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EM UM DIA

Pix bate recorde de 50,3 mi de transações 
O número de transações em um dia com Pix, sistema

de pagamentos instantâneos, bateu recorde na última
sexta-feira. Segundo o Banco Central, foram 50,3 mi-
lhões de operações. O recorde anterior havia sido alcan-

çado em 5 de novembro, com 50 milhões de transações
em 24 horas. O novo meio de pagamento completou um
ano no mês passado e, de acordo com o BC, foi o sistema
de pagamentos instantâneos com adesão mais rápida

no mundo. Atualmente o Pix tem 115,2 milhões de usuá-
rios cadastrados, entre pessoas e empresas. Apenas em
outubro, foram 1,18 bilhão de transações que movimen-
taram R$ 583,5 bilhões. PÁGINA 2

O governo publicou ontem  medida provisória que dá ao CMSE (Co-
mitê de Monitoramento do Setor Elétrico) autorização a implantar novas
taxas extras na conta de luz para cobrir custos excepcionais em caso de
nova crise hídrica. A taxa extra atual, que cobra R$ 14,20 a cada 100 kWh
(quilowatts-hora) consumidos e é chamada de bandeira de escassez hí-

drica, vale apenas até abril. Foi implantada em setembro para cobrir o
elevado custo das térmicas ligadas para poupar água nos reservatórios. A
possibilidade de reedição da bandeira extraordinária no futuro é parte da
medida provisória que autoriza novo socorro ao setor elétrico, publicada
nesta segunda em edição extra do Diário Oficial da União. PÁGINA 3

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou ontem
que passou a exigir o certificado de vacinação de quem entra no Brasil
por aeroportos ou na fronteira terrestre. A cobrança segue decisão limi-
nar de Luís Roberto Barroso (foto), ministro do STF, que mandou o go-
verno barrar a entrada dos não vacinados. O governo Jair Bolsonaro (PL)
ainda não publicou portaria para se adequar à liminar, divulgada neste
sábado passado. O texto deve trazer mais detalhes sobre a forma de co-
brar o documento, mas a divulgação da portaria travou por dúvidas sobre
a forma de fiscalização do "passaporte da vacina". Em nota, a agência dis-
se que informou os postos de fronteira, especialmente aeroportos, para o
cumprimento imediato da liminar. Afirma ainda que está avaliando ca-
sos pontuais, como de passageiros que já estavam em deslocamento no
momento em que foi anunciada a decisão de Barroso. Nesses casos, a
agência está cadastrando os dados dos viajantes para o monitoramento
ou quarentena, disseram integrantes do governo à reportagem. "A Anvisa
iniciou a cobrança do comprovante de vacinação ao mesmo tempo em
que realiza as avaliações pontuais para os casos em que o viajante possa
ser prejudicado pela mudança de regras”, diz a agência, em nota.PÁGINA 5

Aras rejeita
ação contra
Bolsonaro 
por ataques 
à imprensa 

ENGAVETADOR DA PGR

COVID-19

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras (foto), de-
fendeu ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal) a rejeição do pedi-
do para que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) seja obrigado a
adotar medidas a fim de asse-
gurar o trabalho da imprensa e
a integridade dos profissionais
que cobrem atos do governo fe-
deral. O parecer é uma resposta
à ação apresentada pelo parti-
do Rede Sustentabilidade. A
legenda entrou com o proces-
so no Supremo logo após jor-
nalistas que acompanhavam a
visita do chefe do Executivo a
Roma, no fim de outubro, se-
rem agredidos enquanto
apoiadores gritavam "Globoli-
xo" e assessores do presidente
assistiam impassíveis. Aras
afirmou que a ação deve ter
tramitação encerrada porque a
legenda fez apenas "pedido
genérico" ao STF. PÁGINA 5

CRISE HÍDRICA

Nova medida ‘esfola’ ainda mais 
bolso do consumidor de energia 

ABRASL
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Tiro que
matou grávida
partiu de
arma de PM

CASO KATHLEN

PÁGINA 6

A indústria da construção civil prevê forte desaceleração dos negó-
cios do setor no próximo ano, após registrar um ano de forte cresci-
mento com a entrega de projetos contratados no início da pandemia.
Projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
apontam crescimento de 7,6% neste ano e de apenas 2% no próximo,
de acordo com dados que serão divulgados ontem.  Segundo a enti-
dade, o crescimento foi puxado pelo ciclo de vendas de 2020. "Esta-

mos produzindo o que foi vendido lá atrás e a velocidade está muito
forte", afirma José Carlos Martins, presidente da CBIC. As projeções
deste ano foram revistas várias vezes pelo setor, que estava inicial-
mente pessimista por causa da alta nos preços dos insumos e depois
passou a observar ritmo mais acelerado nas obras. O pessimismo
com o ano que vem é reflexo das incertezas criadas pela alta dos juros
e pela queda da renda dos brasileiros.  PÁGINA 2

CBIC

Construção prevê forte queda em 2022

Anvisa atende
Barroso e começa 
exigir passaporte
de vacina 

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(14/12) 0,49%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,02% (nov.)
IPCA 0,95% (nov.)
CDI
0,28 até o dia 13/dez
OURO
BM&F/grama R$ 323,67
EURO Comercial 
Compra: 6,4019 Venda: 6,4026

EURO turismo 
Compra: 6,4803 Venda: 6,6603
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6351 Venda: 5,6357
DÓLAR comercial
Compra: 5,6705 Venda: 5,6711
DÓLAR turismo
Compra: 5,7016 Venda: 5,8816

HAPVIDA ON NM 11.55 +3.13 +0.35

VALE ON NM 77.86 +2.92 +2.21

BRADESPAR PN N1 55.07 +2.88 +1.54

INTERMEDICA ON NM 65.67 +3.01 +1.92

ULTRAPAR ON NM 15.55 +1.77 +0.27

COGNA ON ON NM 2.63 −9.31 −0.27

BANCO PAN PN N1 12.32 −8.61 −1.16

MAGAZ LUIZA ON NM 6.05 −5.02 −0.32

MELIUZ ON NM 3.65 −5.19 −0.20

AMERICANAS ON NM 27.22 −4.49 −1.28

VALE ON NM 77.86 +2.92 +2.21

MAGAZ LUIZA ON NM 6.05 −5.02 −0.32

PETROBRAS PN EDJ N2 29.47 −0.61 −0.18

ITAUUNIBANCOPN N1 21.57 −2.66 −0.59

PETROBRAS ON EDJ N2 31.46 −0.10 −0.03

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.650,95 -0,89

NASDAQ Composite 15.413,281 -1,39

Euro STOXX 50 4.181,69 -0,45

CAC 40 6.942,91 -0,70

FTSE 100 7.231,44 -0,83

DAX 15.621,72 -0,01

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,35% / 107.383,32 / -375,02 / Volume: 27.451.855.191 / Quantidade: 3.875.196
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Economia

Morte pela variante
Ômicron e juros nos
EUA freiam Bovespa

A abertura da sessão na
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) indicava um dia de
alta, mas a notícia da primeira
morte causada pela variante
Ômicron do coronavírus no
Reino Unido e a expectativa de
aumento dos juros nos Esta-
dos Unidos tiraram o ímpeto
do mercado.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa) fechou em queda de
0,35%, a 107.383 pontos. O in-
dicador chegou a subir 1,6%
ao atingir a máxima do dia, de
109.492 pontos.

O dólar subiu 1,06%, a R$
5,674. O Banco Central ainda
vendeu US$ 905 milhões (R$
5,09 bilhões) no mercado à
vista, mas isso apenas tirou
um pouco da força da divisa

americana frente ao real.
Ainda pela manhã, o pri-

meiro-ministro britânico Bo-
ris Johnson comunicou a pri-
meira morte pela cepa anun-
ciada por um país desde que
ela foi identificada por cientis-
tas na África do Sul.

No mercado americano, a
notícia sobre a variante refor-
çou uma tendência de venda
já esperada às vésperas da
reunião de dois dias do Fed
(Federal Reserve, o banco cen-
tral americano), que poderá
indicar um aperto monetário
mas forte no país.

Dow Jones, S&P 500 e Nas-
daq recuaram 0,89%, 0,91% e
1,39%, respectivamente.

O petróleo Brent cedeu
1,05%, a US$ 74,36 (R$ 419,02).

Terça-feira, 14 de dezembro de 2021

PAGAMENTOS

Pix bate recorde de 50,3 mi
de transações em um dia
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

O
número de transa-
ções em um dia com
Pix, sistema de paga-

mentos instantâneos, bateu re-
corde na última sexta-feira. Se-
gundo o Banco Central, foram
50,3 milhões de operações.

O recorde anterior havia sido
alcançado em 5 de novembro,
com 50 milhões de transações
em 24 horas.

O novo meio de pagamento
completou um ano no mês pas-
sado e, de acordo com o BC, foi o
sistema de pagamentos instan-
tâneos com adesão mais rápida
no mundo.

Atualmente o Pix tem 115,2
milhões de usuários cadastra-
dos, entre pessoas e empresas.
Apenas em outubro, foram 1,18
bilhão de transações que movi-
mentaram R$ 583,5 bilhões.

Ao todo, são 364,3 milhões

de chaves registradas. Uma pes-
soa pode fazer até cinco chaves
por conta-corrente, e uma em-
presa, até 20.

Na prática, quem faz cadas-
tramento das chaves não preci-
sa informar todos os seus dados
na hora de transferir dinheiro ou
pagar conta pelo Pix. A pessoa
precisa apenas falar a chave ca-
dastrada (CPF, email ou número
de celular, por exemplo).

Dados da autoridade mone-

tária mostram que 106,8 mi-
lhões de pessoas já fizeram Pix
pelo menos uma vez.

Em pouco tempo, o Pix se
tornou um dos meios mais usa-
dos para transferências de re-
cursos e ultrapassou os tradi-
cionais DOC (Documento de
Ordem de Crédito) e TED
(Transferência Eletrônica Dis-
ponível). Desde o lançamento,
o sistema movimentou mais de
R$ 4 trilhões.

MERCADOS

BC estima inflação
em 10,05% este ano

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IP-
CA), considerada a inflação oficial
do país, diminuiu de 10,18% para
10,05 neste ano. Essa é a primeira
redução depois de 35 semanas
consecutivas de alta.

A estimativa está no Boletim
Focus ontem, pesquisa divulgada
semanalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), em Brasília, com a ex-
pectativa das instituições para os
principais indicadores econômi-
cos. 

Para 2022, a estimativa de infla-
ção, do Focus, manteve-se em
5,02%. Para 2023, a previsão apre-
sentou uma redução de 3,50% pa-
ra 3,46%. Em 2024 registrou uma
pequena variação de 3,10%, para
3,09%.

A previsão para 2021 está aci-
ma da meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. A meta,
definida pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), é de 3,75% para
este ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual pa-
ra cima ou para baixo. Ou seja, o li-

BC/FOCUS

Construção civil prevê forte
recuo do crescimento em 2022
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

A indústria da construção ci-
vil prevê forte desaceleração dos
negócios do setor no próximo
ano, após registrar um ano de
forte crescimento com a entrega
de projetos contratados no iní-
cio da pandemia.

Projeções da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Constru-

ção (CBIC) apontam cresci-
mento de 7,6% neste ano e de
apenas 2% no próximo, de acor-
do com dados que serão divul-
gados ontem. 

Segundo a entidade, o cresci-
mento foi puxado pelo ciclo de
vendas de 2020. "Estamos pro-
duzindo o que foi vendido lá
atrás e a velocidade está muito
forte", afirma José Carlos Mar-

tins, presidente da CBIC.
As projeções deste ano foram

revistas várias vezes pelo setor,
que estava inicialmente pessi-
mista por causa da alta nos pre-
ços dos insumos e depois pas-
sou a observar ritmo mais acele-
rado nas obras.

O pessimismo com o ano que
vem é reflexo das incertezas
criadas pela alta dos juros e pela

queda da renda dos brasileiros,
que devem ter impacto negativo
especialmente no segmento da
habitação popular.

A CBIC continua preocupada
com a alta nos custos da cons-
trução. O índice que mede a va-
riação dos preços de materiais e
equipamentos subiu mais de
42% durante a pandemia, puxa-
do por ferro e aço.

CBIC

Guedes diz que não
prometeu que Brasil iria
seguir crescendo em 'V'

VOLTANDO ATRÁS

DOUGLAS GAVRAS/FOLHAPRESS

O ministro da Economia,
Paulo Guedes (foto), disse em
entrevista ao programa Canal
Livre, da Band, na noite deste
domingo que havia prometido
uma recuperação em "V", mas
nunca garantiu um crescimen-
to contínuo do país.

"Nunca disse que o Brasil ia
continuar em 'V'. Colocamos o
Brasil de pé, isso é 'V'. Vamos
entrar no futuro", disse o mi-
nistro, reafirmando que a eco-
nomia brasileira passou por
uma recuperação rápida após
a queda abrupta durante a
pandemia.

No terceiro trimestre, a eco-
nomia recuou 0,1%, na compa-
ração com os três meses ime-
diatamente anteriores, segun-
do dados do PIB (Produto In-
terno Bruto) divulgados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). O re-
sultado reforça o quadro de es-
tagnação da economia.

Sobre a disparada da infla-
ção e a alta de juros, Guedes
também afirmou que os ban-
cos centrais do mundo inteiro
estão "dormindo no volante",
enquanto o BC brasileiro
"acordou primeiro".

Ele também disse que a infla-
ção é responsabilidade do BC e
que o presidente da instituição,
Roberto Campos Neto, tem bas-
tante trabalho pela frente.

O ministro também disse
que o governo pretende seguir
avançando no programa de
concessão e que o Brasil termi-
nará o governo "possivelmente

sem um aeroporto público."
No programa de entrevistas,

Guedes também afirmou aos
jornalistas que defende a pri-
vatização da Petrobras, por
uma economia de mercado
forte e pela competição.

"A Petrobras deve ser priva-
tizada. Ela foi durante décadas
um monopólio verticalizado.
Eu quero ver uma economia de
mercado forte. Quero ver com-
petição na distribuição, na ex-
tração e geração de petróleo".

O ministro disse, ainda, que
às vezes as empresas estatais es-
tão sendo exploradas e às vezes
elas exploram o povo. "Se tem
problema de energia hoje no
Brasil é por termos tido um mo-
nopólio chamado Eletrobras."

Apesar de boa parte dos
analistas apontar o rompimen-
to do teto de gastos e criticar a
PEC dos Precatórios, o minis-
tro disse que não houve um
descontrole fiscal por parte do
governo. "Como a inflação su-
biu, as despesas subiram. O te-
to, em termos reais, está sendo
respeitado."

Guedes afirmou ainda, que
apesar de não fazer previsões
para o ano que vem, acredita
na resiliência da economia
brasileira.

"Não quero ficar como um
vendedor de ilusões, não estou
dizendo que vai ser fácil, mas
apenas colocando um outro
lado para esse derrotismo, essa
percepção de que está tudo er-
rado no Brasil.  Estamos no
meio da guerra, houve um em-
pobrecimento geral, mas esta-
mos enfrentando.

Nubank cai 9,7% em dia de
ajuste após disparada na estreia
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

As ações do Nubank devol-
viam ontem parte dos ganhos
acumulados na semana passa-
da, quando os papéis da empre-
sa de tecnologia financeira bra-
sileira atingiram forte alta ao es-
trearem na Bolsa de Nova York
(Nyse) na última quinta-feira.

Às 16h23, as ações do Nu-
bank recuavam 9,7%, cotadas a
US$ 10,70 (R$ 60,29). A queda
ocorre em um dia de baixa nos
mercados americanos gerada
pela expectativa de elevação dos
juros no país.

O índice S&P 500 cedia 0,67%,
enquanto Nasdaq e Dow Jones
perdiam 0,88% e 0,64%, respecti-
vamente.

Na Bolsa de Valores brasilei-
ra, as BDRs (certificados corres-
pondentes às ações negociadas
na Nyse) do Nubank recuavam
4,78%, a R$ 10,93. Cada BDR re-
presenta uma fração de 1/6 de
uma ação originalmente nego-
ciada nos Estados Unidos.

Nos dois primeiros dias de
negociações em Wall Street, a
valorização do Nubank alcan-
çou 31,67%. O preço da ação sal-
tou de US$ 9 para US$ 11,85 (de
R$ 50,71 para R$ 66,77).

Apesar da queda nesta segun-
da, os papéis da empresa ainda
acumulavam ganhos de 19,78%.

Às vésperas de um eventual
anúncio de maior afilamento da
política de estímulos financeiros
nos Estados Unidos, as ações da
empresa brasileira estão sendo

penalizadas por um movimento
no mercado de redução da ex-
posição em ativos menos previ-
síveis, segundo Thiago Lobão,
presidente da Catarina Capital.

Pressionado pela maior alta
de preços ao consumidor em
quase 40 anos, o Fed (Federal
Reserve, o banco central ameri-
cano) poderá indicar na próxima
quarta-feira (15) uma antecipa-
ção da elevação dos juros do país
e a diminuição mais rápida das
compras de ativos. As medidas
foram iniciadas durante a pan-
demia para combater os efeitos
da paralisação da economia.

Além do momento desfavo-
rável aos investimentos de risco,
o resultado do dia do Nubank
corresponde a um ajuste natural
após a forte demanda gerada

pelo IPO (oferta pública inicial),
segundo Lobão.

"Há uma grande quantidade
de players que não entraram na
oferta e, agora, querem com-
prar, ao mesmo tempo que ve-
mos uma grande quantidade de
pessoas que estão zerando as
posições, dado o ganho já obti-
do", diz o analista. "Esse movi-
mento, de grandes fundos com-
prando e vendendo, gera essa
oscilação toda."

A variação deverá permanecer
forte nos próximos dias, até que o
mercado descubra o preço ideal
da ação, enquanto compradores
interessados em manter posições
de longo prazo substituem aque-
les que buscavam ganhos de cur-
to prazo. "Haverá uma troca na-
tural de posições", afirma.

BANCO DIGITAL

mite inferior é 2,25% e o superior
de 5,25%. Para 2022 e 2023, as me-
tas são 3,5% e 3,25%, respectiva-
mente, também com intervalo de
tolerância 1,5 ponto percentual.

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de infla-

ção, o Banco Central usa como
principal instrumento a taxa bási-
ca de juros, a Selic, definida em
9,25% ao ano pelo Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom), na últi-
ma reunião do Copom deste ano,
realizada na semana passada.

Para o fim de 2022, a estimativa
é de que a taxa básica chegue a
11,50% ao ano (na semana passa-
da a estimativa era de 11,25%). E
para 2023 e 2024, a previsão é de
Selic em 8% ao ano e 7% ao ano,
respectivamente.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade é

conter a demanda aquecida, e isso
causa reflexos nos preços porque
os juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.
Além disso, os bancos consideram
outros fatores na hora de definir os
juros cobrados dos consumidores,
como risco de inadimplência, lu-
cro e despesas administrativas.

Quando o Copom reduz a Se-
lic, a tendência é de que o crédito
fique mais barato, com incentivo à
produção e ao consumo, reduzin-
do o controle da inflação e estimu-
lando a atividade econômica.

PIB E CÂMBIO
As instituições financeiras con-

sultadas pelo BC reduziram a pro-
jeção para o crescimento da eco-
nomia brasileira este ano de 4,71%
para 4,65%. Para 2022, a expectati-
va para o Produto Interno Bruto  é
de crescimento de 0,5%. 

ABRASIL
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Delta Airlines investe
na Latam para manter
10% do capital da aérea

DÍVIDAS

DANIELE
MADUREIRA/FOLHAPRESS

A americana Delta Airlines
anunciou ontem) o investi-
mento de US$ 1,2 bilhão (R$
6,8 bilhões) em três compa-
nhias aéreas em reestrutura-
ção, das quais já é acionista: a
britânica Virgin Atlantic, a
mexicana Aeromexico e a chi-
lena Latam Airlines, dona da
Latam Brasil.

Com o aporte, a americana
vai manter os 49% de partici-
pação que detém no capital da
Virgin, passa a ser dona de
20% na Aeromexico e terá 10%
do capital da Latam.

No caso do grupo chileno,
houve uma diluição da partici-
pação da Delta que, até então,
detinha 20% das ações da La-
tam Airlines. Isso porque, no
final de novembro, o grupo
anunciou um plano de rees-
truturação que propõe a inje-
ção de US$ 8,19 bilhões (R$
46,5 bilhões) na companhia,
por meio de capital novo, títu-
los conversíveis e dívida.

Com isso, a participação da
Delta na Latam fica diluída. O
aporte (cujo valor não foi reve-
lado) vem para manter a fatia
de 10% no capital do grupo
chileno. Procurado pela re-
portagem, o grupo Latam in-
formou que "não comenta ini-
ciativas dos seus acionistas".

Já a Delta informou, por
meio de sua assessoria de im-
prensa, que os investimentos
foram calculados para permi-
tir que a empresa "tenha um
bom nível de influência estra-
tégica". "Os valores são basea-
dos nas avaliações esperadas
de cada parceira no momento
da sua saída da falência", in-
formou.

De acordo com a aérea
americana, os investimentos
vão apoiar as três companhias
a "emergir da pandemia global
mais fortes e resilientes".

"O trabalho que cada um de
nossos parceiros fez para for-
talecer seus negócios para o
futuro torna essas parcerias
ainda mais valiosas e cria uma
nova era de viagens interna-
cionais para beneficiar nossos
clientes, funcionários e inves-
tidores, à medida que as via-
gens globais se recuperam em
2022 e além", afirmou, em co-
municado, o presidente da
Delta, Ed Bastian.

Segundo a americana, o
acordo de joint venture (JV)
com a Latam combina "as re-
des de rotas altamente com-
plementares" das aéreas entre

as Américas do Sul e do Norte.
"Após a aprovação da JV pelo
Tribunal Chileno em outubro
deste ano, a Delta e a Latam
expandiram seus codeshares
existentes para melhorar a co-
nectividade entre as Américas
do Sul e do Norte", informou.

Em 15 de novembro, as em-
presas anunciaram a expan-
são do seu codeshare (acordo
de compartilhamento de
voos). A expansão permitiu à
Latam adicionar à sua rede oi-
to novas rotas internacionais
operadas pela Delta entre
América do Sul e Estados Uni-
dos, além de 11 destinos nos
Estados Unidos a partir de
Atlanta.

Já a Delta adicionou à sua re-
de 12 rotas internacionais ope-
radas pela Latam entre a Amé-
rica do Sul e os Estados Unidos
a partir de Miami, Orlando, No-
va York (Aeroporto Internacio-
nal John F. Kennedy) e Los An-
geles (Aeroporto Internacional
de Los Angeles - LAX), além de
sete rotas internacionais dentro
da América do Sul e quatro no-
vos destinos no Chile.

"Investir em nossos parcei-
ros agora -mesmo enquanto
continuamos a navegar na
pandemia- é a escolha certa
para apoiar a estratégia de
longo prazo da Delta", disse
Dan Janki, vice-presidente
executivo e diretor financeiro
da companhia americana, em
comunicado.

RECUPERAÇÃO 
Em relatório divulgado nes-

te domingo passado, o banco
Goldman Sachs afirma que es-
pera ver uma recuperação
mais robusta nas viagens in-
ternacionais e corporativas
em 2022, depois do movimen-
to de forte recuperação nas
viagens domésticas e de lazer
observado este ano.

No entanto, ainda existem
dúvidas sobre o impacto da
variante ômicron sobre as
operações das aéreas no ano
que vem, alertam. "Se nossa
perspectiva atual estiver cor-
reta, ainda somos cautelosos
quanto ao ambiente de preços
em 2022", diz o relatório assi-
nado pelos analistas Catheri-
ne O'Brien, Jack Ewell e Kath-
ryn Buda.

Os especialistas afirmam
esperar que a capacidade vol-
te mais rápido a ficar em equi-
líbrio em relação à demanda,
com uma melhoria gradual
nas viagens corporativas, ain-
da que não atinja os mesmos
níveis de 2019.

CRISE HÍDRICA

Nova medida ‘esfola’ ainda 
mais consumidor de energia 
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O
governo publicou
ontem  medida pro-
visória que dá ao

CMSE (Comitê de Monitora-
mento do Setor Elétrico) autori-
zação a implantar novas taxas
extras na conta de luz para co-
brir custos excepcionais em ca-
so de nova crise hídrica.

A taxa extra atual, que cobra
R$ 14,20 a cada 100 kWh (quilo-
watts-hora) consumidos e é
chamada de bandeira de escas-
sez hídrica, vale apenas até
abril. Foi implantada em setem-
bro para cobrir o elevado custo
das térmicas ligadas para pou-
par água nos reservatórios.

A possibilidade de reedição
da bandeira extraordinária no
futuro é parte da medida provi-
sória que autoriza novo socorro
ao setor elétrico, publicada nesta
segunda em edição extra do Diá-
rio Oficial da União. O valor do
empréstimo ainda será definido.

O empréstimo tem o objetivo
de cobrir parcela dos custos
com térmicas que excede o valor

arrecadado pela bandeira de es-
cassez hídrica, já que o custo de
geração a gás natural disparou
com a alta nas cotações interna-
cionais em meio a crises energé-
ticas na China e na Europa.

O mercado estima que serão
necessários entre R$ 10 bilhões e
R$ 15 bilhões, que serão pagos em
parcelas adicionais na conta de
luz durante os próximos cinco
anos, seguindo modelo de em-
préstimo de R$ 14,8 bilhões toma-
do em 2020 para enfrentar os efei-
tos da pandemia sobre o setor.

Mesmo com a bandeira de
escassez hídrica vigente desde
setembro, o rombo na conta das
bandeiras tarifárias já somava
R$ 12 bilhões até outubro, se-
gundo dados da Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica).

A MP desta segunda não defi-
ne quando seriam aplicadas
nem quanto custariam even-
tuais novas taxas extras. Diz
apenas que o CMSE "fica autori-
zado a estabelecer bandeira tari-
fária extraordinária para a co-
bertura de custos excepcionais
decorrentes de situação de es-

cassez hídrica".
O comitê é liderado pelo Mi-

nistério de Minas e Energia e
tem representantes da Aneel, da
ANP (Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás e Biocombustíveis),
da EPE (Empresa de Pesquisa
Energética), do ONS (Operador
Nacional do Sistema Elétrico) e
da CCEE (Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica).

Tem a função de acompanhar
as condições de abastecimento
de energia no país e de elaborar
medidas de ajuste ou soluções
para eventuais problemas.

Definidas pela Aneel, as ban-
deiras tarifárias regulares são
identificadas por três cores. A
verde, praticada em situações
de normalidade, não tem custo
extra; a amarela acrescenta R$
1,87 a cada 100 kWh consumi-
dos; e a vermelha cobra R$ 9,49
por 100 kWh.

Os valores foram reajustados
em 2021, mas ainda assim foram
insuficientes para cobrir o custo
de todas as térmicas ligadas pa-
ra poupar água sobre os reserva-
tórios.

A implantação da bandeira
de escassez hídrica foi definida
pela Creg (Câmara de Regras
Excepcionais para Gestão Hi-
droenergética), grupo intermi-
nisterial criado em junho para
enfrentar a crise. A taxa extraor-
dinária não é cobrada de consu-
midores de baixa renda.

Sua adoção teve forte impacto
inflacionário durante o ano, le-
vando o custo da energia a um
dos principais fatores de pressão
no IPCA, que já acumula alta de
10,74% em 12 meses, a maior ta-
xa para o período desde 2003.

Em nota, a Abradee (Associa-
ção Brasileira das Distribuidoras
de Energia Elétrica) disse que o
socorro "é de extrema importân-
cia para o setor elétrico e toda a
sociedade".

"Com a alta dos custos gera-
dos pela contratação térmica ex-
tra, somada à alta dos preços
dos combustíveis, seria inviável
que os consumidores arcassem
de uma vez com estes custos",
afirmou a entidade, que repre-
senta o segmento de distribui-
ção de eletricidade.

Nota
HEINEKEN DESISTE DE FÁBRICA 
PRÓXIMA A SÍTIO ARQUEOLÓGICO

A filial brasileira da cervejaria holandesa Heineken desistiu do seu
projeto de construir uma fábrica em Pedro Leopoldo (MG),
distante 42 quilômetros de Belo Horizonte. O projeto, com
investimentos declarados de R$ 1,8 bilhão, havia sido barrado em
setembro pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade). Na avaliação do instituto, a construção da nova
fábrica poderia causar danos à região onde foi encontrado o
crânio de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. A captação de
água do subsolo para produzir a cerveja geraria grande impacto
nos lençóis freáticos e no complexo de grutas e cavernas da
região, que correria o risco de ser soterrado. Ainda assim, no

Faturamento do varejo no Natal
deverá ser de R$ 57,48 bilhões

CNC

Terça-feira, 14 de dezembro de 2021
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Estimativa da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC) mos-
tra que o varejo brasileiro deve-
rá movimentar, neste Natal, R$
57,48 bilhões em vendas, com
alta do faturamento de 9,8% em
relação a igual período do ano
passado. O economista sênior
da CNC, Fabio Bentes, advertiu,
entretanto, em entrevista à
Agência Brasil ontem, que uma
vez descontada a inflação, o vo-
lume de vendas sofrerá retração
pelo segundo ano consecutivo,
da ordem de 2,6% em 2021,
comparativamente ao volume
de vendas natalinas em 2020.   

Em 2019, as vendas do Natal
tiveram expansão de 4,8%. O
Natal é a principal data come-
morativa do varejo brasileiro,
tendo respondido por 22% do
total das vendas de dezembro
nos últimos dez anos.

Bentes destacou que o au-
mento no faturamento deverá
ser corroído pela inflação alta de
dois dígitos. “Isso fez toda a dife-
rença, para fazer com que o co-
mércio, pelo menos na nossa ex-
pectativa, chegasse ao segundo
Natal seguido com retração no
volume de vendas, o que não
acontecia desde 2016”.

Apesar de o fluxo de consu-
midores estar voltando aos ní-
veis pré-pandemia, Fabio Ben-
tes observou que o bolso dos
consumidores está diferente. De
acordo com pesquisa do Google,
realizada no fim da primeira se-
mana de dezembro, pela pri-
meira vez desde o início da pan-
demia, o fluxo de consumidores
em estabelecimentos comer-
ciais superou a quantidade ob-
servada de clientes ao fim de fe-
vereiro de 2020, com alta de
1,9%. No mesmo período do ano
passado, o fluxo de consumido-

res estava 13,4% abaixo do nível
pré-pandemia.

O economista da CNC lem-
brou que no Natal do ano passa-
do, a inflação estava na casa dos
5% a 6%. “Hoje, a inflação é o
dobro disso”. O país agora tem
juros mais altos também, o que
torna o crédito nada atraente
para o consumidor. Em dezem-
bro do ano passado, a taxa mé-
dia de juros ao consumidor esta-
va em 37% ao ano. Este ano, de-
verá ficar acima de 45% ao ano.
“Isso faz diferença na hora do
consumo a prazo”, diz Bentes.

DESTAQUES
O ramo de supermercados

deverá ser o destaque no Natal
deste ano, respondendo por
38,5% (R$22,11 bilhões) do volu-
me total, seguido pelos estabele-
cimentos de vestuário, calçados
e acessórios (35,3% do total ou
R$ 20,28 bilhões) e pelas lojas de
artigos de usos pessoal e domés-
tico (13,2% ou R$ 7,60 bilhões).

Em termos regionais, os esta-
dos de São Paulo (R$ 18,01 bi-
lhões), Minas Gerais (R$ 5,19 bi-
lhões), Rio de Janeiro (R$ 4,93
bilhões) e Rio Grande do Sul (R$
3,62 bilhões) concentrarão mais
da metade (55%) da movimen-
tação financeira prevista.

IMPORTAÇÕES
Como os preços no mercado

interno têm subido muito para o
varejo, acima dos praticados no
exterior, isso acabou estimulan-
do a importação de produtos ti-
picamente natalinos no trimes-
tre que antecede a principal data
comemorativa do comércio bra-
sileiro. Dados da Secretaria de
Comércio Exterior mostram que
as importações de produtos na-
talinos efetuadas entre setembro
e novembro de 2021 (US$ 436,1
milhões) cresceram 19% em re-
lação ao mesmo período de 2020

(US$ 367,2 milhões), alcançando
patamar ligeiramente inferior (-
1%) àquele verificado no mesmo
período de 2019 (US$ 439,6 mi-
lhões). A taxa média de câmbio
entre setembro e novembro de
2021 (R$ 5,57) foi praticamente
idêntica à do mesmo período de
2020 (R$ 5,58).

“Nós estamos sujeitos à infla-
ção de custos aqui muito mais
forte e significativa do que a des-
valorização cambial que, prati-
camente, não houve. Tivemos
períodos de oscilação este ano,
mas quando a gente compara o
pré-Natal deste ano com o do
ano passado, a taxa de câmbio
foi praticamente a mesma, o que
colocou as importações do vare-
jo em um patamar bem acima
das do ano passado e um pouco
abaixo das de 2019”. Os produ-
tos importados com maiores au-
mentos comparativamente ao
Natal de 2020 foram perfumes
(+550%) e brinquedos (+60%).

Do ponto de vista do empre-
go, a expectativa da CNC é de
que sejam criadas 89,4 mil vagas
temporárias para o Natal deste
ano, 31% maior do que as con-
tratações para o atípico Natal de
2020, porém inferior às 91,6 mil
vagas criadas para a data, em
2019. Há três meses, a entidade
projetava abertura de 94,2 mil
postos de trabalho temporários.
A redução está atrelada à pers-
pectiva de um Natal mais fraco,
que acaba inibindo a contrata-
ção de temporários. “Vai existir,
mas em um patamar menor do
que de anos anteriores”.

Segundo a CNC, a maior ofer-
ta de vagas (63% do total ou
56,27 mil) ocorrerá nas lojas de
vestuário, calçados e acessórios,
seguidas pelos segmentos de hi-
per e supermercados (16,63 ou
19% do total) e lojas de artigos
de uso pessoal e doméstico
(11,08 mil ou 12% do total). Re-

gionalmente, São Paulo (25,61
mil), Minas Gerais (9,63 mil),
Paraná (7,09 mil) e Rio de Janei-
ro (6,63 mil) vão oferecer a
maior parte das vagas.

A cesta de produtos mais de-
mandados no Natal revela alta
de 13,8% nos últimos 12 meses
até dezembro, superior à infla-
ção acumulada no mesmo pe-
ríodo pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), que
ficou em 10,7%. O resultado é
maior também que a variação
de 15,1% registrada nos 12 me-
ses até dezembro do ano passa-
do. Artigos de maquiagem apre-
sentaram a maior variação
(16,4%), enquanto bacalhau e
aparelho telefônico mostraram
deflação de 2,6 e 1,4%, respecti-
vamente.

PESSIMISMO
Na capital fluminense, o au-

mento dos preços dos alimentos
e a queda da renda familiar da-
rão aos cariocas uma ceia de Na-
tal mais modesta que a do ano
passado. Essa é a percepção de
76% de 350 consumidores entre-
vistados pelo Clube de Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro
(CDLRio) entre a segunda quin-
zena de novembro e a primeira
semana de dezembro. Outros
20% responderam que a ceia se-
rá igual e 4% que será mais farta.

Apesar do cenário difícil, 76%
dos consultados pretendem gas-
tar até R$ 250 com a ceia de Na-
tal; 20% entre R$ 300 e R$ 400, e
4% acima de R$ 450; 70% preten-
dem pagar suas despesas com
cartão de crédito parcelado; 24%
com cartão alimentação; 5% à
vista e 1% com cheque pré-data-
do. Englobando a ceia de Natal e
presentes, 80% dos consumido-
res ouvidos disseram que pre-
tendem comprometer até 15%
da sua renda; 15,5% entre 16% e
25%; 4,5% acima de 35%.

início de outubro, a Heineken conseguiu na Justiça de Minas
Gerais uma liminar para retomar as obras da cervejaria. A liminar
foi deferida pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG (Seção
Judiciária de Minas Gerais), após mandado de segurança
impetrado pela empresa. Ontem, porém, a companhia anunciou a
desistência do projeto. "Seguimos todos os ritos para obter a
licença ambiental e temos autorização judicial para construir a
cervejaria, o que demonstra a legalidade do processo", disse
Mauro Homem, diretor de assuntos corporativos da Heineken, em
conversa com jornalistas. "Mas nossa permanência no local ainda
divide opiniões e, para seguirmos adiante, seria preciso dedicar
mais tempo para realizar novos estudos. Por tudo isso, tomamos
a decisão de buscar outra área que atenderá a demanda dos
próximos anos", afirmou.

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

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Trava se solta de
montanha-russa 
em movimento 

PARQUE HOPI HARI

TOTE NUNES/FOLHAPRESS

Uma falha mecânica parali-
sou o funcionamento da mon-
tanha-russa Montezum, no
parque temático Hopi Hari,
em Vinhedo, no interior de
São Paulo, na tarde do último
sábado. Uma trava que segura
o passageiro à cadeira do brin-
quedo se soltou quando o apa-
relho já havia sido acionado e
estava em funcionamento.

Vídeos gravados por fre-
quentadores mostram que o
passageiro que ocupava a ca-
deira com problemas chegou a
levantar a trava para o alto, nu-
ma tentativa de apontar o pro-
blema para os funcionários
que operavam o equipamento.

Pessoas próximas a ele usa-
ram os braços para formar um
x, um sinal de alerta instituído
pelo próprio parque quando
há indícios de problemas nos
brinquedos ou quando o fre-
quentador quer a parada do
brinquedo.

Cerca de 6.000 pessoas pas-
saram pelo parque no sábado.
A Montezum tem capacidade
para receber até 12 mil pes-
soas por dia.

Em 2012, uma adolescente
de 14 anos morreu no parque,
depois que uma trava de um
brinquedo de queda livre de-
nominado "La Tour Eiffel" se
rompeu. O brinquedo, conhe-
cido como elevador, tem 70
metros de altura -o equivalen-
te a um prédio de 23 andares.
O brinquedo está fechado des-
de então.

A direção do parque emitiu
uma nota oficial ontem em
que confirma o incidente do
sábado.

Informou que logo após o
início do ciclo, ainda no princí-
pio da primeira subida da atra-
ção, o visitante sinalizou a ne-
cessidade de parada, fazendo
o sinal de x com os braços aci-
ma da cabeça -que é um proto-
colo utilizado em todas as atra-
ções do parque, quando um vi-
sitante, por alguma razão, soli-
cita a parada do brinquedo.

"Imediatamente, a equipe
responsável pela operação
suspendeu o ciclo, e iniciou a
análise da ocorrência", infor-

mou a diretoria do parque.
De acordo com a direção, o

protocolo em caso de parada
técnica foi iniciado; todos os
visitantes foram desembarca-
dos e os assentos dos dois car-
ros inspecionados. Por conta
disso, como a parada ocorreu
por volta das 17h40, a atração
não foi reaberta naquele dia.
Voltou, no entanto, a operar
normalmente no domingo.

A nota oficial diz que o Ho-
pi Hari mantém as inspeções
diárias na atração antes da li-
beração aos visitantes. Infor-
ma ainda que, durante toda a
operação, os atendentes reali-
zam dupla checagem de travas
e cintos de segurança, antes da
liberação do ciclo operacional.

A direção do parque, na no-
ta, afirma também "que inspe-
ções semanais, mensais, anuais
e auditoria independente exter-
na, fazem parte do protocolo de
manutenção preventiva das
atrações do parque".

Segundo a direção, na Mon-
tezum, além da trava, há um
cinto de segurança. Diz ainda
que os assentos possuem geo-
metria e divisória lateral para
auxiliar na contenção do visi-
tante em sua posição.

O Hopi Hari diz ainda in-
vestir em capacitação de sua
equipe operacional para mo-
nitorar o andamento do ciclo,
"mesmo após a saída da esta-
ção, garantindo o atendimen-
to rápido em casos de parada
técnica".

A nota finaliza dizendo que
o Hopi Hari utiliza peças origi-
nais, segue os manuais e
orientações do fabricante da
atração e dividirá com ele essa
ocorrência, "em busca de me-
lhorias no processo".

O parque é uma das atra-
ções do recém-criado distrito
Turístico Serra Azul, um com-
plexo turístico instalado nas
cidades de Jundiaí, Itupeva,
Louveira e Vinhedo.

Além do Hopi Hari, o distri-
to turístico engloba o comple-
xo aquático Wet'n Wild e cen-
tros de compras e de comér-
cio. O distrito Turístico Serra
Azul foi criado em 29 de no-
vembro deste ano e fica a cer-
ca de 70 km da capital.

PROGRAMA

Doria libera R$ 1,8 bi para
modernizar estradas vicinais
O

Governador João Do-
ria (foto) e o Vice-
Governador Rodrigo

Garcia anunciaram ontem, no
Palácio dos Bandeirantes, o in-
vestimento de R$ 1,8 bilhão na
nova fase do programa Novas
Estradas Vicinais, que vai bene-
ficiar outras 106 vias com 1,2 mil
quilômetros de melhorias.

“Não há nenhuma região do
estado que nós não tenhamos
obras programadas e a maior
parte já iniciada. E as obras que
ainda não foram começadas se-
rão iniciadas até março do ano
que vem. Faremos isso com
acompanhamento direto de
prefeitas e prefeitos, com objeti-
vo de que sejam os olhos fiscali-
zadores destas estradas, para
que elas sejam feitas no tempo
certo e na forma correta”, afir-
mou Doria.

Os recursos serão destina-
dos à pavimentação das estra-
das, recuperação funcional e
modernização para dar mais
segurança e conforto aos usuá-
rios. Com essa nova etapa, que
já é a sétima, o programa coor-
denado pelo DER (Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem) soma investimentos de
R$ 6,2 bilhões, o que corres-
ponde a 546 obras em cinco mil
kms de estradas, gerando mais
de 40 mil empregos, entre va-
gas diretas e indiretas.

O investimento previsto faz
parte do programa Pró SP, um
amplo pacote de obras estrutu-
rantes do Governo do Estado
para auxiliar na retomada do
crescimento econômico, oferta
de emprego e geração de renda

em 2021 e 2022. A iniciativa pre-
vê recursos que totalizam R$ 50
bilhões para obras nas áreas de
infraestrutura, transportes, edu-
cação e saneamento.

“As obras de recuperação e
modernização das estradas vi-
cinais estão a todo vapor em
mais da metade dos municípios
de São Paulo. O anúncio de ho-
je foca na pavimentação de vi-
cinais estratégicas para o es-
coamento da produção, trans-
porte escolar e, principalmen-
te, na melhoria da qualidade de
vida das pessoas que vivem e
trabalham nas cidades do inte-
rior do nosso Estado”, destacou
Rodrigo Garcia.

IMPORTÂNCIA 
Essenciais para o escoamen-

to da produção agrícola, as es-
tradas vicinais movimentam as
economias regionais. Elas tam-
bém permitem o deslocamento
da população de cidades me-
nores a grandes centros urba-
nos, garantindo acesso a servi-
ços mais amplos de saúde e
educação oferecidos em polos
regionais.

“Essa nova etapa do progra-
ma complementa o enorme tra-
balho que já vem sendo feito nas
rodovias do estado de São Pau-
lo. São centenas de obras de in-
fraestrutura em andamento,
que geram emprego, criam ren-

da e beneficiam toda a popula-
ção”, ressaltou o Secretário de
Logística e Transportes, João
Octaviano Machado Neto.

PARCERIA TÉCNICA
Um estudo técnico do DER,

realizado em conjunto com as
Prefeituras a partir de 2019,
identificou os principais garga-
los para o desenvolvimento do
projeto. A partir desse levanta-
mento, as vicinais foram dividi-
das em categorias: estradas que
ligam polos geradores de produ-
tos (como fazendas) e serviços
(empresas) e rodovias esta-
duais, além das vias que dão
acesso a municípios vizinhos.

SP atinge marca de 95% 
dos adultos com vacinação 

O Estado de São Paulo ultra-
passou nesta quinta-feira passa-
da a marca de 95% dos adultos
com esquema vacinal completo
contra Covid-19. Quando consi-
derado toda a população, são
85% que recebeu uma dose e
77,88% com esquema concluído.

São Paulo é o Estado que
mais vacina no Brasil, em nú-
meros absolutos e percentual-
mente, e segue avançando com
o calendário com celeridade à
medida que as remessas são en-
tregues pelo Ministério da Saú-

de, contando com uma logística
ágil e organizada para distribui-
ção às 645 cidades.

Até as 17h30 de ontem, o Vaci-
nômetro registrava 81.176.743 do-
ses aplicadas em toda a campa-
nha. Entre o total absoluto de va-
cinas até o momento, 38.167.206
milhões são referentes à primeira
dose, 34.868.364 milhões de se-
gunda, 1.179.770 milhão de dose
única e 6.961.403 dose adicional.

“O estado avança na vacina-
ção da dose adicional, medida
bastante importante antes das

festas de final de ano. Reduzi-
mos o intervalo da vacinação e
esperamos ampliar ainda mais
os números de SP”, destaca a
coordenadora do Plano Esta-
dual de Imunização (PEI), Re-
giane de Paula.

O Estado de São Paulo está
convocando 2,9 milhões de pes-
soas que ainda não tomaram a
segunda dose da vacina de Co-
vid-19 para que busquem os
postos para se imunizar e, as-
sim, concluir o esquema vacinal
antes do Natal e Ano Novo.

COVID-19

Seis municípios vão
retomar obras paradas

HABITAÇÃO

A Secretaria de Estado da
Habitação assinou ontem ter-
mo de adesão com seis municí-
pios para a retomada das obras
paralisadas de 220 casas do
Programa Sub 50, do governo
federal. Caberá à Companhia
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU) exe-
cutar as obras, que serão cus-
teadas pelo Governo do Esta-
do. Participaram do evento o
Secretário de Estado da Habi-
tação, Flavio Amary, o secretá-
rio executivo de Estado da Ha-
bitação, Fernando Marangoni,
e o presidente da CDHU, Silvio
Vasconcellos.

“Graças à suplementação
orçamentária autorizada pelo
governador João Doria e pelo
vice-governador Rodrigo Gar-
cia, é que estamos conseguin-
do assumir essas obras”, expli-
cou Amary. “Nenhum estado
retomou as obras do Progra-
ma Sub 50, só São Paulo fez is-
so. São Paulo mais uma vez
dando o exemplo de como a
gente pode enfrentar o proble-
ma e ajudar a população”,
acrescentou.

O presidente da CDHU, Sil-
vio Vasconcellos, afirmou que
o objetivo é publicar os editais
de licitação ainda neste ano.
“Queremos que, até fevereiro
de 2022, já tenhamos obras em
andamento”, complementou.
Assinaram o termo de adesão
os municípios de Barra do
Turvo (38 unidades habitacio-

nais), Bofete (40), Cafelândia
(22), Joanópolis (40), Pompéia
(40) e Reginópolis (40).

O programa Sub 50, dire-
cionado a municípios com até
50 mil habitantes, tem como
objetivo a construção de mo-
radias de interesse social. As
construções foram interrom-
pidas e os contratos com a ins-
tituição financeira Cobansa
estavam paralisados. Esses
empreendimentos serão reto-
mados com base no Programa
de Desenvolvimento Urbano
(PDU), da Casa Paulista.

A CDHU receberá os recur-
sos e fará a complementação
para a produção dos empreen-
dimentos. A Companhia já
promoveu todas as vistorias
para avaliar a situação de cada
um dos conjuntos habitacio-
nais. As casas seguem o padrão
de qualidade da Secretaria da
Habitação: área útil igual ou
maior que 43,00 m², pé direito
de 2,60 m, azulejo até o teto
nas paredes do banheiro e co-
zinha, janelas de alumínio ou
aço galvanizado, acessibilida-
de para cadeirantes, entre ou-
tros benefícios. Infraestrutura
completa.

PDU – Programa de Desen-
volvimento Urbano – Convê-
nio com prefeituras para infra-
estrutura urbana (asfalto, es-
goto, galerias, sarjetas, calça-
das etc.) e reposição (mora-
dias precárias para fins de re-
forma). 

Turista viu idosa sendo arrastada
em cachoeira onde 4 morreram
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

A vendedora de consórcios
Bruna Roberta Alves Miranda
Fabrício, 31, não consegue tirar
da memória a imagem de uma
idosa sendo arrastada pelo rio
do Braço, na região da Serra da
Mantiqueira.

A mulher, de 74 anos, foi uma
das quatro mortas no local,
quando uma cabeça d'água fez a
piscina natural onde turistas es-
tavam em Lavrinhas (a 233 km
de São Paulo) encher de repen-
te, por volta das 11h30 de do-
mingo passado.

"Não consegui dormir direito
e minha filha acordava toda hora
assustada", afirmou Bruna, mo-
radora da Penha, na zona leste
de São Paulo, e que domingo foi
com o marido e a filha a uma ex-
cursão para a cidade do interior
paulista, famosa pelo turismo em
cachoeiras, corredeiras e trilhas.

As demais vítimas da tragédia
são três mulheres, de 21, 22 e 29
anos. De acordo com o Corpo de

Bombeiros, outras 16 pessoas ti-
verem que ser socorridas.

Mas a vendedora de consór-
cio diz que o número de turistas
que ficaram ilhados é muito
maior. Segundo ela, seu marido,
por exemplo, participou de uma
corrente humana com outros
homens para ajudar a resgatar
pessoas.

"A cachoeira estava transpa-
rente, com a água verdinha, cla-
rinha", afirmou. "Do nada come-
çou a gritaria, a água já veio com
força e as pessoas foram jogadas.
Foi tudo muito rápido, sem tem-
po de reação", afirmou Bruna,
que não havia entrado na ca-
choeira, pois sua excursão, que
saiu da zona leste de São Paulo,
havia chegado pouco antes ao lo-
cal. Segundo ela, o marido e a fi-
lha estavam na beirada da água.

Para Bruna, seu grupo aca-
bou sendo salvo por um impre-
visto: um passageiro de sua ex-
cursão passou mal no trajeto, o
que acabou atrasando a chega-
da à cachoeira da Pedreira.

"Ninguém do meu ônibus se
machucou, mas se tivéssemos
chegado às 9h30, como previsto,
acho que estaríamos todos na
água na hora da tragédia."

Mas é a cena da idosa, que se-
gundo boletim de ocorrência re-
gistrado na polícia de Lavrinhas,
foi ao local com uma excursão
do Rio de Janeiro, que vai mar-
car a tragédia de domingo para a
paulistana. "Ela desceu boiando
na minha frente", afirmou.

A idosa Iaracy da Cruz Veiga
chegou a ser socorrida a um
hospital da cidade vizinha de
Cruzeiro, mas não resistiu. As
outras vítimas são de Pindamo-
nhangaba, no interior paulista.

Bruna reclamou da falta de
estrutura do local. Segundo ela,
não havia salva-vidas. "Nem
uma corda para uma hora des-
sas tinha por lá", disse.

José Henrique Bonci Nunes,
coordenador da Defesa Civil de
Lavrinhas, afirmou que foi um
acidente natural, por isso não
havia fiscalização. E que o mu-

nicípio vai fazer uma análise de
locais para a instalação de pon-
tos de alertas para que turistas
possam ser avisados com ante-
cedência dos riscos.

Segundo ele, a causa da tra-
gédia foi uma cabeça d´água -fe-
nômeno causado por chuva for-
te na parte alta de um rio provo-
cando o repentino aumento no
volume de água.

De acordo com os bombei-
ros, choveu na região pouco an-
tes. Bruna afirmou que sua ex-
cursão enfrentou uma pancada
no caminho, mas que na hora
do acidente não chovia.

A turista paulistana disse que
na véspera chegou a questionar
em um grupo de mensagens da
excursão se era melhor adiar a
viagem, pois havia visto que a
previsão era de chuva para o do-
mingo. Segundo ela, depois da
tragédia, o grupo foi para um
rancho em Lavrinhas, onde al-
moçou, e sua família só chegou
em casa por volta das 22h de do-
mingo.

CABEÇA DÁGUA
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O balanço contabiliza 707 mil
pessoas que ainda precisam com-
pletar o esquema vacinal com o
imunizante do Butantan/Corona-
vac, outras 742,7 mil da
Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e
1,5 milhões da Pfizer/BioNTech.

Para completar o esquema
vacinal contra Covid-19, são ne-
cessárias duas doses para a vaci-
na do Butantan (intervalo de 28
dias), da Fiocruz (8 semanas) e
Pfizer (21 dias). Caso o prazo se-
ja ultrapassado, é fundamental
que o cidadão procure um posto
assim que possível para orienta-
ções e para completar a imuni-
zação. O esquema vacinal da
Janssen prevê apenas uma dose.

Com relação a dose adicio-
nal, SP já aplicou mais de 6,9 mi-
lhões de doses adicionais, sendo
que mais de 1,1 milhão apenas
nos últimos oito dias deste mês. 
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Aras rejeita ação
contra Bolsonaro por
ataques à imprensa 

ENGAVETADOR DA PGR

MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, defen-
deu ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal) a rejeição do pe-
dido para que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) seja obrigado a
adotar medidas a fim de asse-
gurar o trabalho da imprensa e
a integridade dos profissionais
que cobrem atos do governo
federal.

O parecer é uma resposta à
ação apresentada pelo partido
Rede Sustentabilidade. A le-
genda entrou com o processo
no Supremo logo após jorna-
listas que acompanhavam a vi-
sita do chefe do Executivo a
Roma, no fim de outubro, se-
rem agredidos enquanto
apoiadores gritavam "Globoli-
xo" e assessores do presidente
assistiam impassíveis.

Aras afirmou que a ação de-
ve ter tramitação encerrada
porque a legenda fez apenas
"pedido genérico" ao STF.

A manifestação foi enviada
ao tribunal ontem, um dia de-
pois de jornalistas das TVs Ba-
hia e Aratu, afiliadas da Rede
Globo e do SBT, respectiva-
mente, terem sido agredidos
por seguranças e por um apoia-
dor de Bolsonaro em Itamara-
ju, na Bahia.

A ação está sob a relatoria do
ministro Dias Toffoli. Nela, a
Rede pede para que o Supremo
obrigue Bolsonaro a apresentar
um plano de segurança que ga-
ranta a integridade física dos
jornalistas que acompanham o
presidente, incluindo o deslo-
camento de profissionais do
Gabinete de Segurança Institu-
cional para a coordenação e
responsabilidade pela execu-
ção do plano.

A sigla também requer que
Bolsonaro seja impedido de fa-
zer manifestações públicas que
incentivem ataques verbais ou
físicos à imprensa, sob pena de
ser multado em R$ 100 mil.

O procurador-geral da Re-

pública, no entanto, fez duras
críticas à ação e afirmou que o
correto seria o STF rejeitá-la.

Ele afirmou que a Rede "li-
mitou-se a citar matérias jorna-
lísticas a respeito do assunto",
em referência ao episódio do
fim de outubro na Europa.

"No caso dos ataques verbais
e físicos a jornalistas, alegada-
mente ocorridos em Roma, por
ocasião da participação do Pre-
sidente da República na cúpula
do G20, embora os fatos este-
jam mais pormenorizadamente
descritos, o requerente não se
desincumbiu de juntar aos au-
tos 'a prova da violação do pre-
ceito fundamental'", disse.

Aras mencionou manifesta-
ção do governo federal envia-
da à corte em que alega-se que
"há uma grande inconsistên-
cia, uma vagueza de informa-
ções" dos jornalistas que foram
agredidos.

O procurador-geral recorreu
a argumentos técnicos sobre o
tipo processual escolhido pela
Rede para defender a rejeição
do caso.

Ele disse que seria "impres-
cindível" produzir provas sobre
o ocorrido para a análise da
ação, mas lembrou que é "in-
viável" nesse tipo de processos
adotar as medidas que ajuda-
riam a elucidar os fatos.

Segundo ele, o Supremo
"não é particularmente guarne-
cido, nessa espécie de ação, dos
mecanismos de produção de
provas cogitados para outras
vias processuais".

Em relação ao pedido para
que Bolsonaro seja vetado de
atacar a imprensa, Aras afirma
que a ação é desnecessária
"porque o ordenamento jurídi-
co já contempla tal proibição".

"Assim, a arguição de des-
cumprimento de preceito fun-
damental não se presta à ob-
tenção de ordem judicial para
impedir o Presidente da Repú-
blica de atacar - verbal ou fisi-
camente - os profissionais da
imprensa".

COVID-19

Anvisa começa a cobrar
passaporte da vacina 
MATEUS VARGAS, MARIANNA
HOLANDA E RAQUEL
LOPES/FOLHAPRESS

A
Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância
Sanitária) informou

ontem que passou a exigir o cer-
tificado de vacinação de quem
entra no Brasil por aeroportos
ou na fronteira terrestre.

A cobrança segue decisão li-
minar de Luís Roberto Barroso,
ministro do STF, que mandou o
governo barrar a entrada dos
não vacinados.

O governo Jair Bolsonaro
(PL) ainda não publicou porta-
ria para se adequar à liminar, di-
vulgada neste sábado passado.
O texto deve trazer mais deta-
lhes sobre a forma de cobrar o
documento, mas a divulgação
da portaria travou por dúvidas
sobre a forma de fiscalização do
"passaporte da vacina".

Em nota, a agência disse que
informou os postos de fronteira,
especialmente aeroportos, para
o cumprimento imediato da li-
minar. Afirma ainda que está
avaliando casos pontuais, como
de passageiros que já estavam
em deslocamento no momento
em que foi anunciada a decisão
de Barroso.

Nesses casos, a agência está
cadastrando os dados dos via-
jantes para o monitoramento ou
quarentena, disseram integran-
tes do governo à reportagem.

"A Anvisa iniciou a cobrança
do comprovante de vacinação
ao mesmo tempo em que realiza
as avaliações pontuais para os
casos em que o viajante possa
ser prejudicado pela mudança
de regras entre o período de seu

embarque e de sua chegada ao
Brasil", diz a agência, em nota.

A cobrança e a orientação aos
viajantes estão sendo implemen-
tadas ao longo desta segunda-
feira em todos os aeroportos com
chegada de voos internacionais.

O governo esperava publicar
a portaria para se adequar a de-
cisão de Barroso nesta segunda,
mas técnicos do governo e da
Anvisa ainda divergem sobre
quais órgãos devem fiscalizar o
comprovante de imunização
nas fronteiras terrestres e o que
deve ser feito com brasileiros
que não receberam as doses.

Auxiliares palacianos já ad-
mitem que o governo pode não
chegar a um consenso antes de
o plenário do STF analisar a de-
cisão de Barroso, o que aconte-
cerá a partir de amanhã.

Não há expectativa no gover-
no de que os demais ministros
da corte revertam a obrigação
de o governo cobrar o passapor-
te vacinal.

Segundo integrantes do go-
verno, a Polícia Federal diz não
ser sua atribuição impedir a en-
trada de viajantes ou impor qua-
rentena a não vacinados, por ser
uma questão sanitária, não legal.

O órgão tem dito nessas reu-
niões, segundo relatos, que só
poderia realizar a fiscalização,
se acompanhado de agentes da
Anvisa. À reportagem, a PF afir-
mou que a fiscalização de requi-
sitos sanitários não é sua atri-
buição, mas que a corporação
prestará "pleno apoio aos ór-
gãos de vigilância sanitária".

"Os dirigentes locais e regio-
nais foram orientados a realizar
o devido alinhamento com a
Anvisa para definirem a melhor

forma com que o apoio será
prestado", disse.

A PF enviou uma circular
com essas recomendações às
superintendências da corpora-
ção na sexta-feira passada.

Já a Anvisa afirma, nas reu-
niões do governo, que qualquer
autoridade migratória pode co-
brar o documento.

Ela ainda aponta que tem fis-
cais em poucos postos de fron-
teira terrestre. Na leitura da
agência, outros órgãos podem
cobrar os documentos nestas di-
visas, como a PF e o Exército.

As divergências são menores
para a entrada no Brasil por voo.
Isso porque o comprovante da
vacinação, além do teste para
Covid e a DSV (Declaração de
Saúde do Viajante), são cobra-
dos antes do embarque, pela
companhia aérea.

Há ainda interpretações dife-
rentes de governo e Anvisa so-
bre a decisão de Barroso.

Segundo relatos, há ainda in-
tegrantes do governo que consi-
deram que a liminar dá margem
para liberar brasileiros não vaci-
nados na fronteira por terra,
mesmo sem quarentena.

A Anvisa considera que a de-
cisão, na verdade, força o gover-
no a cobrar ou quarentena ou
teste negativo desse grupo.

Em geral, apenas exceções
poderiam entrar sem vacina, co-
mo quem apresenta uma decla-
ração médica ou chega de um
país com poucas doses de imuni-
zantes disponíveis. Além disso, a
entrada de brasileiros por terra
não pode ser barrada, mas há
margem para impor quarentena
ou cobrar o exame negativo.

Técnicos do governo fizeram

reunião no domingo passado,
no Palácio do Planalto, para
acertar detalhes da nova regra –
por exemplo, sobre o grupo que
fica dispensado da cobrança da
vacina. A conversa de cerca de
quatro horas foi inconclusiva.

As reuniões se estenderam
também nesta segunda-feira no
Planalto.

Antes da decisão de Barroso,
a ideia do governo era liberar,
em aeroportos, a entrada de via-
jantes não vacinados que se
comprometessem a realizar
quarentena de cinco dias. Já na
fronteira terrestre o governo co-
braria apenas o exame negativo
da Covid-19 de quem não havia
recebido a imunização.

Pelas regras atuais do gover-
no, o comprovante de vacinação
contra Covid-19 deve ser apre-
sentado em formato físico ou di-
gital. São aceitas as vacinas
aprovadas pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria), OMS (Organização Mun-
dial de Saúde) ou pela autorida-
de sanitária do país em que o
viajante recebeu as doses.

A aplicação da última dose ou
dose única deve ter ocorrido, no
mínimo, 14 dias antes da data
do embarque.

Até esta segunda-feira, o Co-
necteSUS, sistema brasileiro
usado para emitir o certificado,
está fora do ar por causa de um
ataque hacker. O governo reco-
menda buscar a segunda via do
documento nos postos de saúde
ou emitir a versão digital do
comprovante de vacinação nos
sites de estados e municípios.

Segundo o Ministério da Saú-
de, o sistema será restabelecido
ainda nesta semana.

Barroso apresenta
novas urnas eletrônicas 

TSE

O presidente do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), ministro
Luís Roberto Barroso, minimi-
zou ontem os ataques proferi-
dos pelo presidente Jair Bolso-
naro contra a urna eletrônica e
disse que a disputa da Corte
com o governo acerca da credi-
bilidade do equipamento é coi-
sa do passado.

"Não temos controle sobre o
imaginário das pessoas. Tem
gente que acha que o homem
não chegou à lua", disse. "Os crí-
ticos mais ferrenhos já diminuí-
ram o tom na crítica. O próprio
presidente Bolsonaro se mani-
festou pela credibilidade do sis-
tema", afirmou Barroso. "Esse
assunto foi enterrado."

"Além disso, montamos uma
comissão de transparência, em
que é inspecionado cada passo
desse processo. Este ano, nos
testes, vimos algumas vulnera-
bilidades. Em maio, haverá no-
vos testes para mostras que es-
sas vulnerabilidades serão aper-
feiçoadas."

A fala ocorreu durante vista
de lançamento do novo modelo
de urna eletrônica, que será usa-
do na eleição de 2022. A previ-
são é que 224.999 novos equipa-
mentos sejam entregues até ju-
lho de 2022. Em setembro, Bol-
sonaro disse que, com as Forças
Armadas participando da Co-
missão de Transparência criada
pelo TSE, "você não tem por que
duvidar do voto eletrônico. As
Forças Armadas vão empenhar
seu nome, não tem por que du-
vidar. Eu até elogio o Barroso, no
tocante a essa ideia – desde que
as instituições participem de to-
das as fases do processo", disse o
presidente.

Apesar de acusações de
fraude terem feito parte do dis-
curso de Bolsonaro durante
anos, o presidente nunca apre-
sentou provas de que elas te-
nham acontecido. Supostos
indícios citados pelo presiden-
te já foram desmentidos pela
imprensa, pelo TSE e pela PF
(Polícia Federal).

O presidente já chegou a di-
vulgar um inquérito sigiloso so-
bre uma invasão hacker no sis-
tema do TSE em 2018. O docu-
mento, no entanto, não conclui
que houve adulteração do códi-
go-fonte do software da urna ou
fraude no sistema eleitoral. Em
nota, o TSE afirmou que o episó-
dio não tratava-se de um inqué-
rito com informações novas.

"Eu sempre gosto de lembrar
que as urnas nunca entram em
rede e não são acessíveis, não
tem como hackeá-las. O sistema
do TSE pode ser atacado, como
é, mas as urnas, não. O resultado
das eleições é impossível de ser
manipulado", disse Barroso.

"Ataques cibernéticos são
fenômenos recentes. O mundo
todo está se preparando para
esse fenômeno", disse o minis-
tro. "Tudo é vulnerável no
mundo em rede. O que fizemos
foi tirar a urna da rede. Não tem
como atacar a urna", afirmou o
ministro.

NOVA URNA
A Justiça Eleitoral apresentou

nesta segunda o novo modelo
de urna eletrônica, que será usa-
do pela primeira vez nas elei-
ções de 2022. Ela será mais mo-
derna, mais segura e trará novos
recursos de acessibilidade, in-
formou o TSE. 

Nota
NÚMERO DE MORTOS POR TEMPORAL 
NA BAHIA SOBE PARA DEZ

Subiu para dez o número de mortos em decorrência das fortes
chuvas que atingem o interior da Bahia, informa o boletim mais
recente da Sudec (Defesa Civil do Estado da Bahia), divulgado
ontem. Ainda segundo o órgão, o número de cidades em situação
de emergência passou de 32 para 51. No total, 200.297 pessoas
foram afetadas pelos temporais de alguma forma, incluindo 6.371
que estão desabrigadas e outras 15.199 que foram desalojadas.
Entre os municípios mais afetados estão Anagé, Camacan,
Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju,
Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio Souza, Mascote,
Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda. As
mortes mais recentes ocorreram no município de Amargosa, na

PF aponta peculato e lavagem 
de Maranhãozinho em desvio 
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

A Polícia Federal concluiu que
o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho (PL-MA) está
por trás de um suposto esquema
para desviar dinheiro de emen-
das parlamentares destinado a
municípios do Maranhão.

Em relatório entregue ao STF
(Supremo Tribunal Federal) na
semana passada, os investigado-
res atribuíram a ele os crimes de
peculato, lavagem de dinheiro e
organização criminosa.

O documento foi enviado ao
ministro Ricardo Lewandowski,
relator do inquérito sigiloso na
corte. As conclusões da PF serão
avaliadas pela PGR (Procurado-
ria-Geral da República).

Investigadores afirmam que
há nos auto informações e docu-
mentos para comprovar as irre-
gularidades atribuídas a Mara-
nhãozinho.

Ele foi flagrado em outubro
de 2020 manuseando uma gran-
de quantidade de maços de di-
nheiro em seu escritório políti-
co, em São Luís.

Em nota enviada por sua as-
sessoria ontem sobre as conclu-
sões da PF, o deputado afirmou
que "sempre se colocou à dispo-

sição dos órgãos de apuração,
sendo certo, ainda, que sua con-
duta sempre foi pautada na le-
galidade".

O deputado foi filmado com
autorização de Lewandowski. Foi
instalada uma câmera escondida
no escritório político do investi-
gado. Na gravação, o parlamen-
tar aparece guardando os valores
em caixas. Ele disse a um interlo-
cutor que uma delas continha R$
250 mil.

As filmagens permitiram ras-
trear saques e registrar a distri-
buição de valores. Com base no
material, o ministro autorizou a
realização de busca no local. A
PF apreendeu documentos e di-
nheiro.

No início deste mês, um dia
após a filiação de Bolsonaro ao
PL, agentes federais voltaram a
vasculhar endereços do deputa-
do como parte de outra frente de
apuração também relacionada a
irregularidades envolvendo
emendas parlamentares. Esse ca-
so está sob a relatoria da ministra
Rosa Weber.

Em 2018, quando foi eleito pa-
ra uma cadeira na Câmara, Mara-
nhãozinho declarou ser dono de
patrimônio de R$ 14,5 milhões.
Dez anos antes, ele havia declara-

do à Justiça Eleitoral R$ 464 mil
em bens.

O parlamentar é presidente es-
tadual do PL, partido que filiou o
presidente Jair Bolsonaro e seu fi-
lho mais velho, o senador Flávio
Bolsonaro, e é comandado por
Valdemar Costa Neto, condenado
no escândalo do mensalão do PT.

De acordo com a apuração,
prefeituras sob a influência polí-
tica de Maranhãozinho benefi-
ciadas com as verbas contrata-
vam empresas ligadas ao depu-
tado. Estima-se que a fraude po-
de ter gerado prejuízo de R$ 15
milhões aos cofres públicos.
Parte dos valores eram destina-
dos à área da saúde.

Deputados e senadores têm
direito a uma cota anual no Orça-
mento da União. Em 2021, por
exemplo, eles puderam indicar
R$ 16,3 milhões para serem desti-
nados a suas bases eleitorais.

Na semana passada, o jornal
Folha de S.Paulo mostrou uma
outra situação suspeita envolven-
do o dirigente do PL maranhense.

A PF apreendeu R$ 400 mil
em poder do sócio de uma em-
presa, e investigadores suspei-
tam de conexão do caso com o
parlamentar.

O portador dos valores, retidos

em maio deste ano em São Luís,
aparece ao lado de Maranhãozi-
nho entre os alvos do inquérito
que tramita no Supremo.

Francis Santos da Silveira, li-
gado à empresa Atos Engenharia,
foi abordado pelos policiais
quando saiu de uma agência do
Banco do Brasil, após ter sacado o
dinheiro.

"Há indícios do cometimento
de delitos, principalmente no que
tange a lavagem de dinheiro, vis-
to que não se conseguiu detectar
a origem", afirmou a PF. O caso
dessa apreensão tramita atual-
mente sob a responsabilidade da
Justiça Federal do Maranhão.

A Atos Engenharia tem contra-
tos, por exemplo, com as cidades
de Maranhãozinho e Zé Doca,
administradas atualmente pelo
PL. A Prefeitura de Zé Doca é co-
mandada pela irmã do deputado
Maranhãozinho, Josinha Cunha,
eleita em 2020.

O advogado Marcelo Cosme
Silva Raposo, que atua na defesa
de Silveira, disse que não comen-
taria "investigações sigilosas em
andamento e que todas as arbi-
trariedades já foram devidamen-
te combatidas", seja por meio de
habeas corpus, seja por meio de
outros recursos processuais.

EMENDAS
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região do Recôncavo baiano, quando um deslizamento de terra
na madrugada domingo passado soterrou Elita Pereira, 80, e
Eliana Pereira, 40, mãe e filha, respectivamente. O deslizamento
aconteceu na localidade de Ribeirão dos Caldeirões, zona rural do
município, e também deixou desaparecido o idoso Gildásio
Ribeiro, 89, marido de Elita e pai de Eliana. Os corpos das
vítimas foram encontrados na manhã de domingo. Também neste
domingo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou Porto
Seguro, município localizado no extremo sul da Bahia e que foi
umas das atingidas pelos temporais. Bolsonaro usou a visita para
atacar as medidas de lockdown e outras restrições de
deslocamento decretadas por governadores pelo país como forma
de combate ao coronavírus. "Também tivemos uma catástrofe no
ano passado, quando muitos governadores, e o pessoal da Bahia,
fecharam todo o comércio e obrigaram o povo a ficar em casa. 0 
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MP denuncia PMs por
suspeita de mudar cena
da morte de Kathlen

COMPLEXO DO LINS

O MP-RJ (Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janei-
ro) denunciou ontem cinco
policiais militares por modifi-
carem a cena no local onde a
designer de interiores Kathlen
de Oliveira Romeu foi morta
no Complexo do Lins, zona
norte carioca. Grávida de qua-
tro meses, Kathlen foi atingida
no dia 8 de junho por um tiro
de fuzil no tórax durante uma
ação policial.

Segundo a denúncia, qua-
tro dos agentes retiraram, an-
tes da chegada da perícia, o
material que se encontrava na
cena do crime. A Promotoria
diz que eles ainda acrescenta-
ram 12 cartuchos calibre 9 mm
deflagrados e um carregador
de fuzil 556, com dez muni-
ções intactas, que foram apre-
sentados mais tarde na 26ª
Delegacia de Polícia, no bairro
de Todos os Santos.

A família diz que o disparo
que matou a designer de inte-
riores partiu de PMs que esta-
vam na comunidade. Teste-
munhas afirmam que os poli-
ciais estavam escondidos em
uma casa e abriram fogo con-
tra um ponto de venda de dro-
gas, atingindo a jovem que
passava pela rua com a avó.

Em nota, a Polícia Militar
afirmou na ocasião que não
havia operação no momento e
que os tiros começaram após
bandidos atirarem contra
agentes da UPP (Unidade de
Polícia Pacificadora) do Lins.

Essa acusação, apresentada
nesta segunda pela 2ª Promo-
toria de Justiça junto à Audito-
ria da Justiça Militar, não trata
contudo da autoria dos dispa-
ros que mataram Kathlen, que
está sob investigação de outra
equipe de promotores.

Os policiais acusados são o
capitão da PM Jeanderson
Corrêa Sodré, o 3° sargento Ra-
fael Chaves de Oliveira e os ca-
bos da PM Rodrigo Correia de
Frias, Cláudio da Silva Scanfela
e Marcos da Silva Salviano. 

Ainda de acordo com o MP,
Sodré estava no local e pode-
ria ter agido como superior
hierárquico para garantir sua
correta preservação, mas se-
gundo a denúncia omitiu-se
quando tinha por lei o dever
de vigilância sobre as ações de
seus comandados.

"Ato contínuo, enquanto de-
veriam preservar o local de Ho-
micídio, aguardando a chegada
da equipe de peritos da Polícia
Civil (PCERJ), os denunciados
Frias, Salviano, Scanfela e Cha-
ves o alteraram fraudulenta-
mente, realizando as condutas
acima descritas, com a inten-
ção de criar vestígios de supos-
to confronto com criminosos",
diz trecho da denúncia.

Os PMs Scanfela, Salviano,
Oliveira e Frias foram denun-
ciados por duas fraudes proces-
suais e por dois crimes de falso
testemunho. Já o policial Sodré
foi denunciado por fraude pro-
cessual na forma omissiva.

CHILE

Migração opõe candidatos
na reta final da eleição 
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

E
ntre as duas pistas da
movimentada avenida
Bernardo O'Higgins,

importante artéria de Santiago,
há uma série de barracas de
acampamento. De diferentes
cores, elas se alinham a perder
de vista, e estão mais amontoa-
das na agitada região comercial
em torno da Estação Central.

Seus habitantes são, em ge-
ral, estrangeiros. Migrantes da
mais recente onda, vindos de
países da região que têm sofrido
problemas políticos ou conse-
quências do impacto econômi-
co da pandemia. Os que chega-
ram em maior volume no últi-
mo ano foram venezuelanos,
seguidos de haitianos e perua-
nos, segundo o Departamento
de Migrações.

"Eu estava no norte, mas lá a
recepção que tivemos foi muito
hostil, queimaram todos os co-
bertores que tínhamos e até ma-
madeiras, coisas das crianças,
um desrespeito que não achei
que ia sentir no Chile", diz Zully
Isler, 31, vinda de Guanare, na
Venezuela, com dois filhos e o
marido. Ela se refere à série de

ataques violentos sofridos em
setembro por imigrantes vene-
zuelanos em Iquique (a 1.500km
de Santiago, próximo à fronteira
com o Peru), por chilenos con-
trários à imigração.

A imigração é um dos temas
que geram intenso debate no
Chile, que escolhe no próximo
domingo o sucessor do presi-
dente direitista Sebastián Piñe-
ra. Os dois candidatos na dispu-
ta pelo segundo turno têm vi-
sões opostas sobre como lidar
com o tema.

O esquerdista Gabriel Boric,
na frente nas pesquisas, defende
uma política de melhor acolhi-
mento e critica o atual mandatá-
rio por ter criado um sistema
burocrático e caro para regulari-
zar a situação dos migrantes.
Boric propõe controle para evi-
tar a migração ilegal e a de pes-
soas que tenham cometido cri-
mes em seu país de origem.

Já o ultradireitista José Anto-
nio Kast tem uma postura mais
dura. Propõe elaborar um esta-
tuto de expulsão, que deportaria
todos os que não tenham entra-
do de modo legal, e defende que
os postos fronteiriços sejam re-
forçados com policiamento, as-

sim como as passagens clandes-
tinas. Quer também construir
torres de controle e um muro
em partes da região fronteiriça.

Na mais recente pesquisa do
instituto Cadem, Boric tem 40%
das intenções de voto, contra
35% de Kast, com 25% de indeci-
sos. Na última semana de cam-
panha, as sondagens de boca de
urna estão proibidas, e esta foi a
última a ser veiculada antes do
período de proibição.

Aos 51, Jean Herivoux é hai-
tiano já está há mais de 15 anos
no Chile. Vive em Quilicura, re-
gião localizada ao norte da re-
gião metropolitana de Santiago,
que abriga tantos haitianos que
é chamada de Little Haiti. "Vie-
mos muitos nas últimas déca-
das, por conta da pobreza, da
violência, das tragédias climáti-
cas. Hoje continua vindo gente,
mas há muitos querendo sair,
por causa do preconceito, do ra-
cismo e porque ficou tudo mais
caro e mais difícil aqui com a
pandemia. Muitos são infor-
mais, perderam o trabalho e fi-
caram sem nada", conta o co-
merciante.

Nas ruas de Quilicura, o co-
mércio tem letreiros em francês,

e se escuta uma mistura de idio-
mas nas ruas. Pequenos restau-
rantes de comida haitiana reú-
nem os moradores na hora do
almoço.

Herivoux conta que tem um
primo que, já cansado de tentar
a vida no Chile, resolveu partir
com um grupo de haitianos pri-
meiro até a Colômbia. Lá, a par-
tir do porto de Necoclí, cruzou a
perigosa região do Darién e está
no Panamá, tentando entrar nos
Estados Unidos.

"É o sonho de muitos aqui,
sobretudo os mais jovens. Ir em-
bora. Já eu, pessoas da minha
idade ou mais velhas, acham
melhor ficar no Chile, porque já
temos algo aqui, nos instalamos
e essa viagem é muito difícil,
além de não sabermos como se-
remos recebidos nos EUA".

Segundo o Departamento de
Migração, há 1,4 milhão de mi-
grantes no Chile, o equivalente a
7% da população. Esse número
vem crescendo a cada ano. Em
2009, eram apenas 200 mil. Cer-
ca de 66% dos chilenos creem
que a imigração é algo ruim para
o país. Em 2009, essa cifra era
bem menor, de 44% (segundo
pesquisa Pulso Ciudadano).

Suíça arquiva investigação
envolvendo Juan Carlos

A Justiça suíça arquivou, on-
tem, uma investigação criminal
que envolvia o patrimônio do
ex-rei da Espanha Juan Carlos.

De acordo com o promotor
Yves Bertossa, Juan Carlos, que
tem o título de rei emérito, rece-
beu, em agosto de 2008, US$ 100
milhões (R$ 566 milhões) do Mi-
nistério das Finanças da Arábia
Saudita. O depósito teria sido
feito em uma conta aberta um
mês antes no banco Mirabaud,
que tem sede em Genebra, em
nome de uma fundação pana-
menha cujo beneficiário era o
então rei espanhol.

A Promotoria, porém, não
conseguiu encontrar evidências
suficientes de que o pagamento
teria sido uma espécie de "co-
missão ilegal" por um contrato
concedido três anos depois a
empresas espanholas para um
trem de alta velocidade entre
Medina e Meca.

O caso veio à tona em 2018,
quando Corinna Zu Sayn-Witt-
genstein, ex-amante de Juan
Carlos, vazou gravações que
mostravam que o antigo rei ha-
via cobrado propina pela con-
cessão da licitação dos trens a
um consórcio de empresas es-
panholas. 

Ela é uma empresária dina-
marquesa divorciada de um
príncipe alemão, do qual man-
teve o sobrenome, mas tam-
bém é conhecida por seu nome
de solteira, Corinna Larsen.

Apesar do arquivamento, o

promotor-chefe de Genebra,
Yves Bertossa, disse que o uso
da fundação e contas offshore
por vários protagonistas do caso
mostrou uma "vontade de dissi-
mulação".

As investigações também
apontaram que pagamentos
adicionais de quase US$ 9 mi-
lhões (R$ 51 milhões) vindo do
Kuwait e de Bahrein foram rece-
bidos em contas mantidas por
Juan Carlos e sua ex-amante.

A conta da fundação pana-
menha no banco Mirabaud foi
encerrada em junho de 2012 e
os fundos foram transferidos pa-
ra uma conta aberta na Baha-
mas e ligada a uma empresa de
Corinna.

"Minha inocência ficou evi-
dente no início e este episódio
serviu para me prejudicar ain-
da mais como parte da campa-
nha de abusos em curso contra
mim por certos interesses es-
panhóis",  disse Corinna em
um comunicado enviado à
Reuters.

"Os principais infratores, por
sua vez, não foram investigados
e tiveram tempo para ocultar
suas atividades.  Eles conti-
nuam sem prestar contas",
acrescentou.

Juan Carlos, apesar de estar
ligado ao caso, não era réu no
processo.

Embora o caso tenha sido ar-
quivado, os gastos do trâmite ju-
dicial, avaliados em 200 mil
francos suíços (R$ 1,23 milhão),

serão custeados pelos réus.
O Mirabaud foi multado em

50 mil francos suíços (R$ 307,6
mil) por não ter relatado a conta
de Corinna. Ainda pesou contra
a instituição a forma como o
banco lidou com as transições
suspeitas.

Por meio de nota, o banco
saudou o encerramento do pro-
cesso penal e disse que sua su-
posta violação de um dever de
denúncia não dizia respeito à
conta vinculada ao ex-rei espa-
nhol e que, desde então, desen-
volveu e fortaleceu seus proce-
dimentos internos.

Já a família real espanhola
não quis comentar a decisão.
Por meio de seu advogado, o
ex-rei já havia se recusado a se
manifestar sobre as várias ale-
gações de irregularidades con-
tra ele.

Juan Carlos, 83, abdicou do
trono em 2014, em favor de seu
filho Felipe 6°, em meio a uma
série de escândalos iniciada
em 2012.

Bastante pressionado pelas
revelações da imprensa sobre a
origem de grande parte de sua
fortuna, ele se exilou em agosto
de 2020 nos Emirados Árabes.

Atualmente, o rei emérito é
alvo de três investigações na
Espanha,  e  a promotoria do
país estendeu, no início do
mês, por mais seis meses uma
das investigações contra ele. O
processo foi aberto em dezem-
bro de 2018.

BENS

Tornado
deixa 78
mortes em
Kentucky 

O estado americano do
Kentucky confirmou até agora
64 mortos após os tornados
que atingiram os Estados Uni-
dos no último fim de semana,
afirmou o governador Andy
Beshear ontem, após estimati-
vas iniciais que falavam em 80
mortos. Assim, o número ofi-
cial de vítimas da tragédia no
país, incluindo outros estados,
é de 78 vítimas até agora.

A revisão se deu após as au-
toridades do Kentucky confir-
marem que o número de mor-
tos em uma fábrica de velas na
cidade de Mayfield foi abaixo
do esperado.

"Temíamos algo muito,
muito pior", disse o governa-
dor, citando estimativas que
poderiam elevar o total de
mortos só no estado para mais
de 100. Mas, com o andamen-
to das buscas, as autoridades
trabalham com cerca de oito
mortos no local. "Rezo para
que este número seja preciso",
diz. Ainda há desaparecidos:
de 110 trabalhadores que esta-
vam na fábrica no momento
do tornado, 94 foram encon-
trados vivos.

O número de mortos ainda
pode aumentar com o anda-
mento das buscas. "Pode levar
semanas até que tenhamos os
números de mortes e da di-
mensão da destruição", afir-
mou o governador. 

EUA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CAMILA
MATTOSO/FOLHAPRESS

O novo desem-
bargador do Tribu-
nal de Justiça de Rio
de Janeiro, Paulo
Wunder, foi alvo da
investigação que le-
vou à prisão do ex-pro-
curador-geral de Justiça,
Cláudio Lopes, acusado de
envolvimento no esquema do
ex-governador Sérgio Cabral.

Arquivada por falta de pro-
vas, a apuração tinha como
objetivo identificar a suposta
participação de Wunder no va-
zamento de informações sobre
investigações no Ministério
Público do Rio de Janeiro, on-
de ele era promotor até tomar
posse na sexta-feira passada
como desembargador.

Ele foi mencionado 26 vezes
em depoimentos de três pro-
motores responsáveis por uma
operação "vazada", segundo a
denúncia, por Lopes ao ex-se-
cretário de Saúde Sérgio Côr-
tes. Eles desconfiavam que

Wunder era o respon-
sável por repassar in-

formações sobre in-
vestigações sensí-
veis ao ex-procura-
dor-geral.

Durante a gestão
de Cláudio Lopes à

frente do MP-RJ,
Wunder comandou a

Coordenadoria de Se-
gurança Institucional, ór-

gão responsável pelo apoio a
operações da Promotoria.

O MP-RJ não identificou en-
volvimento de Wunder no epi-
sódio e arquivou a apuração
contra ele. Lopes foi denuncia-
do ao Órgão Especial e nega as
acusações.

"Ficou demonstrado que
não vazei informação alguma.
Exatamente por isso que não
fui denunciado, tampouco in-
cluído como testemunha, seja
do MP ou da defesa", disse o
desembargador.

Wunder foi escolhido pelo
governador Cláudio Castro (PL)
(foto) para assumir a vaga do
MP-RJ no Tribunal de Justiça.

TRF revoga pela 1a

vez um mandado de
prisão contra Cabral

PRIMEIRA TURMA

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

A Primeira Turma Especia-
lizada do TRF-2 (Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região)
decidiu ontem revogar um dos
cinco mandados de prisão
contra o ex-governador do Rio
de Janeiro Sérgio Cabral.

Ele permanece preso, em ra-
zão das demais quatro ordens
de detenção ainda em vigor.
Foi, porém, a primeira vitória
do ex-governador neste tema.

Por 2 votos a 1, os magistra-
dos decidiram converter a pri-
são preventiva determinada na
Operação Eficiência, que in-
vestigou as contas no exterior
de Cabral, em regime domici-
liar com uso de tornozeleira
eletrônica.

A defesa de Cabral aguarda
o julgamento de um habeas
corpus na Segunda Turma do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) e dois no STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça)

Reino Unido confirma 1a morte
causada pela variante Ômicron

Ao menos uma pessoa mor-
reu no Reino Unido vítima da va-
riante ômicron do coronavírus,
afirmou ontem o primeiro-mi-
nistro britânico Boris Johnson,
que fez um alerta contra a crença
de que a nova cepa é menos mor-
tal que as anteriores e fez um
apelo a favor da vacinação. Ele
não divulgou a idade do paciente
e nem se ele estava vacinado ou
se apresentava comorbidades.

"Infelizmente, sim, a Ômi-
cron está gerando hospitaliza-

ções e, infelizmente, pelo menos
um paciente teve a morte por
Ômicron confirmada", disse
Johnson, durante visita a um
centro de vacinas em Padding-
ton, oeste de Londres.

Segundo o ministro da Saúde
britânico, Sajid Javid, 10 pessoas
estão hospitalizadas na Inglater-
ra com a variante - no total,
3.137 foram diagnosticadas com
a Ômicron.

"A ideia de que esta é, de al-
guma forma, uma versão mais

branda do vírus, acho que é algo
que precisamos deixar de lado e
apenas reconhecer o ritmo com
que ele (vírus) acelera pela po-
pulação. Portanto, a melhor coi-
sa que podemos fazer é obter
nossos reforços (de vacina)",
disse Johnson.

Segundo Javid, a variante,
identificada inicialmente na
África do Sul, se espalha a um
"ritmo fenomenal" e já responde
por cerca de 40% das infecções
em Londres.

Ontem, Johnson afirmou que
um "maremoto" de Ômicron es-
tá prestes a atingir o país. E o go-
verno alertou que, se não forem
adotadas medidas de preven-
ção, 1 milhão de pessoas poderá
ser infectada pela nova variante
até o fim de dezembro.

No domingo, 1.239 novos ca-
sos da Ômicron foram confir-
mados no país, elevando o total
detectado para 3.137 - 65% a
mais que os 1.898 acumulados
até o dia anterior. 

COVID-19

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Novo desembargador
do RJ foi investigado
por vazar operação 
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