
SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2021

UM J O R NA L A S E RV I Ç O D A D EMO C R A C I AHÁ 1 0 0 ANO S

ANO 101 ┆ Nº 33.841 R$ 5,00

ISSN 1414-5723

9 771414 572070

33841

Temor de variante leva países
a voltaremabarrar viajantes
Linhagem chamada de ômicron, potencialmentemais transmissível, assusta governos emercados

OBrasil anuncioubarreiras
paraviajantesvindosdeseis
paísesdaÁfricanaregiãoon-
de foiprimeiro identificada
umanovavariantedocoro-
navírus,seguindoospassos
de outros governos que te-
memnovos surtos.

Batizada de ômicron, a li-
nhagem levou o Ministério
da Saúde a fazer um aler-
ta. Mas Jair Bolsonaro afir-
mouqueopaís“nãoaguenta
maisumlockdown”,aludin-
doarestriçõesdecirculação
nos 21meses depandemia.

NaEuropa,ogovernobel-
ga anunciou o primeiro ca-
socomanova linhagemem
umapacientenãovacinada.
Outrosgovernosvoltarama
fechar aeroportos para via-
jantesvindosdocontinente
africanoeaimporrestrições.

Israeldizestarnaiminên-
ciadedeclararemergência.
Apesar da recomendação

da Anvisa, o governo brasi-
leiro reluta em exigir com-
provante de vacinação pa-
ravisitantesestrangeirosno
país. MundoA15 e SaúdeB1

Ômicron derruba bolsas,
petróleo e criptomoedas
pelomundo A21 e A23

Veja o que se conhece
sobre linhagem detectada
na África do Sul B1

Diretor da Anvisa
quer evitar turismo
antivacina no país
O diretor-presidente da
Anvisa,AntonioBarraTor-
res,cobrouqueogoverno
passeaexigirocertificado
devacinaçãoparaentrada
no Brasil. A medida, que
desagrada a Jair Bolsona-
ro, evita que o país se tor-
neatrativoparaoturismo
antivacina, diz. SaúdeB2

Casos de gripe
sobem em SP e Rio
após flexibilização
As cidades de São Paulo
e Rio de Janeiro veemau-
mentonos casosdegripe
eoutrasinfecçõesrespira-
tóriasapósaflexibilização
de regras contra aCovid.
Prontos-socorrospaulis-

tanos registraramalta na
procuraporcontadeviro-
ses respiratórias. SaúdeB3

‘Quebra de paradigma’, diz 1ª
mulher que presidirá a OAB-SP
PatriciaVanzolini,49,1ªmulhereleitaparachefiaraOAB-
SPemquase90anos,dizàFolhaquedefenderáoprocesso
democráticoseJairBolsonaro“ameaçaraseleições”. A10

Pfizer/BioNTech
testa vacina contra
cepa resistente
SaúdeB2

Mais uma variante Rusgas comMacron
Sobre nova cepa do coro-
navírusereaçãobrasileira.

A respeito de embate en-
volvendo Jair Bolsonaro.

EDITORIAISA2

Esporte B7

Decisão da
Libertadores

Folhinha C10
Biografada em novo
livro, chef Paola
Carosella ensina sua
receita de coragem

Ilustrada C1
Flip recebe poeta
Leonardo Fróes,
que se denomina
um amante do verde

Centenário já foi
palco de decepção
do Palmeiras e de
festa do Flamengo

Movimentobaixo em loja emSP; comércio estimaquedade6,5%nas vendasdadata promocional, o quedeve se refletir nas festas defimdeanoMercadoA24

BLACK FRIDAY FRUSTRA, E COMÉRCIO PROJETA NATALMAIS FRACOQUEO PREVISTO
Danilo Verpa/Folhapress

AnteovetodoSTFaemen-
das, presidente daCâma-
ra diz que não cabe a ne-
nhumoutro Poder tratar
deregraorçamentária. A8

Só o Legislativo define o
Orçamento, afirma Lira

Mercado
imobiliário p. 1
Empreendimentos
de grifes de luxo
chegam ao Brasil

Alvaro Costa e Silva
Aparelhamento
do Enem incentiva
desigualdade
Afaltadeorganização,ou
opropósitodestrutivodo
governo, explica por que
o número de inscritos no
Enemfoiumdosmaisbai-
xosdahistória.Amaneira
como o exame é tratado
confirma uma tara, uma
perversão:ampliaradesi-
gualdadesocial. OpiniãoA2

TorcedordoFlamengo comdesenhodeMichael na cabeça, noMercadodoPorto, emMontevidéu, noUruguai DanteFernandez/AFP

Ícone da Broadway,
Stephen Sondheim
morre aos 91 anos
StephenSondheim,omai-
orcompositoreletristada
históriadoteatromusical
daBroadway,morreuon-
temaos91anos.Oartista
acumulousucessosdesde
os anos 1950, escrevendo
cançõesdeclássicoscomo
“WestSideStory”e“Swee-
neyTodd”. Ilustrada A18
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Após fiasco, PSDB
muda app e fala
em concluir hoje
suas prévias
Poder A6

STF desbloqueia
bens de Lula ao
derrubar decisão
da Lava Jato
Poder A5

*Variação em relação a 14 dias

A pandemia em 26.nov
Dados das 20h

POPULAÇÃO VACINADA

No Brasil

76,5%Ao menos uma dose
(dose única ou 1ª dose)

62,0%1º ciclo vacinal completo
(dose única ou 2ª dose)

7,3%Dose de reforço

ESTÁGIO DA DOENÇA

Óbitos
Média móvel

227 -12,8%*

Em 24 h
303

Total
614.000

Casos -18,4%* (desacelerado)


