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BC corta 
pela metade
projeção para
PIB de 2022 

CRESCIMENTO

O Banco Central revisou para
baixo sua projeção para o PIB
(Produto Interno Bruto) de 2022
ontem. De acordo com o relató-
rio trimestral de inflação, a auto-
ridade monetária espera que a
atividade cresça 1% no período.
No documento anterior, de se-
tembro, a previsão era de eleva-
ção de 2,1%. A estimativa do BC
está acima das projeções do
mercado. Nos últimos meses
economistas têm reduzido as ex-
pectativas para o desempenho
da economia no próximo ano.
Com a deterioração do cenário
econômico e aumento do risco
fiscal, instituições financeiras e
casas de análise esperam alta de
0,5% no PIB de 2022, segundo o
relatório Focus desta semana.
Há um mês a expectativa era de
0,93%. O BC justificou que sur-
presas negativas em dados re-
centes sugerem desaceleração
da atividade no próximo ano.
Além disso, a autarquia atribuiu
à piora da projeção o aumento
da inflação e o do risco fiscal. Pa-
ra este ano, o BC espera cresci-
mento de 4,4%, abaixo dos 4,7%
projetados no documento de se-
tembro. "Corroborando a evolu-
ção menos favorável da ativida-
de, os indicadores de confiança
de empresários e consumidores,
particularmente relevantes para
entender a atividade ao longo do
trimestre corrente, recuaram
nos últimos meses. Dessa forma,
o resultado abaixo do esperado
no terceiro trimestre e a piora
nos prognósticos para o quarto
reduzem a projeção de cresci-
mento para 2021. PÁGINA 2

Câmara regulamenta ICMS 
em vendas entre estados

A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que regulamen-
ta a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) na venda de produtos em que o consumidor final reside em
um estado diferente do de origem do item, como ocorre nas compras
online, por exemplo. O projeto foi aprovado por 387 a 1. Como teve
alterações, volta para o Senado. O texto trata do repasse do Difal, di-

ferença entre a alíquota de ICMS do estado destinatário e a alíquota
interestadual do estado remetente. O objetivo é estender o repasse
do Difal às operações em que o consumidor não é contribuinte do
imposto -em geral, pessoas físicas. Ou seja, que o ICMS não se con-
centre apenas nos estados produtores e seja dividido também com
estados em que estejam os consumidores finais. PÁGINA 2

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto) mantém fol-
gada dianteira na corrida presidencial para 2022 neste momento,
com o atual titular do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), em segundo lu-
gar. A entrada do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) na disputa, por sua
vez, embolou a chamada terceira via. É o que mostra pesquisa do Da-
tafolha realizada de 13 e 16 de dezembro com 3.666 pessoas com
mais de 16 anos, presencialmente em 191 cidades do país. A margem

de erro é de dois pontos para mais ou menos. Foram feitas duas si-
mulações, uma fechando o leque de candidatos e outra, o expandin-
do aos nomes até aqui colocados. Nelas, a vantagem de Lula sobre os
rivais é suficiente para garantir a vitória do petista já no primeiro tur-
no. No cenário A, o petista tem 48%, ante 22% de Bolsonaro, 9% de
Moro, 7% do ex-governador Ciro Gomes (PDT) e 4% do governador
paulista, João Doria (PSDB). PÁGINA 5

DATAFOLHA

STF

Lula tem 48% e venceria disputa
pelo Planalto no primeiro turno

O ministro Kassio Nunes Marques interrompeu ontem o julgamen-
to do STF (Supremo Tribunal Federal) que discute a exigência de pas-
saporte de vacinação para entrar no país. A corte já tinha oito votos
para estabelecer a necessidade de apresentar comprovante de vacina
contra a Covid-19 ou de fazer quarentena e ter testagem negativa da
doença para ingresso no país. A assessoria do Supremo informou que,
apesar de o julgamento ter sido interrompido sem a declaração de re-

sultado, esse entendimento é o que está em vigência. Ontem, o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia afirmado que o governo aguar-
dava o encerramento do julgamento para editar uma portaria que re-
gulamentasse a entrada e saída do Brasil de acordo com a decisão do
Supremo. "Quando tiver o acórdão os ministérios liderados pela Casa
Civil vão verificar as normativas", disse. O governo ainda não infor-
mou o que fará diante da suspensão do julgamento. PÁGINA 5

Bolsonarista para julgamento de passaporte MP denuncia
policiais por
morte de 
adolescente
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(17/12) 0,49%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,02% (nov.)
IPCA 0,95% (nov.)
CDI
0,35 até o dia 15/dez
OURO
BM&F/grama R$ 329,04
EURO Comercial 
Compra: 6,4297 Venda: 6,4303

EURO turismo 
Compra: 6,5056 Venda: 6,6856
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6963 -0,29%
DÓLAR comercial
Compra: 5,6780 Venda: 5,6786
DÓLAR turismo
Compra: 5,7076 Venda: 5,8876

AMERICANAS ON NM 31.22 +8.93 +2.56

LOJAS AMERICPN N1 5.82 +8.58 +0.46

SID NACIONALON 25.82 +6.04 +1.47

QUALICORP ON NM 17.14 +5.54 +0.90

VALE ON NM 80.44 +3.91 +3.03

MELIUZ ON NM 3.15 −8.16 −0.28

BANCO INTER UNT N2 32.28 −7.72 −2.70

VIA ON NM 4.91 −5.58 −0.29

BANCO INTER PN N2 10.92 −5.21 −0.60

GETNET BR UNT 3.62 −4.74 −0.18

JBS ON NM 37.66 −1.39 −0.53

VALE ON NM 80.44 +3.91 +3.03

PETROBRAS PN N2 29.69 +1.33 +0.39

MAGAZ LUIZA ON NM 6.40 +3.73 +0.23

INTERMEDICA ON NM 66.03 +3.17 +2.03

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.897,64 -0,08

NASDAQ Composite 15.180,434 -2,47

Euro STOXX 50 4.209,61 +1,12

CAC 40 7.005,07 +1,12

FTSE 100 7.260,61 +1,25

DAX 15.636,4 +1,03

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,83% / 108.326,33 / 895,15 / Volume: 75.120.854.620 / Quantidade: 4.405.604
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Economia

Bovespa fecha em 
alta de 0,83%; dólar 
cai 0,49% a R$ 5,68

O mercado de ações brasi-
leiro sustentou leve alta on-
tem, quando as Bolsas ameri-
canas e europeias tomaram
caminhos distintos ao inter-
pretar dados sobre políticas
monetárias, o avanço da va-
riante Ômicron e os efeitos
desses dois fatores sobre a
economia global.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), subiu 0,83%,
a 108.326 pontos. O dólar ce-
deu 0,49%, a R$ 5,68. A desva-
lorização da divisa americana
frente ao real contou com um
empurrão do Banco Central,
que vendeu US$ 830 milhões
(R$ 4,72 bilhões) à vista.

Na Europa, os principais ín-
dices das Bolsas de Londres,
Paris e Frankfurt cresceram
pouco mais de 1% cada.

Na Nasdaq, onde estão lis-
tadas empresas de tecnologia
e que tendem a ser mais vul-
neráveis a políticas monetá-
rias contracionistas, houve
forte queda de 2,47%.

O índice S&P 500, referên-
cia do mercado americano,
caiu 0,87%. O Dow Jones,
composto por empresas me-
nos vulneráveis ao aperto mo-
netário, cedeu 0,08%.

Festas de fim de ano e até
apresentações teatrais na
Broadway, em Nova York, es-
tão sendo canceladas enquan-
to o país enfrenta um rápido
avanço das contaminações pe-
la variante Ômicron, informou
o New York Times ontem.

O petróleo Brent, referência
mundial, subiu 1,16%, a US$
74,74 (R$ 425,69).

Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021
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Câmara regulamenta ICMS 
em vendas entre estados
DANIELLE BRANT E
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

A
Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem
projeto que regula-

menta a cobrança do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) na venda de
produtos em que o consumidor
final reside em um estado dife-
rente do de origem do item, co-
mo ocorre nas compras online,
por exemplo.

O projeto foi aprovado por
387 a 1. Como teve alterações,
volta para o Senado.

O texto trata do repasse do
Difal, diferença entre a alíquota
de ICMS do estado destinatário
e a alíquota interestadual do es-
tado remetente. O objetivo é es-
tender o repasse do Difal às ope-
rações em que o consumidor
não é contribuinte do imposto -
em geral, pessoas físicas.

Ou seja, que o ICMS não se
concentre apenas nos estados
produtores e seja dividido tam-
bém com estados em que este-
jam os consumidores finais.

O relator do projeto, Eduardo
Bismarck (PDT-CE), lembra que
o surgimento do comércio ele-
trônico mudou as relações de
consumo, provocando amplia-
ção das vendas online -em mui-

tos casos, interestaduais- em
substituição às compras feitas
em lojas físicas.

Bismarck afirma que, com is-
so, estados começaram a cen-
tralizar a arrecadação do ICMS
por serem polos de produção e
comercialização e, com o co-
mércio eletrônico, aumentaram
suas vendas a consumidor final
localizado em outro estado, em
operações que, anteriormente,
"eram majoritariamente realiza-
das por lojas físicas com o ICMS
recolhido ao respectivo estado
de destino".

O relator modificou alguns
pontos do texto aprovado no Se-
nado, deixando claro que o Difal
não se aplica ao transporte inte-
restadual de passageiros destina-
do a não contribuinte do impos-
to, "tendo em vista que, nesse ca-
so, o consumidor final encontra-
se no próprio estado em que o
serviço é considerado prestado,
isto é, o estado de origem."

Outro dispositivo inserido
busca estabelecer bases gerais
para tornar mais transparente a
relação das Fazendas estaduais
com os contribuintes.

A apuração do ICMS devido
nas operações interestaduais
destinadas a não contribuinte
será realizada de forma centrali-
zada. Estados deverão disponi-

bilizar, em site próprio, infor-
mações e soluções tecnológicas
necessárias para que o contri-
buinte cumpra as obrigações tri-
butárias principais e acessórias
decorrentes dessas operações

Até 2015, a Constituição des-
tinava ao estado de origem o to-
tal do ICMS devido, nas opera-
ções e prestações cujo destina-
tário se localizava em outro es-
tado e era não contribuinte do
imposto.

No entanto, com o fortaleci-
mento do comércio eletrônico,
unidades da federação que são
polos de produção e comerciali-
zação começaram a centralizar
a arrecadação do imposto, o que
favorecia a guerra fiscal, uma
vez que incentivava estados a
oferecerem benefícios fiscais
para a instalação de centros de
distribuição em seus territórios.

Para corrigir esse problema,
uma emenda constitucional foi
aprovada pelo Congresso em
2015. Por meio dela, ficou defi-
nido que, nesses tipos de com-
pra, caberia ao estado de origem
apenas a alíquota interestadual
do ICMS, ficando o de destino
com a diferença entre sua alí-
quota interna e o que já foi co-
brado na origem.

Com isso, as unidades da fe-
deração onde estão localizados

centros de distribuição de mer-
cadorias para revenda eletrôni-
ca a todo o Brasil passaram a ra-
tear o ICMS com os estados de
destino dessas mercadorias.

Para regulamentar a emenda,
o Confaz (Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz)
editou um convênio ainda em
2015. Entre outros pontos, o tex-
to previa regras de definição da
base de cálculo, responsabilida-
de de recolhimento de cada par-
cela e forma de cálculo do ICMS
pertencente aos estados de ori-
gem e de destino.

No entanto, o STF (Supremo
Tribunal Federal) declarou in-
constitucionais várias cláusulas
do convênio e resolveu permitir
a cobrança da Difal até 31 de de-
zembro de 2021. A corte tam-
bém determinou que fosse pu-
blicada uma lei complementar
para permitir que a cobrança
continue a partir de 2022.

Segundo Bismarck, o projeto
busca sanar uma lacuna legisla-
tiva deixada por essa decisão do
STF.

"Se essas regras não forem
veiculadas por lei complemen-
tar, não há como cobrar, a partir
de 1º de janeiro de 2022, o im-
posto, o que poderia representar
uma redução drástica na arreca-
dação do ICMS", reforçou.

MERCADOS

BC corta pela metade projeção para
PIB de 2022 e agora espera alta de 1%
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

O Banco Central revisou para
baixo sua projeção para o PIB
(Produto Interno Bruto) de 2022
ontem. De acordo com o relatório
trimestral de inflação, a autorida-
de monetária espera que a ativi-
dade cresça 1% no período.

No documento anterior, de se-
tembro, a previsão era de eleva-
ção de 2,1%.

A estimativa do BC está acima
das projeções do mercado. Nos
últimos meses economistas têm
reduzido as expectativas para o
desempenho da economia no
próximo ano.

Com a deterioração do cená-
rio econômico e aumento do

risco fiscal, instituições finan-
ceiras e casas de análise espe-
ram alta de 0,5% no PIB de 2022,
segundo o relatório Focus desta
semana. Há um mês a expecta-
tiva era de 0,93%.

O BC justificou que surpresas
negativas em dados recentes su-
gerem desaceleração da ativida-
de no próximo ano. Além disso, a
autarquia atribuiu à piora da pro-
jeção o aumento da inflação e o
do risco fiscal.

Para este ano, o BC espera
crescimento de 4,4%, abaixo dos
4,7% projetados no documento
de setembro.

"Corroborando a evolução
menos favorável da atividade, os
indicadores de confiança de em-

presários e consumidores, parti-
cularmente relevantes para en-
tender a atividade ao longo do tri-
mestre corrente, recuaram nos
últimos meses. Dessa forma, o re-
sultado abaixo do esperado no
terceiro trimestre e a piora nos
prognósticos para o quarto redu-
zem a projeção de crescimento
para 2021 e o carregamento esta-
tístico para 2022", afirmou o BC.

"Agropecuária pesa para o ou-
tro lado. Como caiu em 2021, a
contribuição para 2022 sobe e há
uma perspectiva de safras melho-
res em 2022. Isso ajuda o PIB e ex-
plica parte da diferença do nosso
dado com o Focus", ressaltou o
diretor de Política Econômica,
Fabio Kanczuk.

Ele pondera, entretanto, que
há um aperto relevante nas con-
dições financeiras, causado por
fatores como parte longa da cur-
va de juros, depreciação cam-
bial e aumento do risco-país.
"Isso implica em crescimento
menor, explica boa parte de por-
que revisamos o nosso PIB para
2022", disse.

Para a política monetária,
Kanczuk ponderou que as condi-
ções financeiras têm efeitos dife-
rentes em países emergentes e
economias avançadas. "Em eco-
nomias desenvolvidas condições
apertadas significam inflação
menor. No Brasil e nos emergen-
tes, são ligados ao risco fiscal",
destacou.

CRESCIMENTO

MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) cedeu à pressão de gover-
nadores e formou maioria para
estabelecer que a decisão de
proibir cobrança diferenciada
de ICMS para setores de energia
e telecomunicações só terá vali-
dade a partir de 2024.

No fim de novembro, a corte
havia decidido vetar que estados
pudessem cobrar alíquotas supe-
riores aos dois setores em relação
aos demais. Os estados, porém,
começaram a pressionar o Supre-
mo sob o argumento de que a or-
dem representaria uma perda de

R$ 26,7 bilhões ao
ano em receita.

Agora, em no-
vo julgamento, o
tribunal recuou
e decidiu modu-
lar os efeitos da
decisão, o que,
na prática, signi-
fica que a nova
regra não terá
efeito imediato,
como havia sido decidido no
mês passado.

Votaram nesse sentido os mi-
nistros Dias Toffoli, Gilmar Men-
des (foto), Kassio Nunes Mar-
ques, Cármen Lúcia, Alexandre

de Moraes, Ri-
cardo Lewan-
dowski, Rosa
Weber e Luís Ro-
berto Barroso. O
ministro Edson
Fachin foi o úni-
co a divergir.

O julgamento
ocorre no plená-
rio virtual e os de-
mais magistra-

dos têm até o fim de sexta-feira
para incluir seus votos no sistema.

Em novembro, o STF havia
concluído o julgamento a favor
de uma ação apresentada pelas
Lojas Americanas contra lei de

1996 de Santa Catarina que esta-
beleceu alíquota de 25% para es-
sas duas áreas, ante os 17% co-
brados de ICMS no geral.

O julgamento ocorre em um
recurso com repercussão geral
reconhecida, o que determina
que a decisão valerá para todos
os processos em curso no país
que tratam do tema.

No último dia 1º, governado-
res se reuniram com ministros do
STF para pressionar pelo adia-
mento dos efeitos da decisão.

Agora, prevaleceu o voto de
Toffoli no sentido de determinar
que o resultado do julgamento
só vale para 2024 em diante.

MAIORIA FORMADA

Congresso promulga
PEC do Calote 

ORÇAMENTO

O Congresso Nacional pro-
mulgou ontem a segunda par-
te da PEC (proposta de emen-
da à Constituição) dos Preca-
tórios, que adia o pagamento
de dívidas da União já reco-
nhecidas pela Justiça e, assim,
libera espaço no Orçamento
para promessas do presidente
Jair Bolsonaro (PL).

Essa medida libera mais R$
43,8 bilhões em despesas no
próximo ano e abre caminho
para que o governo amplie a
cobertura do Auxílio Brasil,
programa social que substituiu
o Bolsa Família.

O plano agora é incluir mais
famílias no programa de trans-
ferência de renda. Atualmente
o Auxílio Brasil atende a 14,5
milhões de famílias. Esse nú-
mero deve chegar a 17 milhões
até o fim do ano. Ao longo de
2022, poderá subir para quase
17,9 milhões, segundo proje-
ções do governo.

A sessão de promulgação

contou com os presidentes das
duas Casas legislativas, o sena-
dor Rodrigo Pacheco (PSD-
MG) e o deputado Arthur Lira
(PP-AL).

Lira comentou o fato de que
houve divergências entre os
textos das duas Casas, mas res-
saltou que foi possível um
acordo para a aprovação e pro-
mulgação da PEC.

"Queria parabenizar a postu-
ra das duas Casas na manuten-
ção do diálogo franco, claro, a
respeito de um assunto que foi
debatido por tanto tempo, com
tantas versões", afirmou Lira.

"É importante destacar a
atuação eficiente das duas Ca-
sas legislativas, resolvendo não
apenas o que era urgente, mas
também o que é importante,
ou seja, o aperfeiçoamento dos
mecanismos para lidar com
problemas recorrentes de ade-
quação do Orçamento às exi-
gências judiciais e assisten-
ciais", completou.

FMI diz que vai fechar
escritório no Brasil

ATAQUE DE GUEDES

O FMI (Fundo Monetário In-
ternacional) informou que fe-
chará o seu escritório em Brasília
até 30 de junho de 2022, quando
termina o prazo da atual repre-
sentação. O encerramento das
atividades acontece após críticas
do ministro da Economia, Paulo
Guedes, por divergências em re-
lação a projeções econômicas.
Em nota, o FMI disse esperar
que o envolvimento de seu cor-
po técnico e de autoridades bra-
sileiras continue.

Na quarta-feira, Guedes assi-
nou a medida para o fechamen-
to da missão do FMI no Brasil.

Durante evento na sede da
Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo), o mi-
nistro voltou a criticar a atuação
do FMI e do ex-presidente do
Banco Central, Ilan Goldfajn,
que assumiu o cargo de diretor
do FMI para o Hemisfério Oci-
dental. Segundo Guedes, as pre-
visões "erradas" do FMI sobre a

recuperação econômica do Bra-
sil influenciaram a decisão de
dispensar a missão. O ministro
acrescentou que o FMI se insta-
lou no Brasil quando o país pre-
cisava de assistência para con-
trolar o Orçamento e câmbio.
Para Guedes, a permanência
não é mais necessária: "Ficaram
porque gostam, feijoada, jogo de
futebol, conversa boa... E de vez
em quando criticar um pouco e
fazer previsão errada", disse.

Além de comentar o encerra-
mento da missão do FMI no
Brasil, Guedes rebateu críticas
que, segundo ele, teriam sido
feitas à economia brasileira por
Ilan Goldfajn. Há algum tempo,
o ministro tem se empenhado
em desqualificar as previsões
do FMI. Em seu discurso no
evento da Fiesp, Guedes criti-
cou a entidade pela previsão de
queda de 10% do PIB do Brasil
em 2020 e recuo de 4% para a
economia inglesa. 

STF atende governadores e evita
perdas de R$ 26,7 bi com ICMS

FOLHAPRESS
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Governador é alvo de
operação da PF por
esquema de corrupção

ACRE

BEATRIZ GOMES E EDUARDO
MILITÃO/FOLHAPRESS

O governador do Acre, Glad-
son Cameli (PP), foi alvo de uma
operação da Polícia Federal,
realizada com auxílio da CGU
(Controladoria-Geral da União),
para desarticular uma suposta
organização criminosa relacio-
nada à alta cúpula do governo
estadual sob suspeita de corrup-
ção e lavagem de dinheiro.

A PF confirmou ao UOL que
o nome do governador está
entre os alvos da Operação
Ptolomeu.

Em nota veiculada na agên-
cia de notícias do estado, o go-
verno acreano declarou que
"se coloca à disposição para
colaborar com as investiga-
ções da Polícia Federal em re-
lação à Operação Ptolomeu",
mas não citou o nome do go-
vernador Cameli.

De acordo com a PF, a in-
vestigação tramita no STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça) e
apontou que um "grupo crimi-
noso, controlado por empre-
sários e agentes políticos liga-
dos ao Poder Executivo esta-
dual acreano, atuava no des-
vio de recursos públicos, bem

como na realização de atos de
ocultação da origem e destino
dos valores subtraídos".

Cerca de 150 policiais fede-
rais e dez auditores da CGU
cumpririam 41 mandados de
busca e apreensão e um man-
dado de prisão em dois esta-
dos e no Distrito Federal. Os
alvos residem nas cidades de
Rio Branco e Cruzeiro do Sul
(AC), Manaus e Brasília.

Entre os alvos da operação,
além de Cameli, também es-
tão: o secretário da Indústria,
Ciência e Tecnologia; chefe e
coordenadora de gabinete do
governador; representante do
escritório de apoio do Gover-
no do Acre em Brasília; e chefe
de segurança do governador.

O STJ determinou medidas
cautelares relacionadas aos pe-
didos de prisão, entre elas: "o
afastamento da função pública;
a proibição de acesso a órgãos
públicos e o impedimento de
contato entre os investigados".

A corte também determi-
nou o bloqueio de cerca de R$
7 milhões nas contas bancárias
dos alvos da investigação e a
apreensão de veículos de luxo
supostamente adquiridos atra-
vés da lavagem de dinheiro.

DATAFOLHA

Lula tem 48% e venceria
eleição no primeiro turno
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) mantém folgada

dianteira na corrida presiden-
cial para 2022 neste momento,
com o atual titular do Planalto,
Jair Bolsonaro (PL), em segundo
lugar. A entrada do ex-juiz Ser-
gio Moro (Podemos) na disputa,
por sua vez, embolou a chama-
da terceira via.

É o que mostra pesquisa do
Datafolha realizada de 13 e 16
de dezembro com 3.666 pessoas
com mais de 16 anos, presen-
cialmente em 191 cidades do
país. A margem de erro é de dois
pontos para mais ou menos.

Foram feitas duas simula-
ções, uma fechando o leque de
candidatos e outra, o expandin-
do aos nomes até aqui coloca-
dos. Nelas, a vantagem de Lula
sobre os rivais é suficiente para
garantir a vitória do petista já no
primeiro turno.

No cenário A, o petista tem
48%, ante 22% de Bolsonaro, 9%
de Moro, 7% do ex-governador
Ciro Gomes (PDT) e 4% do go-
vernador paulista, João Doria
(PSDB). Dizem que votarão em
nulo, branco ou ninguém, 8%, e
2% não souberam responder.

Na hipótese B, não há dife-
rença no pelotão inicial: Lula
tem 47%, Bolsonaro, 21%, Moro

e Ciro, as mesmas intenções do
A. Doria fica na mesma, oscilan-
do para 3%.

Aí surgem os nomes alterna-
tivos: os senadores Simone Te-
bet (MDB) e Rodrigo Pacheco
(PSD) com 1%, e sem pontuar o
senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE), o ex-ministro Aldo
Rebelo (sem partido) e o cien-
tista político Felipe d'Ávila (No-
vo). Nulos/brancos/ninguém e
não sabem também repetem o
cenário A.

Não é possível fazer uma
comparação direta com o levan-
tamento anterior, feito nos dias
13 a 15 de setembro, dados os
cenários diferentes.

Mas é possível observar que a
entrada de Moro, principal fato
político desta etapa da disputa
só alterou o jogo de forma mais
substancial no pelotão da dita
terceira via. Ele parece agregar
alguns votos de Bolsonaro, ou-
tros de Ciro e outros de brancos
e nulos.

Já Lula ensaia sua aproxima-
ção dos 50% de intenções de vo-
to e Bolsonaro oscila negativa-
mente. Isso fica mais claro na
pesquisa espontânea, que é
comparável ao longo dos levan-
tamentos.

Em setembro, o petista tinha
27% e agora, subiu a 32%. O pre-
sidente oscila na margem de er-
ro, de 20% para 18%. E Moro sur-

ge do nada com 2%. Nela, quan-
do o eleitor não é apresentado
aos nomes à disposição, salta
aos olhos os 36% que dizem não
saber em quem vão votar.

Em termos de perfil de eleito-
rado, poucas mudanças ante
pesquisas anteriores. Lula segue
com seu melhor desempenho
entre os mais jovens (54% no ce-
nário A, 53% no B), menos esco-
larizados (56% em A e B) e mais
pobres (56% e 55%, respectiva-
mente).

Esse último dado é particu-
larmente importante: 51% da
amostra do Datafolha é de pes-
soas que ganham até 2 salários
mínimos.

Nesse corte macro, Bolsona-
ro tem avaliação homogênea,
exceto entre os mais ricos, che-
gando a 32% e 34% entre quem
ganha de 5 a 10 salários míni-
mos e acima de 10, respectiva-
mente. Moro, por sua vez, es-
treia com perfil semelhante, só
se destacando nesses dois mes-
mos nichos, com 15% e 17%.

A clivagem regional mostra o
usual. Lula dispara no Nordeste,
com 61% no cenário A e 63%, no
B. A região responde por 26% do
eleitorado, ficando apenas atrás
do Sudeste (44%).

Bolsonaro segue com melhor
desempenho nos seus bastiões
no Sul (15% do eleitorado), com
27% de intenção de voto no ce-

nário A e 25%, no B, e no Nor-
te/Centro Oeste (16% da amos-
tra), com 26% no A e 25%, no B.

Moro vai um pouco melhor
no Sudeste e no Sul, em torno de
12%-13%, mas está no patamar
de Doria no Nordeste, com 3%
nos dois cenários. Ciro, apesar
de identificado com a região por
ser cearense, atrai votos de for-
ma homogênea.

Já o tucano, apesar de paulis-
ta, recebe 6% de intenções na
sua região e 8%, no estado que
governa (cenário A).

Quando o quesito é a religião,
a aprovação do nome do evan-
gélico André Mendonça para
compor a corte do Supremo Tri-
bunal Federal não parece ter
impactado a intenção de voto de
Bolsonaro, que tem ainda um
reduto no grupo, responsável
por 25% da amostra populacio-
nal da pesquisa.

Lula lidera sobre Bolsonaro
também nesse grupo, embora
com vantagem menor (39% a 33%
no cenário A e 38% a 31%, no B).

O petista tem jogado de for-
ma discreta nessa etapa da cam-
panha. Só ganhou visibilidade
por falas consideradas infelizes
por aliados e pela negociação
para atrair o ex-governador pau-
lista Geraldo Alckmin (ex-
PSDB) para ser seu vice na cha-
pa, talvez pelo PSB ou pelo Soli-
dariedade.

Ratinho ataca deputada e
sugere que seja metralhada
CRISTINA
CAMARGO/FOLHAPRESS

O apresentador Carlos Ro-
berto Massa, o Ratinho, 65, su-
geriu ontem, em seu programa
de rádio, que a deputada federal
Natália Bonavides (PT-RN), 33,
seja metralhada.

Ele fez a sugestão ao discor-
dar da proposta da parlamentar
para retirar os termos "marido e
mulher" das celebrações dos ca-
samentos civis. Ratinho tam-
bém fez ataques machistas à de-
putada.

"Natália, você não tem o que
fazer?", perguntou o apresenta-
dor, ao vivo, no programa Tur-
ma do Ratinho. "Vai lavar roupa,
costurar a 'carça' do seu marido,
a cueca dele. Isso é uma imbeci-
lidade, querer mudar esse tipo
de coisa", disse, com o apoio dos
demais participantes.

Depois, ao ouvir que a parla-
mentar defenderia os termos "fi-
liação 1" e "filiação 2" nas certi-
dões de nascimento das crian-
ças, Ratinho prosseguiu: "Tinha
que eliminar esses loucos. Não
dá para pegar uma metralhado-
ra"? Os termos "filiação 1" e "fi-

liação 2", no entanto, não fazem
parte do projeto da parlamentar.

Ratinho também fez comen-
tários sobre a aparência da de-
putada, após uma foto dela apa-
recer no monitor do estúdio on-
de o programa era transmitido.

"Feia do capeta", disse. O
apresentador chamou a petista
de imbecil e afirmou que o país
tem assuntos mais importantes
para serem discutidos.

"Incitar homicídio é crime",
respondeu a deputada nas re-
des sociais. "Ele coloca a minha
vida e minha integridade física
em risco."

Natália Bonavides afirmou
que vai acionar Ratinho judicial-
mente. "Essas ameaças e ata-
ques covardes não ficarão im-
punes. O apresentador utilizou
uma concessão pública para co-
meter crime."

A deputada recebeu apoio de
outras políticas, como a gover-
nadora do Rio Grande do Norte,
Fátima Bezerra (PT).

"A violência política e de gê-
nero praticada contra a deputa-
da é inconcebível e não pode
mais existir em nosso país. Inci-
tar a violência é crime. Não é a

isso que devem prestar as con-
cessões públicas", disse Fátima
Bezerra.

A deputada federal Benedita
da Silva (PT-RJ) afirmou que a
violência contra a mulher políti-
ca no Brasil é brutal e revela o
machismo e a misoginia estru-
tural. Ela prestou solidariedade
a Natália Bonavides e chamou
os ataques de sórdidos. "Esta-
mos juntas. Não nos calarão",
escreveu nas redes sociais.

Para a vereadora Erika Hilton
(PSOL), a concessão pública da
emissora deveria ser revogada.
"É um crime incitar o assassina-
to de uma pessoa", disse.

"Esse comunicador precisa
ser investigado e responsabili-
zado por ameaça e incitação ao
ódio e ao homicídio", defendeu
a deputada federal Jandira Feg-
hali (PC do B-RJ). "Exigimos que
ele seja responsabilizado", con-
cordou a deputada federal Talí-
ria Petrone (PSOL-RJ).

A deputada federal Tabata
Amaral (PSB-SP) prestou solida-
riedade à petista. "Enquanto uma
de nós não estiver segura para
exercer seus direitos políticos,
nenhuma de nós estará", disse.

MASSA PODRE

STF mantém 
decisão que
libera emendas
secretas

O STF (Supremo Tribunal
Federal) formou maioria pa-
ra manter a decisão da mi-
nistra Rosa Weber de liberar
o pagamento das emendas
de relator. Os magistrados
também mantiveram a am-
pliação do prazo de 30 para
90 dias para que o Congresso
informe o nome de todos os
parlamentares beneficiados
em 2020 e 2021 por essas
verbas.

Os ministros Ricardo Le-
wandowski, Gilmar Mendes,
Dias Toffoli,  Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux e Alexan-
dre de Moraes acompanha-
ram o voto da relatora.

O recuo do Supremo neste
caso representa um alívio pa-
ra a tensão que a decisão do
caso tinha gerado entre a cor-
te e o Legislativo. Inicialmen-
te, em 5 de novembro, Rosa
Weber determinou a suspen-
são das emendas que são pa-
gas a deputados e senadores
e controladas pelo relator-
geral da lei orçamentária que
passa pelo Congresso.

CONGRESSO

Cupixa de Bolsonaro, Kássio, para
julgamento de passaporte vacina
MATHEUS TEIXEIRA E 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O ministro Kassio Nunes
Marques interrompeu ontem o
julgamento do STF (Supremo
Tribunal Federal) que discute a
exigência de passaporte de vaci-
nação para entrar no país.

A corte já tinha oito votos pa-
ra estabelecer a necessidade de
apresentar comprovante de va-
cina contra a Covid-19 ou de fa-
zer quarentena e ter testagem
negativa da doença para ingres-
so no país.

A assessoria do Supremo in-
formou que, apesar de o julga-

mento ter sido interrompido
sem a declaração de resultado,
esse entendimento é o que está
em vigência.

Ontem, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, havia afirma-
do que o governo aguardava o
encerramento do julgamento
para editar uma portaria que re-
gulamentasse a entrada e saída
do Brasil de acordo com a deci-
são do Supremo.

"Quando tiver o acórdão os
ministérios liderados pela Casa
Civil vão verificar as normati-
vas", disse.

O governo ainda não infor-
mou o que fará diante da sus-

pensão do julgamento.
Kassio foi o primeiro indica-

do à corte pelo presidente Jair
Bolsonaro, que é contra o passa-
porte. Ele pediu destaque para
retirar a análise do tema do am-
biente virtual e remetê-la ao ple-
nário físico.

Com isso, o Supremo deve
voltar a julgar o caso apenas ano
que vem, já com a presença de
André Mendonça, o segundo es-
colhido do chefe do Executivo
para o tribunal e que tomou on-
tem.

Quando há retirada de pro-
cesso do ambiente online, o ca-
so é retomado do zero no plená-

rio físico. O presidente Luiz Fux
anunciou que irá marcar o jul-
gamento para 9 de fevereiro,
após o recesso.

Na análise do caso, prevale-
ceu o voto do relator, ministro
Luís Roberto Barroso. A posição
majoritária permite que resi-
dentes que deixarem o país a
partir de quarta-feira retornem
mesmo sem o comprovante da
imunização.

Também está autorizada a
entrada, sem vacina, de quem
não pode receber as doses por
razões médicas, menores de 12
anos e quem chega de países
sem imunizantes disponíveis.

STF
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MP denuncia três
policiais pela morte
de João Pedro no RJ

SÃO GONÇALO

JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS

O Ministério Público do Rio
de Janeiro denunciou três poli-
ciais civis pela morte do ado-
lescente João Pedro de Mattos
Pinto, de 14 anos. Após uma
apuração paralela, a Promoto-
ria acusou os agentes ontem de
homicídio duplamente qualifi-
cado e fraude processual.

O menino foi baleado em
18 de maio de 2020 enquanto
brincava com primos e amigos
dentro da casa da família em
São Gonçalo, na região metro-
politana carioca, durante uma
incursão da Core (Coordena-
doria de Recursos Especiais),
espécie de tropa de elite da
Polícia Civil.

Os seis jovens presentes di-
zem que, após um helicóptero
sobrevoar o terreno, três agen-
tes invadiram a residência ati-
rando, apesar de eles terem gri-
tado que havia crianças. A ver-
são dos policiais é de que cri-
minosos tentaram fugir pulan-
do o muro do imóvel e João Pe-
dro foi atingido no confronto.

A Polícia Civil havia con-
cluído o inquérito sobre o caso
em junho, indiciando Mauro
José Gonçalves, Maxwell Go-
mes Pereira e Fernando de
Brito Meister por tentativa de
homicídio culposo, já que não
conseguiu identificar de qual
arma partiu o tiro que matou o
adolescente.

O entendimento do Minis-
tério Público, porém, foi dife-
rente. A denúncia alega que o
crime foi cometido por motivo
torpe, pelo fato de os denun-
ciados terem "agido ofensiva-
mente para matar" criminosos
que presumiram estar no local
sem que houvesse, de fato,
qualquer reação armada ou
resistência.

Também sustenta que os
agentes utilizaram recurso
que dificultou a defesa da víti-
ma, uma vez que eles ingres-
saram inesperadamente na
casa e que "gozavam de ampla
e irrestrita superioridade de
meios e recursos".

"Em total menoscabo pelas
vidas dos moradores inocentes
da localidade de Itaoca, aden-
traram no terreno e alvejaram,
sem nenhum motivo justifica-
dor, a residência em cujo inte-
rior se encontravam seis jo-
vens desarmados, vindo a atin-
gir e matar a vítima", escrevem
os promotores na denúncia.

A tentativa de homicídio
culposo citada pela investiga-
ção da Polícia Civil tem pena
prevista de até três anos de pri-

são, enquanto o homicídio do-
loso qualificado pode chegar a
30 anos. O crime de fraude
processual, por sua vez, tem
pena máxima de dois anos.

Esse último se refere, se-
gundo a Promotoria, à altera-
ção do local do crime por parte
dos policiais, com a intenção
de criar vestígios de um supos-
to confronto com criminosos.
De acordo com a denúncia,
eles plantaram objetos na casa
enquanto aguardavam os pe-
ritos da Delegacia de Homicí-
dios de São Gonçalo.

Entre esses objetos esta-
riam diversos artefatos explo-
sivos, uma pistola Glock cali-
bre 9mm e uma escada posi-
cionada intencionalmente
junto ao muro dos fundos do
imóvel. Os agentes também
teriam produzido marcas de
disparos de arma de fogo jun-
to ao portão da garagem.

O Ministério Público solici-
tou à Justiça que os policiais
sejam suspensos de suas fun-
ções públicas durante o pro-
cesso penal, fiquem proibidos
de manter contato com as tes-
temunhas e de acessar qual-
quer unidade da Polícia Civil e
compareçam mensalmente
em juízo. Ao menos até junho,
eles continuavam atuando na
Core, inclusive em operações.

Desde a morte de João Pe-
dro, a Defensoria Pública de-
nunciou uma série de irregu-
laridades na apuração do cri-
me. Entre elas estão as altera-
ções da cena do crime, como a
remoção do corpo da vítima
sem o acompanhamento da
família, e a retirada de grana-
das, que foram levadas para
perícia e destruídas pela pró-
pria Core.

Uma menina de 15 anos
também foi levada em um car-
ro da polícia para depor sem
representantes legais, e o local
da morte não foi isolado corre-
tamente, com provas deixadas
para trás, como o pino de uma
granada, segundo foto obtida
pela reportagem. Policiais
mudaram ainda suas versões
sobre as armas usadas e a
quantidade de tiros dispara-
dos ao longo da investigação.

O Complexo do Salgueiro,
onde ocorreu o homicídio do
menino, é a mesma comuni-
dade na qual oito corpos fo-
ram retirados por moradores
de um mangue no último dia
22, após uma operação da Po-
lícia Militar. Um nono homem
foi assassinado em outro local,
após a morte de um policial no
dia anterior.

GUERRA

Putin acelera testes de míssil
em meio à crise com a Otan
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
m meio à escalada da crise
com o Ocidente devido à
situação na Ucrânia, o pre-

sidente russo, Vladimir Putin,
acelerou seu programa de testes
de um míssil hipersônico de cru-
zeiro para uso naval.

Ontem, o Ministério da Defe-
sa anunciou ter feito mais um
lançamento bem-sucedido do
3M22 Tsirkon (zircão, em rus-
so). É o quarto teste do modelo
desde outubro –até então, ha-
viam ocorrido cinco lançamen-
tos na fragata Almirante Gorch-
kov no mar Branco.

Segundo a agência Tass, a pro-
dução em série do míssil está em
fase de contrato. Isso explica a
aceleração no ritmo dos testes,
mas a divulgação ocorre no con-
texto do agravamento das tensões
com os Estados Unidos e a Otan
(aliança militar ocidental).

Também ontem, o secretário-
geral da aliança, Jens Stoltenberg,
afirmou que as demandas de Pu-
tin apresentadas aos EUA na crise
são inaceitáveis. O russo quer ga-
rantias por escrito de que o clube
não irá expandir-se a leste, reti-
rando os convites feitos em 2008 à
Ucrânia e à Geórgia.

Isso é inaceitável na Rússia,
que vê os antigos pedaços da

União Soviética (1922-91) como
áreas que, se não são aliadas co-
mo a ditadura da Belarus, não po-
dem ser incorporadas à estrutura
militar ocidental e trazer tropas e
mísseis às fronteiras russas.

No caso georgiano, o Kremlin
travou uma guerra rápida em
2008 e garantiu a autonomia de
duas áreas de maioria étnica rus-
sa no país, travando seu processo
de adesão à Otan.

Seis anos depois, foi a vez da
Ucrânia, onde um golpe derru-
bou o governo pró-Putin e a res-
posta foi a anexação da Crimeia,
um fato consumado político, e a
guerra civil que gerou a virtual in-
dependência de áreas separatis-
tas pró-Rússia no leste do país.

Visando uma demonstração
de força na hora de negociar
uma acomodação, Putin deslo-
cou cerca de 100 mil homens e
equipamentos como blindados,
tanques e sistemas antiaéreos,
para áreas relativamente próxi-
mas da Ucrânia.

Para o Ocidente, há o risco real
de invasão, o que o Kremlin nega.
Seja como for, os ânimos seguem
exaltados e nesta quinta o Krem-
lin afirmou que Putin está aberto
para uma nova conversa virtual
com Joe Biden, o presidente ame-
ricano que já havia rechaçado as
demandas russas numa video-

conferência na semana passada.
Além das ameaças de sanções

ocidentais, Putin tem novos pro-
blemas. O Kremlin teve de negar,
nesta quinta, um relato compro-
metedor acerca de sua presença
em território ucraniano.

Tudo começa com um caso
simples de corrupção, no qual
um funcionário de uma empresa
que fornece alimentos e produ-
tos para as Forças Armadas foi
condenado por cobrar propina.
Só que, em seu testemunho à
corte de Rostov (perto da Ucrâ-
nia), ele disse que parte do mate-
rial entregue foi para tropas rus-
sas nas áreas rebeldes.

Isso é um segredo de polichi-
nelo. O próprio chanceler Serguei
Lavrov já disse, num seminário
em Moscou, que havia ocorrido
uma intervenção russa na região.
Mas o Kremlin sempre negou ter
forças estacionadas lá.

É neste clima que os testes hi-
persônicos continuam. As armas
são consideradas parte do arsenal
do futuro, e o recente lançamento
de um modelo avançado atribuí-
do à China gerou alarme nos EUA
–que têm programas ainda não
muito avançados na área.

Os chineses são aliados dos
russos na atual crise, com o líder
Xi Jinping exortando Putin à defe-
sa comum de ambos os países

contra o Ocidente.
Observando o cenário euro-

peu, a introdução mesmo que li-
mitada de um míssil naval desses
no mar Negro, que banha a área
contestada da Crimeia, além de
Rússia, Ucrânia e outros países,
traria problema para a Otan.
Nesta quinta, aliás, os russos fize-
ram exercícios de ataques a na-
vios na região.

No teste desta quinta, o Tsir-
kon atingiu um alvo a cerca de 400
km do ponto de lançamento, no
campo de testes de Chija (região
de Arkhangelsk, no Ártico). O
Tsirkon pode atingir até nove ve-
zes a velocidade do som (11 mil
km/h) em trajetória manobrável,
facilitando a evasão de defesas.

Ele é uma das "armas invencí-
veis" que Putin anunciou em 2018
para dizer que estava à frente do
Ocidente no campo da tecnologia
hipersônica. Diferentemente de
dois outros modelos hipersônicos
já em uso limitado, o Kinjal e o
Avangard, ele não emprega ogi-
vas nucleares.

Sua função primária, desde a
fase de desenho e teste inicial em
2012, é servir de arma antinavio.
Ele vai até 28 km de altitude com
um propelente sólido, e aí aciona
um motor com combustível líqui-
do de alta performance chamado
scramjet.

Governador entrega 62
viaturas a Polícia Civil

RENOVAÇÃO DA FROTA

O governador Cláudio Cas-
tro entregou, ontem, 62 novas
viaturas, no estilo picape, para
a Secretaria de Estado de Polí-
cia Civil (Sepol). Vinte delas
são destinadas à Coordenado-
ria de Recursos Especiais (Co-
re), unidade de elite da institui-
ção. Quarenta veículos, sendo
20 caracterizados, vão para  de-
legacias distritais e especializa-
das. Os outros 20, descaracteri-
zados, serão usados em ações
de inteligência policial. As duas
viaturas restantes têm padrão
antibombas. O investimento
total na renovação da frota é de
cerca de R$ 20 milhões.

“Estas novas viaturas vão
reforçar delegacias de todo o
estado, incluindo Niterói, São
Gonçalo, Baixada Fluminense
e interior, além das especiali-
zadas. Isso mostra que nossa
gestão é para todo o Rio de Ja-
neiro, não foca em determina-
das regiões e tem o objetivo de
melhorar a Segurança Públi-
ca”, disse Cláudio Castro.

A aquisição visa o reforço e
o restabelecimento operacio-
nal da Polícia Civil. Os novos

veículos chamam a atenção
pela inovação: uma tecnologia
inédita de blindagem foi usada
nos para-brisas e é contra tiros
de fuzil.  A medida garante
mais segurança aos agentes.

“Os novos automóveis vão
facilitar a mobilidade dos
agentes em terrenos de difícil
acesso. O governo estadual dá
prosseguimento ao plano de
investimentos na polícia judi-
ciária”, disse o secretário de
Polícia Civil, delegado Allan
Turnowski.

CENTROS ESPORTIVOS 
Na ocasião, também foi as-

sinado um termo de coopera-
ção técnica entre as secretarias
de Polícia Civil e de Esporte,
Lazer e Juventude para a insta-
lação de centros esportivos pa-
ra atender crianças e adoles-
centes. Um dos núcleos vai
funcionar nas instalações da
Academia de Polícia Sylvio
Terra (Acadepol), no Centro
do Rio, para atender à comuni-
dade infanto-juvenil do entor-
no, além de policiais civis e os
dependentes.

O primeiro-ministro da Co-
reia do Sul, Kim Boo-kyum,
anunciou ontem que o país vai
restabelecer regras mais rígidas
de distanciamento social. Embo-
ra, há um mês e meio, Seul tenha
decidido amenizar as restrições e
optado pela política de conviver
com o coronavírus, o aumento
de infecções e de casos graves
justificam o recuo.

As medidas entram em vigor
amanhã e devem durar até pelo
menos 2 de janeiro. Sob as novas
regras, reuniões públicas serão li-
mitadas a no máximo quatro pes-
soas –desde que estejam comple-
tamente vacinadas. Estabeleci-
mentos como restaurantes, cafés
e bares terão que fechar as portas
às 21h, e cinemas e casas de
shows, às 22h.

Aqueles que não estiverem va-
cinados contra a Covid-19 ainda
poderão jantar fora de casa, por
exemplo, mas apenas se estive-
rem sozinhos. Outra opção é usar
os serviços de delivery ou de reti-
rada das refeições.

Atualmente, as empresas sul-
coreanas não têm limites ao ho-
rário de funcionamento, e as
reuniões privadas podem ter até
seis pessoas em Seul ou oito em
outras regiões do país, indepen-
dentemente do status de vacina-
ção. Em locais públicos, o en-
contro é permitido desde que no
máximo uma pessoa do grupo
ainda não tenha recebido o imu-
nizante.

O grupo dos não imunizados,
no entanto, representa parcela
minoritária da população da Co-
reia do Sul. Até a quarta-feira pas-
sada, 81,6% dos sul-coreanos es-
tavam com o ciclo vacinal com-
pleto, de acordo com dados do
portal Our World in Data.

A mesma base mostra, porém,
o crescimento do número de no-
vos casos de coronavírus no país.
Nos últimos dois meses, a média
móvel de novas infecções sobe de
forma quase ininterrupta. Em 15
de outubro, a Coreia do Sul conta-
bilizava média de 1.579 casos diá-
rios; nesta quarta, o índice foi de
6.790 –aumento de 130%.

Em números absolutos, os óbi-
tos por Covid-19 ainda são relati-
vamente baixos, mas cresceram
em proporção parecida. Há dois
meses, a média móvel de mortes
era 12 em nesta quarta, foi 63 –au-
mento de 123,5%.

"Estamos fazendo todos os es-
forços para superar a crise que
nos pressiona, expandindo nossa
capacidade médica e a campanha
de vacinação, mas precisamos de
tempo", disse o premiê sul-corea-
no. "Só podemos ir além desta cri-
se derrubando [o índice de] disse-
minação atual o mais rápido pos-
sível por meio de forte distancia-
mento social".

Apesar das cifras que preocu-
pam, há quem se oponha à im-
posição de novas restrições. As-
sociações de proprietários de
pequenos negócios e de restau-
rantes emitiram uma série de
declarações em protesto contra
a decisão.

Os empresários também de-
mandam medidas de suporte
econômico, e há manifestações
de rua previstas para a próxima
semana. Em resposta, Kim disse
que o governo anunciará em bre-
ve seus planos para fornecer "um
apoio financeiro ainda maior" às
empresas.

O presidente da Coreia do Sul,

Moon Jae-in, divulgou, por meio
de sua porta-voz, um pedido de
desculpas por não ter conseguido
conter a propagação do coronaví-
rus e garantir leitos hospitalares
suficientes durante o processo de
flexibilização.

No final de outubro, o gover-
no sul-coreano havia anunciado
um processo de retomada gra-
dual das atividades econômicas
e sociais baseada na tentativa de
conviver com o coronavírus sem
adotar medidas sanitárias muito
rígidas. Embora com a ressalva
de que a luta contra a pandemia
ainda não havia acabado, o
anúncio, associado ao ritmo
avançado da imunização, foi car-
regado de otimismo.

Mas já àquela época, especia-
lista como os da Associação Mé-
dica Coreana (KMA) alertaram
que o momento da mudança
para a nova estratégia, às véspe-
ras do inverno no Hemisfério
Norte e quando o país já come-
çava a registrar uma ligeira alta
nos casos, poderia desencadear

novos surtos da Covid-19.
Segundo dados da Agência de

Controle e Prevenção de Doenças
da Coreia do Sul (KDCA), os 7.622
casos registrados na quarta repre-
sentam um pequeno recuo no re-
corde de infecções diárias regis-
trado um dia antes –7.850.

A KDCA também registrou re-
corde no número de casos graves.
Foram 989 (quase 13% do total
diário). Na capital, Seul, 87% dos
leitos de UTI estão ocupados, ín-
dice que, em âmbito nacional, é
de 81%.

A diretora da agência, Jeong
Eun-kyeong, prevê que a conta-
gem de novos casos pode ultra-
passar a marca dos 10 mil por
dia ainda em dezembro se o ín-
dice de contágios não for freado.
A taxa de 5.000 infecções diárias
foi ultrapassada em 31 de no-
vembro, e a de 7.000, na semana
passada.

Ainda segundo a KDCA, a Co-
reia do Sul contabiliza 148 casos
da variante ômicron, potencial-
mente mais transmissível.

COVID-19
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O primeiro-ministro britânico, Boris John-
son, e o professor Chris Whitty, responsável pela
saúde pública do Reino Unido, apelaram, nas
últimas horas, à população para que evite a ex-
cessiva socialização antes do Natal. O país en-
frenta nova onda de casos sem precedentes - nes-
sa quarta-feira, registrou 78,61 mil infecções, o
maior número diário desde o início da pande-
mia. A França já retomou restrições para viajan-
tes do Reino Unido.  

O número de casos confirmados de infecção
pelo SARS-CoV-2, divulgado pelas autoridades
sanitárias, ultrapassa em 10 mil o máximo atin-
gido em janeiro deste ano. Desde o início da pan-
demia de Covid-19, o Reino Unido, com uma po-
pulação de cerca de 67 milhões de pessoas, noti-
ficou mais de 11 milhões de casos e mais de 146
mil mortes.

Na origem desse aumento acentuado está, se-
gundo as autoridades britânicas, a combinação
entre as variantes Delta e Ômicron que, no início
da semana, já levara o primeiro-ministro e ad-
vertir para um “maremoto” de infecções. Boris
Johnson voltou a dirigir-se à população para pe-
dir muita cautela na socialização. Ele rejeitou,
no entanto, o fechamento de bares e restaurantes.

“Pensem bem antes de ir”, limitou-se a dizer,
em entrevista coletiva. Ao lado do primeiro-mi-
nistro, Chris Whitty apelou, por sua vez, aos bri-

tânicos para que evitem “misturar-se com pes-
soas” desnecessariamente. Traçou também o
prognóstico de novos máximos de infecções, à
medida que a variante Ômicron se propaga.

A Agência de Segurança da Saúde do Reino
Unido vai começar a incluir as reinfecções nos
seus boletins epidemiológicos diários. Whitty
afirmou que o país enfrenta “duas epidemias”: a
primeira, da variante Ômicron, “que cresce mui-
to rapidamente”, e a segunda da variante Delta.

A Ômicron, destacou o médico britânico, está
evoluindo em ritmo fenomenal: “Temo que te-
nhamos de ser realistas quanto aos recordes que
serão batidos nas próximas semanas”.

Chris Whitty admitiu que a comunidade
científica ainda não dispõe de todos os dados so-
bre hospitalizações, doença severa e mortes cau-
sadas pela Ômicron, mas lembrou que o que já
se sabe é mau. “Não se misturem”

Whitty aconselhou o público a dar prioridade
a eventos e celebrações “que realmente interes-
sem”, uma vez que é elevado “o risco de infecção”
em eventos sociais desnecessários.

O primeiro-ministro britânico insistiu na
ideia de que o Natal deste ano será “considera-
velmente melhor” do que o de 2020, já que o go-
verno não está, no momento, contemplando a
possibilidade de medidas reforçadas de confi-
namento.

Reino Unido tem onda de covid-19 sem precedente

Coreia recua e impõe restrições
após registrar explosão em casos 
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