmente para o Réveillon, que está muito próximo", afirmou o titular da pasta do governo João
Doria (PSDB), durante entrevista em um evento no AME
(Ambulatório Médico de Especialidades) Barradas, em Heliópolis, na zona sul da capital.
"Já o Carnaval é um evento
que está a três meses e esse tema deve ser revisitado lá na
frente", disse o secretário, que
acha que a população paulista
terá 90% de vacinados contra
Covid-19 até fevereiro do ano
que vem.
Mais cedo, o secretário municipal da Saúde de São Paulo,
Edson Aparecido, disse que "é
cedo para tomar uma decisão
dessa natureza" e que a gestão
Ricardo Nunes (MDB) deverá
aguardar até o próximo domingo, quando a Vigilância
Sanitária deverá entregar um
estudo com indicadores epidemiológicos e assistenciais
para dizer se a capital manterá
os planos de organizar uma
festa de Réveillon na avenida
Paulista. "Vamos esperar os
estudos para que no início da
semana a gente possa dar uma
diretriz", afirmou.
Várias capitais cancelaram
a comemoração da festa de
Ano-Novo, entre as quais estão Salvador, Florianópolis e
Belo Horizonte.
Gorinchteyn também alertou para os riscos das reuniões
familiares de fim de ano, em
que as pessoas devem estar
mais encorajadas para celebrações que não promoveram
em 2020. "E com isso passa a
haver um risco muito maior,
porque as pessoas vão se aglomerar comemorar, beber, beijar, abraçar, gritar e cantar",
disse. "Esse é um cenário de
risco que as pessoas precisam
lembrar e o uso de máscaras
deve ser premente."
Os dois secretários sinalizaram para a manutenção do uso
de máscaras em locais abertos
por causa da nova variante. Gorinchteyn repetiu o que o governador disse na noite de terça-feira passada, que o governo
estadual pediu ao Comitê Científico uma nova avaliação sobre
a necessidade do uso de másca-

ras em ambientes abertos. Na
semana passada, o tucano
anunciou que elas não seriam
mais obrigatórias a partir de 11
de dezembro, caso os índices
de casos, internações e mortes
por Covid-19 seguissem baixando em SP.
Aparecido lembrou que dezembro é um mês atípico, em
que o comércio popular da cidade recebe pessoas de todo o
Brasil e há maior chance de circulação de vírus.
Outro ponto em comum entre os dois secretários é que eles
descartam a ampliação de leitos nas redes hospitalares. Entretanto, ambos já referenciaram três hospitais para eventuais casos graves de pacientes
infectados com a variante Ômicron, dois na zona leste, em
Guaianazes (estadual) e Tide
Setúbal (municipal) e mais um
em Guarulhos, na Grande São
Paulo, por causa do aeroporto
internacional.
Gorinchteyn também lembrou que os casos confirmados
no país de pacientes com a variante Ômicron são importados. Dois deles são missionários, um homem de 41 anos e
uma mulher de 37. Eles desembarcaram em Guarulhos, no último dia 23, vindo da África do
Sul. Ambos foram a um laboratório do terminal do aeroporto
e testaram positivo para a Covid. O casal está isolado na casa
de parentes na capital paulista.
O terceiro caso é um rapaz
de 29 anos que testou positivo
para Covid após retornar da
Etiópia, no fim da semana –ele
passou pela África do Sul, onde
houve as primeiras confirmações de infecção pela nova cepa. Ele cumpre isolamento em
Guarulhos.
Os três infectados estão assintomáticos e já haviam sido
vacinados contra o novo coronavírus, segundo a Secretaria
de Estado de Saúde.
A existência da nova cepa foi
reportada à Organização Mundial da Saúde (OMS) no último
dia 24 após o surgimento de casos na África do Sul. Desde então, houve a confirmação de infecções provocadas pela Ômicron nos cinco continentes.
"Dadas as mutações que poderiam conferir a capacidade
de escapar de uma resposta
imune, e dar-lhe uma vantagem em termos de transmissibilidade, a probabilidade de
que a Ômicron se propague pelo mundo é elevada", afirmou a
entidade no último dia 29.
No mesmo dia, ministros da
Saúde de países do G7 alertaram que a variante requer ação
urgente. "A comunidade internacional enfrenta a ameaça de
uma nova variante altamente
transmissível da Covid-19, que
requer ação urgente", disseram
os ministros em um comunicado conjunto.

INTERIOR
SENADO

Comissão aprova Lei Marília
Mendonça sobre sinalização de linhas
A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal
aprovou ontem, de forma definitiva, o PL (projeto de lei)
4.009/2021 que exige que as empresas de energia elétrica sinalizem linhas de transmissão de
energia elétrica. O PL foi chamado de "Lei Marília Mendonça" em
homenagem à cantora, que morreu em um acidente aéreo na zona rural de Piedade de Caratinga
(309 km a leste de Belo Horizonte,
em Minas Gerais), no dia 5 de novembro. O texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
Segundo a Agência Senado, o
projeto de lei foi apresentado pelo
senador Telmário Mota (PROSRR) depois da morte de Marília,

do produtor, tio e assessor da cantora, piloto e co-piloto que estavam na aeronave. O avião que levava a Marília Mendonça e os demais ocupantes atingiu o cabo de
uma torre de distribuição de
energia elétrica antes de cair em
um curso d'água, informou a Cemig (Companhia Energética de
Minas Gerais), que administra o
fornecimento de eletricidade na
região da queda.
"Pela proposta, as concessionárias de energia elétrica devem
pintar as torres que dão suporte
a cabos elétricos, bem como instalar esferas coloridas para que
os pilotos de aeronaves possam
identificar o sinal de alerta. As
concessionárias também po-

dem fixar placas de advertência", explicou a Agência Senado
sobre o texto aprovado.
Telmário Mota disse que a
Lei Marília Mendonça pretende
evitar outros acidentes como o
que vitimou a cantora e os demais ocupantes da aeronave.
"Claro que nós não gostaríamos de estar votando esse projeto agora em função da perda da
estrela que realmente estava
nesse acidente, que é Marília
Mendonça. Mas no meu estado,
dois oficiais da aeronáutica também se chocaram nos fios, que
não estavam com sinalização, e
que também tiveram suas vidas
ceifadas. Então, isso me chamou
muito a atenção."

A relatora do texto no Senado, a senadora Kátia Abreu (PPTO), declarou que a medida trará mais segurança para o transporte aéreo e criticou o trabalho
da Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil).
"Esse projeto, na verdade,
não seria necessário. E muitas
vidas poderiam ter sido salvas,
porque esse não é o primeiro caso. Então, eu registro que a
agência reguladora Anac falhou
neste caso e está falhando ninguém sabe há quanto tempo por
não exigir às companhias, às
empresas de energia elétrica, a
obrigatoriedade de sinalizar os
fios, a energia, os cabos de alta
tensão."
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Homem mata esposa
e sogra em Sorocaba
Um homem de 28 anos foi
preso após matar a sogra e a
esposa a facadas ontem, em
Sorocaba, interior paulista,
após manter as duas mulheres
reféns por três horas.
Segundo a Polícia Militar,
por volta das 6h, vizinhos notaram que Isabela Rosa Renovato, 23, e a mãe dela, Daniela
Rosa, 43, haviam sido esfaqueadas e mantidas reféns pelo marido da jovem, Filipe Renovato, e chamaram os policiais e o Corpo de Bombeiros.
Quando os policiais chegaram na casa, no bairro Itanguá,
Daniela já estava sem vida. Filipe ainda manteve a esposa refém por cerca de três horas e só
a liberou após negociações
com o Gate (Grupo de Ações
Táticas Especiais). Durante as

horas de negociação, o homem
ameaçou tirar a própria vida.
Depois de libertada, a mulher foi socorrida em estado
gravíssimo e encaminhada às
pressas para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). Na
unidade de saúde, ela chegou
a ser reanimada, mas morreu
horas depois.
Na casa, além das duas mulheres, também estava o filho do
casal, de 4 anos, e o irmão de
Isabela, de 15. Eles conseguiram
sair do imóvel no momento da
briga e antes da chegada da PM.
A polícia relata ainda que,
durante a madrugada, Filipe e
Isabela teriam discutido após o
rapaz ter uma crise de ciúmes.
Durante o desentendimento,
Isabela teria ligado para a mãe
seguir até a residência do casal.

