
FINALMENTE!
Galo vira de forma incrível 

em cima do Bahia, na 
Fonte Nova, e confirma o 

título brasileiro depois  
de 50 anos

 PÁG. 12

www.metrojornal.com.br |  leitor@metrojornal.com.br |  @MetroJornal

Em SP, contagem 
regressiva será 
para a 3ª dose
Reflexos da ômicron. Em nome da cautela por conta da nova variante do coronavírus, capital 
decide cancelar a festa de Réveillon na Paulista e suspende a liberação da máscara. Prefeitura 
também reduz intervalo entre a 2ª dose e o reforço da vacina de cinco para quatro meses PÁG. 02

PIB brasileiro cai 0,1% 
no terceiro trimestre

Brasil já reporta cinco 
casos da nova cepa 

Riqueza do país retrocede em sequência e provoca 
preocupações econômicas para o ano que vem PÁG. 06

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga pede equilíbrio 
e diz que não existem motivos para lockdown PÁG. 04
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Keno marcou dois 
para fechar o placar em 
3 a 2 para o Atlético-MG

Muralista Luna Buschinelli
foi a responsável por tirar o 
desenho do papel e levá-lo

ao edifío-garagem

BUDA MENDES/GETTY IMAGES
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Prédio nos arredores da 
25 de Março recebe arte de 
robô combatendo ETs criada 
pelo cineasta Tim Burton  PÁG. 09  

ELE ESTÁ 

ENTRE NÓS

A RAINHA

MÍN: 16°C
MÁX: 24°C

GRANDE SÃO PAULO 
Sexta-feira, 

3 de dezembro de 2021 

Edição nº 3.645, ano 15

@MetroJoJooorrrnnnnnananaaaaaaaaaannanaar aarnarnaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllll

LAERTE VAI RECEBER 
HOMENAGEM E 
PARTICIPAR DE PAINEL 
NA CCXP, QUE ROLA 
NESTE FINAL DE 
SEMANA EM MODO 
VIRTUAL PÁG. 09

KEINY ANDRADE/FOLHAPRESS

MINHOCÃO
VOLTA A ABRIR DE NOITE
FECHAMENTO AOS  PEDESTRES
DURAVA 20 MESES  PÁG. 02

FÓRMULA 1
ENTRA NA RETA FINAL
COM VERSTAPPEN  PRÓXIMO
 DO TÍTULO NO DOMINGO PÁG. 12

POPDO
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A Prefeitura de São Paulo 
anunciou ontem que irá can-
celar a festa de Réveillon na 
cidade. A decisão foi tomada 
a partir de um estudo sobre 
a situação epidemiológica da 
pandemia de covid-19.

O documento pede cautela 
no momento em que a cepa 
ômicron do coronavírus co-
meça a ser detectada no país. 
“Evidentemente o que pesou 
muito foi a nova variante. No 
momento é necessário que os 
técnicos da vigilância sanitá-
ria acompanhem e atuem em 
relação a ela”, disse o prefeito 
Ricardo Nunes (MDB).

Ele ressaltou, porém, que 
ainda não há comprovação 
sobre uma temida maior gra-
vidade da cepa detectada ini-
cialmente na África do Sul. 
“É necessário que se faça um 
monitoramento e o prazo fi-
caria muito curto para se to-
mar essa decisão lá na frente.”

Questionado em coletiva 

Pé no freio. Estudo sobre situação epidemiológica pede cautela após 
chegada de nova variante do coronavírus; máscaras serão mantidas

Capital decide 
cancelar festa 
de Réveillon

Palco principal da virada, avenida Paulista terá noite vazia | EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

Para acelerar a vacinação 
contra covid-19 com a do-
se de reforço, o governo de 
São Paulo reduziu o interva-
lo da imunização adicional 
de cinco para quatro meses 
– contados a partir da segun-
da dose. A medida foi anun-
ciada ontem e beneficia 
10 milhões de paulistas que 
completaram seu esquema 
vacinal entre julho e agosto.

Até ontem, apenas 10,7% 
da população do estado havia 
recebido a terceira dose. Se-
gundo o secretário da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, a medi-
da considera as festas de fim 
de ano e o atual cenário epi-
demiológico da covid-19 no 
mundo. “Temos condições lo-
gísticas e técnicas de ampliar 
a vacinação e reduzir o inter-
valo de aplicação das doses 
para que todos possam estar 
ainda mais protegidos.”

O adiantamento do prazo 

depende de cada prefeitura 
para passar a valer – na cida-
de de São Paulo, o novo in-
tervalo está em vigor desde 
ontem. Ela é válida para pau-
listas que foram imunizados 
com CoronaVac, AstraZene-
ca e Pfizer. Já os que recebe-
ram a dose única da Janssen 
poderão buscar o posto de 
saúde dois meses após a apli-
cação. Por falta de estoque, 
porém, a vacina utilizada de-
verá ser a da Pfizer.  METRO

Estado reduz para 4 meses 
intervalo da dose de reforço

sobre o Carnaval do ano que 
vem, Nunes afirmou que a de-
finição será feita “mais adian-
te”. “Como será no final de fe-
vereiro, haverá tempo para a 
secretaria monitorar.”

Máscaras ficam
O governo estadual recuou do 
plano de flexibilização do uso 
obrigatório de máscaras ao ar 

livre, até então previsto para 
11 de dezembro, seguindo re-
comendação do Comitê Cien-
tífico. “Todos os números de-
monstram que a pandemia 
está recuando em São Paulo, 
mas vamos optar pela precau-
ção. O nosso maior compro-
misso é com a saúde da popu-
lação”, afirmou o governador 
João Doria (PSDB).  METRO

“Temos condições 
logísticas e técnicas de 
ampliar a vacinação e 
reduzir o intervalo de 
aplicação das doses para 
que todos possam estar 
ainda mais protegidos.” 

JEAN GORINCHTEYN, SECRETÁRIO DA SAÚDE

Após 20 meses, o elevado 
Presidente João Goulart, o 
Minhocão, voltará a ser libe-
rado para ciclistas e pedes-
tres em dias úteis, das 20h às 
22h. A operação passa a va-
ler a partir de segunda-feira.

Segundo a prefeitura, a 
partir deste fim de semana o 
Minhocão também terá o ho-
rário de funcionamento am-
pliado, das 7h às 22h. O aces-
so e permanência no elevado, 

porém, dependem do cum-
primento de protocolos sani-
tários, como uso de máscara.

Para conectar os espa-
ços de convívio dos Centros 
Abertos da Amaral Gurgel 
e Marechal Deodoro, a pre-
feitura instalou dois acessos 
de pedestres no Minhocão. 
Também foram implanta-
dos gradis de segurança e 
portões de controle de aces-
so.  METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Centro. Minhocão volta a 
abrir à noite para pedestres

Polícia Federal

Operação mira 
migração ilegal 
para os EUA

Ao menos sete pessoas 
foram presas ontem em 
uma operação da PF (Polí-
cia Federal) de São Paulo, 
que investiga uma quadri-
lha envolvida em contra-
bando de migrantes. As 
vítimas saíam de Bangla-
desh com destino aos Es-
tados Unidos, mas pas-
savam antes pelo Brasil 
utilizando leis de refúgio. 
Segundo a PF, os suspeitos 
agiam a partir de agências 
de viagem clandestinas, 
que operavam no Brás, 
centro de São Paulo, e aju-
davam a fraudar docu-
mentos, como passaporte. 
Os presos podem respon-
der por associação crimi-
nosa e promoção de mi-
gração ilegal.  METRO

Aos fins de semana,
horário será ampliado

GABRIEL CABRAL/FOLHAPRESS

Dólar 

- 0,19%  
(R$ 5,660)

Ibovespa 

+ 3,54% 
 (104.343 pts)

Euro 

- 0,37%  
(R$ 6,394)

Selic 

(+7,75 % a.a.) 

Cotações

Salário 

mínimo 
(R$ 1.100) 
 

Essa foi por pouco
Um caminhoneiro ficou pendurado em um viaduto da rodovia 
Presidente Dutra, na altura de Cachoeira Paulista, interior de São 
Paulo, na manhã de ontem. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária 
Federal), um veículo derrubou caixas d’água na pista e fugiu. 
Dois caminhões pararam a tempo, mas o terceiro não conseguiu 
frear. Ele bateu na mureta e ficou pendurado. Um bombeiro fez 
o resgate do motorista, que não se feriu. | DIVULGAÇÃO/PRF

Investimentos

SP abre 
escritório 

em NY
O estado de São Paulo 

inaugurou ontem um es-

critório da InvestSP, agên-

cia de promoção de inves-

timentos, em Nova York, 

nos Estados Unidos. O ob-

jetivo é atrair investido-

res e fundos estrangeiros 

para iniciativas paulistas 

públicas e privadas. Ou-

tros escritórios já operam 

em Xangai (China), Du-

bai (Emirados Árabes Uni-

dos) e Munique (Alema-

nha). Estavam presentes 

o governador João Do-

ria (PSDB, foto) e o prefei-

to da capital, Ricardo Nu-

nes (MDB) – que fizeram 

de lá anúncios quanto ao 

enfrentamento da pande-

mia (leia ao lado).

 Pandemia de covid-19 
na cidade de São Paulo:
Casos: 975.803
Óbitos: 39.324
Letalidade: 4%

 Média móvel 
no município:
Casos: 149
Óbitos: 20

 Cobertura vacinal da população adulta:

 Cobertura da população adolescente:

108,7%

1ª dose/
única

2ª dose/
única

Dose de
reforço

101,2%

14,9%

1ª Dose 2ª Dose

107,7% 
65,1%

AINDA NÃO ACABOU

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
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Em reunião de vigilância e 
monitoramento da varian-
te ômicron ontem, o Minis-
tério da Saúde confirmou 
mais dois casos da nova 
cepa no Brasil, que foram 
identificados no Distrito 
Federal. Agora, o país che-
ga a cinco infecções no to-
tal – incluindo as três re-
gistradas pelas autoridades 
sanitárias de São Paulo. 

Todos os pacientes que 
testaram positivo para a 
ômicron estão vacinados e 
passam bem, de acordo com 
a pasta federal. Em relação 
aos casos suspeitos, agora 
são oito: um no Rio de Ja-
neiro, um em Minas Gerais 
e seis no Distrito Federal.

O boletim divulgado on-
tem pelo Ministério da Saú-
de afirma que a ômicron 
tem taxa maior de trans-
missibilidade em compara-
ção com outras variantes, 
mas que há “incertezas” so-
bre o tema. A pasta também 
informa que ainda não “há 
evidências” sobre a letalida-
de da cepa e a eficácia das 
vacinas contra ela.

Apesar da evolução da 
nova variante no Brasil, 
que deve se intensificar nas 
próximas semanas, o mi-
nistro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, afirmou duran-
te a reunião de ontem que 
o momento é de “pondera-

Covid-19. Mais duas infecções da nova cepa foram identificadas ontem no Distrito Federal. Ministro diz que momento requer ‘tranquilidade’

Governo confirma cinco casos 
da variante ômicron no Brasil

244 mil crianças e jovens entre 
6 e 14 anos estão fora da escola
Levantamento divulgado 
ontem pela ONG Todos Pe-
la Educação mostra que  
244 mil crianças e adoles-
centes entre 6 a 14 anos es-
tavam longe das salas de 
aula no segundo trimestre 
deste ano. Houve um au-
mento de 171,1% na compa-
ração com o mesmo período 
de 2019, antes da pandemia. 

A pesquisa foi realiza-
da com base nos dados da 
Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios) 
Contínua. De acordo com a 
ONG, o aumento “já começa 
a mostrar os efeitos da pan-
demia da covid-19 nas taxas 
de atendimento escolar”.

No caso dos jovens de 15 
a 17 anos, o levantamento 

mostra que permaneceu a 
tendência de queda no per-
centual daqueles que estão 
fora da escola, chegando a 
4,4% no segundo trimestre 
de 2021, quando 407,4 mil 
não estavam nas salas de 
aula, menos do que os 486,2 
mil de 2020 e dos 679,8 mil 
de 2019.

A Todos Pela Educação 
afirma que “acompanhar es-
tes indicadores é essencial 
para o monitoramento da 
garantia do direito à educa-
ção de todas as crianças e jo-
vens”. Para a ONG, é preciso 
destacar os “impactos múlti-
plos e duradouros que o lon-
go período de fechamento 
das escolas no Brasil exerce-
ria sobre os alunos”.  METRO

Bolsonaro afirma 
que agora tem 
20% no Supremo

Um dia após o Senado 
aprovar por 47 votos a 
32 a indicação de André 
Mendonça para minis-
tro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), o presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, afirmou on-
tem que Mendonça e Nu-
nes Marques são seus 
“20%” no Supremo. “Não 
mando nos dois votos do 
STF, mas são dois minis-
tros que representam, 
em tese, 20% daquilo 
que gostaríamos que fos-
se decidido e votado no 
Supremo”, disse. A posse 
do novo ministro da Cor-
te foi marcada para 16 
de dezembro, um dia an-
tes do recesso.  METRO

PF indicia 
empresa grega e 
chefes de navio

A PF concluiu o inquérito 
a respeito do crime am-
biental que, em 2019, “la-
vou” o litoral brasileiro 
com milhares de tonela-
das de óleo. A investiga-
ção pede o indiciamento 
da empresa grega Delta 
Tankers, dona do navio 
Bouboulina, apontado co-
mo o responsável pelo va-
zamento. Foram indicia-
dos ainda o comandante 
da embarcação, Konstan-
tinos Panagiotakopoulos, 
e o chefe de máquinas na 
época, Pavlo Slyvka. O in-
quérito afirma que foram 
gastos R$ 188 milhões 
com a limpeza do mar 
brasileiro.  METRO COM 
ESTADÃO CONTEÚDO

Vazamento de óleo Com André Mendonça

Levantamento é da ONG Todos Pela Educação | RIVALDO GOMES/FOLHAPRESS

ção, equilíbrio e tranquili-
dade para que as posições 
sejam apropriadas”.

O chefe da pasta fede-
ral avalia que não há evi-
dências científicas concre-
tas para que o Brasil volte a 
adotar medidas mais restri-
tivas, como o “fechamento 
total”. “Não podemos sair 
de uma situação libertária, 
de festas, de Réveillon, de 
Carnaval, para uma situa-
ção de fechamento total 

da nossa economia porque 
as consequências nós já sa-
bemos. Até porque não há 
motivo para isso. Até agora 
o que há é a notificação da 
variante, sem muitas mu-
tações, mas o real impacto 
sobre a saúde nós não sabe-
mos”, afirmou.

Ontem, São Paulo foi 
mais uma capital a cance-
lar as festas de Réveillon 
como medida de precau-
ção diante da presença da 

variante ômicron (leia mais 
na pág. 2).

Pressão
A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) tem 
recomendado ações mais rí-
gidas nos aeroportos, como 
a obrigatoriedade do com-
provante de vacinação para 
entrar no Brasil. No entan-
to, a medida não está nos 
planos do governo federal 
até o momento.  METRO

Marcelo Queiroga disse que ainda não dá para saber real impacto da ômicron na saúde | ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Com a chegada das festas 
de fim de ano e a visita para 
lá de indesejada da varian-
te ômicron, a Prefeitura do 
Rio de Janeiro decidiu on-
tem ampliar ainda mais os 
locais que agora vão solici-
tar o comprovante de vaci-
nação contra a covid-19.

A estratégia da gestão 
municipal mira principal-
mente os turistas não vaci-
nados, já que 90% da popu-
lação com mais de 12 anos 
da capital está imunizada 
com as duas doses.

O decreto de ontem obri-

ga os seguintes locais a exi-
girem o “passaporte da va-
cina”: hotéis e pousadas, 
festas, boates, casas de 
shows e espetáculos, bares, 
lanchonetes, restaurantes 
e salões de beleza. Outros 
ambientes, como cinema e 
estádios, já pediam o com-
provante antes.

A princípio, shoppings, 
táxis e carros por aplicativo 
também entraram no decre-
to, mas o prefeito Eduardo 
Paes (PSD) voltou atrás e de-
ve retirá-los da lista do “pas-
saporte da vacina”.  METRO

Rio fecha o cerco contra 
turistas não vacinados

Com o novo decreto, veja os locais que pedem  

o comprovante de imunização na capital do Rio:

 A PARTIR DE ONTEM:
- Hotéis e pousadas;

- Festas, boates e casas de shows e espetáculos;

- Bares, lanchonetes e restaurantes;

- Salões de beleza.

 JÁ ERA EXIGIDO:
- Estádios e ginásios esportivos;

- Cinema, teatros, circos, pistas de patinação, museus, 

galerias e exposições de arte e parques temáticos;

- Academias de ginásticas e centros de treinamento;

- Convenções, feiras comerciais e conferências.

PASSAPORTE DA VACINA
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Recessão? Riqueza do país terminou trimestre pela segunda vez negativa após tombo do agro; inflação e ômicron são dúvidas na retomada

PIB mostra que economia 
parou e assombra 2022

Senado aprova PEC que viabiliza R$ 400 no Auxílio Brasil
O Senado aprovou ontem a 
PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) dos Precató-
rios, que abre caminho para 
o governo do presidente Jair 
Bolsonaro implantar o pro-
grama Auxílio Brasil com 
um benefício de R$ 400 a 
partir de dezembro. Após a 
conclusão da tramitação, a 

Câmara terá que votar mais 
uma vez para se posicionar 
sobre as mudanças. 

A proposta é estratégica 
para o Executivo por abrir 
margem a novos gastos em 
ano eleitoral. O texto foi alvo 
de críticas por adiar o paga-
mento de precatórios, que são 
dívidas reconhecidas pela Jus-

tiça, a partir do próximo ano, 
e por mudar a regra de cálcu-
lo do teto de gastos, a princi-
pal âncora fiscal do país. Após 
alterações, no entanto, o go-
verno conseguiu os votos fa-
voráveis no Senado, até mes-
mo na oposição. Foram duas 
votações. No primeiro turno, 
o placar foi de 64 a 13; no se-

gundo, foram 61 votos a 10.  
A PEC abre um espaço de 

R$ 106,1 bilhões para no-
vas despesas no Orçamento 
de 2022. Senadores temem 
uma “farra eleitoral” no ano 
que vem, quando Bolsonaro 
tentará a reeleição. Por isso, 
o Senado alterou a redação 
para “carimbar” a destina-

ção dos recursos ao Auxílio 
Brasil e despesas com saú-
de, Previdência e assistência 
social. De acordo com espe-
cialistas, a vinculação não 
garante esse limite, pois as 
despesas podem ser mane-
jadas no Orçamento, mas 
os senadores críticos à PEC 
acreditam que haverá um 

compromisso maior com 
programas essenciais. 

A versão aprovada pelo 
Senado também limita o pa-
gamento de precatórios da 
União até 2026, e não mais 
até 2036, como estabeleci-
do anteriormente pela ver-
são aprovada na Câmara.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Depois da gangorra de al-
tos e baixos no ano passa-
do causados pelos primei-
ros impactos da pandemia 
de covid-19, a economia do 
Brasil estagnou. Dados di-
vulgados ontem pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) mos-
tram o PIB (Produto Interno 
Bruto) recuando 0,1% no ter-
ceiro trimestre, após queda 
de 0,4% em números revisa-
dos no segundo trimestre.

Os dois resultados negati-
vos seguidos do indicador co-
locam tecnicamente o país 
em recessão. Mas a análise so-
bre os dados atuais é de que 
ainda não é possível fazer a 
afirmação, já que a situação 
requer baixa generalizada 
das atividades e forte alta do 
desemprego e da renda. “Re-
cessão é palavra forte. Mas de-
saceleramos. Diria que as lu-
zes vermelhas foram acesas e 
a situação do paciente é gra-
ve. Enquanto as economias 
mundiais se recuperam da 
pandemia, nós vamos ficar 
de fora”, afirma a economista 
da FGV Virene Matesco.  

O sócio diretor da Siegen 
Consultoria, Fábio Astraus-
kas, destaca que a tendên-
cia de desaceleração da eco-
nomia vem desde meados 
de junho deste ano. “Os fato-
res que freiam a retomada do 
crescimento permanecem no 
cenário, como alta inflação e 
subida de juros aliados ao alto 
nível de desemprego.” O eco-
nomista afirma que o 4º tri-
mestre terá impactos a serem 
observados, como o Auxílio 
Brasil e as consequências da 
variante ômicron.

A análise da CNC (Confe-
deração Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turis-
mo) é também de entraves na 
inflação para retomada eco-
nômica, que deve demorar 

a vir. “A baixa probabilidade 
de reversão desse cenário no 
curto prazo deverá impedir a 
aceleração da economia nos 
próximos três meses”, disse 
o presidente da entidade, Jo-
sé Roberto Tadros.

Setores

A queda no terceiro trimestre 
foi motivada principalmente 
pelo tombo do setor das ex-
portações (-9,8%) e o agrope-
cuário (-8%). O resultado só 
não foi pior por conta da leve 
recuperação dos serviços, em 
1,1%. O setor responde por  

mais de 70% do PIB. 
A coordenadora de Con-

tas Nacionais do IBGE, Rebe-
ca Palis, lembra que o agro 
é fortemente impactado pe-
lo fim da safra de soja no se-
gundo semestre, o que tem 
reflexo também na exporta-
ção. Mas a ação da seca e das 
geadas interferiu. “A agrope-
cuária vem de uma base de 
comparação alta, já que foi 
a atividade que mais cresceu 
no período de pandemia e, 
para este ano, as perspecti-
vas não foram tão positivas, 
em ano de bienalidade nega-

tiva para o café e com a ocor-
rência de fatores climáticos 
adversos na época do plantio 
de alguns grãos”, explicou. 

Já a indústria estagnou, 
com variação zero, o que pa-
ra a professora da FGV preo-
cupa. “Temos problema estru-
tural muito grande no setor. 
O mundo todo passou por 
ruptura nas cadeias produ-
tivas. Mas, aqui, a irrespon-
sabilidade fiscal criou riscos 
desnecessários, desvalorizan-
do a taxa de câmbio. E nossa 
indústria ainda depende bas-
tante de itens importados.”

A Secretaria de Políticas 
Econômicas do Ministério 
da Economia publicou nota 
em que minimiza a queda de 
0,1% e afirma que o PIB bra-
sileiro tem qualidade. Para o 
órgão, a crise hídrica impac-
tou o resultado, principal-
mente do agro. “É fundamen-
tal distinguir o que é política 
econômica de fatores climá-
ticos adversos e pontuais da 
natureza”, conclui.

VANESSA 
SELICANI 
METRO

“O Brasil está 
condenado a crescer. 
A pergunta é se vai 
ter um pouco mais ou 
um pouco menos de 
inflação. Mas aprovamos 
o BC [Banco Central] 
independente, que vai 
atuar, pela primeira vez, 
em um ano eleitoral.” 

PAULO GUEDES, MINISTRO DA ECONOMIA, 

SOBRE O PIB DO 3º TRIMESTRE

Canadá 
Reino Unido 

China

1,3

1,3
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O indicador é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado 
ou cidade no período. Eles são medidos no preço em que chegam ao consumidor. Dessa 
forma, é levado em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados
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‘Derrubar muros’

Papa Francisco 
critica políticas 
nacionalistas

O papa Francisco criti-
cou ontem os “muros 
do medo” e o ressurgi-
mento dos interesses na-
cionalistas na Europa, 
lembrando os dramas 
migratórios no Mediter-
râneo e os impactos da 
pandemia de covid-19 
no mundo. A declaração 
foi dada durante sua via-
gem ao Chipre, em um 
encontro com sacerdo-
tes, religiosos e diáco-
nos. “A Igreja no Chipre 
vive de braços abertos: 
acolhe, integra, acompa-
nha. É uma mensagem 
importante também pa-
ra a Igreja em toda a Eu-
ropa, marcada pela crise 
da fé”, afirmou o pontífi-
ce. De acordo com o Va-
ticano, o líder da Igreja 
Católica ainda voltará à 
Itália com 50 refugiados 
acolhidos no Chipre. A 
informação circulava co-
mo rumor na imprensa 
italiana há alguns dias, 
mas ainda não tinha re-
cebido uma confirmação 
oficial da entidade, que 
dizia apenas que essa hi-
pótese estava em estudo.  

 METRO COM ANSA

Nações Unidas

Homem é preso 
em frente à sede 
na ONU em NY

Um homem armado com 
um revólver em frente à 
entrada da sede da ONU 
(Organização das Na-
ções Unidas), em Nova 
York, foi preso ontem, 
segundo o departamen-
to de polícia da metrópo-
le. Mais cedo, ele estava 
na porta da organiza-
ção ameaçando cometer 
suicídio. O porta-voz da 
ONU, Stéphane Dujarric, 
confirmou que a sede 
da ONU foi fechada en-
quanto reforços policiais 
eram esperados. “Devido 
à situação de segurança 
do lado de fora, decidi-
mos bloquear o prédio.” 
O serviço de segurança 
das Nações Unidas che-
gou a pedir que todo o 
pessoal e delegados da 
sede da ONU ficassem 
abrigados enquanto a 
área em frente à entrada 
do Palácio de Vidro era 
isolada. Segundo os rela-
tos, uma reunião sobre 
o Iraque estava em anda-
mento quando o alarme 
disparou na sala do Con-
selho de Segurança.  ME-

TRO COM AGÊNCIAS

De olho na variante ômi-
cron do coronavírus, detec-
tada pela primeira vez na 
África do Sul, os Estados 
Unidos anunciaram ontem 
uma nova estratégia para 
conter a doença durante o 
inverno no país.

De acordo com o presi-
dente Joe Biden, o plano 
contará com centenas de 
novos locais de vacinação 
voltados para famílias, do-
ses de reforço para todos os 
adultos, novos requisitos de 
testes para viajantes inter-
nacionais e reembolsos de 
seguradoras para testes ca-
seiros de coronavírus – que 
custam cerca de R$ 100.

O líder americano aler-
tou em discurso que é es-
perado que as infecções de 

covid-19 aumentem nos pró-
ximos meses, independente 
da variante ômicron, como 
preveem especialistas da Ca-
sa Branca. No entanto, o país 
não cogita expandir regras 
de lockdown, já que preten-
de manter a economia e as 
escolas funcionando. 

Para combater o aumen-
to de casos, o governo mira 
os 100 milhões de america-
nos já elegíveis para se vaci-
nar contra a covid-19, mas 
que ainda não procuraram 
o imunizante. Para isso, o 
democrata pediu que em-
pregadores ofereçam folgas 
remuneradas aos funcioná-
rios como incentivo e diz 
que poderá subsidiar o des-
locamento do público até 
os postos de vacinação.

Para turistas interna-
cionais, mesmo completa-
mente imunizados, um tes-
te negativo de coronavírus 
precisará ser feito na vés-
pera do embarque ao país. 
Até então, era preciso fazer 
um exame até três dias an-
tes da viagem.  METRO

Mais rígidos. Joe Biden anuncia novo plano para frear a disseminação da variante ômicron pelos EUA; centenas de 
novos postos serão inaugurados para incentivar vacinação e turistas devem apresentar testes na véspera do embarque

Estratégia de inverno

Governo quer incentivar testes de covid-19 | SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Restrição é ‘ato de solidariedade’, diz Merkel
A então chanceler da Alema-
nha, Angela Merkel, que se 
despediu ontem do cargo, 
confirmou que o país ado-
tará o lockdown para pes-
soas que não se vacinaram 
contra a covid-19. O anúncio 
aconteceu no mesmo dia em 
que o país bateu 446 mortes 
em 24 horas em virtude da 
doença – o maior índice des-
de fevereiro deste ano.

Com índice de vacina-
ção completa em cerca de 
70%, autoridades alemãs 
buscam frear a quarta on-
da da pandemia no país. Se-
gundo Merkel, aqueles que 
não receberam o imunizan-
te contra o coronavírus es-
tão impedidos de circular 
em todos os estabelecimen-
tos comerciais da Alema-
nha, com exceção de super-
mercados e farmácias.

No entanto, o governo ain-
da deu tempo para que o pú-
blico procure as doses antes 
do Natal, já que o certificado 
de imunização será obrigató-
rio em todos os eventos co-
memorativos da data. Se o in-
centivo for bem sucedido, a 
expectativa é de que mais de 
30 milhões de vacinas sejam 
aplicados na Alemanha até o 
dia 25 de dezembro.

Junto com seu suces-
sor, o social-democrata Olaf 
Scholz, Merkel não descar-
ta que a vacinação passe a 
ser obrigatória a partir de 
fevereiro do ano que vem 
e declara que as novas res-
trições são “um ato de soli-
dariedade nacional”.

Enquanto isso, reuniões 
privadas ficarão limitadas pa-
ra pessoas do próprio domi-
cílio, com no máximo duas 

pessoas de outra residência. 
Crianças abaixo de 14 anos 
e  adultos que são impedidos 
de tomar a vacina por ques-
tões de saúde estão imunes à 
quarentena obrigatória.

O fim de uma era
O lockdown para não vaci-
nados foi a última regra im-
posta por Angela Merkel an-
tes de se despedir do cargo 
de chanceler. Após 16 anos 
(ou 5.870 dias) no coman-
do da maior economia euro-
peia, uma geração de jovens 
alemães agora se prepa-
ra para conhecer, pela pri-
meira vez, o novo líder, Olaf 
Scholz. Na homenagem 
mais solene que um civil po-
de receber das Forças Arma-
das do país, Merkel desejou, 
por fim, “felicidade nos co-
rações”.  METRO

A empresária Luiza Trajano é 
a única brasileira na lista das 
25 mulheres mais influentes 
de 2021 do jornal britânico Fi-
nancial Times, anunciada on-
tem. Em uma apresentação 
assinada por Gillian Tett, pre-
sidente do conselho editorial 
do jornal, Luiza é apontada 
como uma das empresárias e 
líderes sociais mais notáveis 
do Brasil, sendo uma inspira-
ção para empreendedores de 

todos os lugares.
“Luiza Trajano não é par-

ticularmente conhecida fo-
ra do Brasil, mas ela deveria 
ser”, escreve Gillian Tett. Em 
setembro, a empreendedora 
também figurou na lista das 
100 pessoas mais influentes 
da revista americana Time, 
com um texto de apresenta-
ção assinado pelo ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va.  METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Trajano é única brasileira 
entre mulheres influentes

Trajano se destacou em lista com

25 mulheres | ANDRÉ RIBEIRO/FOLHAPRESS

A polícia escocesa precisou 
pagar uma indenização de 
1,7 milhão de euros (cerca 
de R$ 10 milhões) para os fi-
lhos de um casal que não foi 
socorrido por agentes após 
um acidente em 2015.

Segundo informações 
do processo, um homem e 
uma mulher sofreram um 
acidente de carro e um fa-
zendeiro próximo ao lo-
cal ligou para autoridades, 
que ignoraram o chamado. 
O resgate, no entanto, che-

gou três dias depois, quan-
do uma segunda ligação de 
emergência foi feita. A essa 
altura, o homem não estava 
mais vivo e a mulher mor-
reu no hospital dias depois.

Em setembro, a polícia 
pediu desculpas à família e 
afirmou que a negligência 
“contribuiu” para a morte 
dos dois. Os dois filhos do 
casal, que receberam a inde-
nização, afirmaram que fo-
ram “seis anos em busca de 
resposta e justiça”.  METRO

Escócia. Polícia paga quantia 
após ignorar uma emergência

Cerimônia encerra 16 anos

do mandato de Angela 

Merkel. Posse do próximo

premiê acontece ainda 

em dezembro

FOTOS: SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

“Embora 
esta nova 
variante 
seja motivo 

de preocupação, não é 
motivo para pânico. 
Temos as ferramentas  
que precisamos.” 

JOE BIDEN, PRESIDENTE DOS EUA
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Tim Burton nem precisou 
pisar no Brasil para modi-
ficar a paisagem do Cen-
tro. Idealizado por ele, um 
painel pintado sobre a em-
pena de  85 metros no Edi-
fício Garagem, no Pq. D. Pe-
dro II, transformou o local.

Com apoio do Museu 
de Arte de Rua,  o cineas-
ta entregou uma arte para 
as 400 mil pessoas que pas-
sam diariamente pelo local, 
na região  da 25 de março. 
Foi o próprio Burton que 
escolheu o local. Isolado de 
outros edifícios, o Garagem 
se impõe, agora com arte, 
diante da cidade.

Foi o diretor também 
que escolheu a artista plás-
tica paulistana Luna Bus-
chinelli para a função de 
transferir sua obra, que re-
presenta um imenso ro-
bô, para o prédio. Luna tra-
balhou por quase um mês 
com uma equipe de cin-
co pessoas e está em êxta-
se. “Fiquei muito honrada 
porque ele se identificou 
com o meu traço para que 
eu representasse o traço de-
le”, conta ela. A obra fun-
ciona como aquecimento 
de mostra sobre o cineasta 
que rola em 2022, na OCA.  

 METRO

Tim Burton colabora na 
paisagem do Pq. D. Pedro II

A hora de muvuca da cul-
tura pop ainda não chegou. 
Ainda. A CCXP presencial 
volta só em maio do ano que 
vem, mas a CCXP Worlds 
2021, a segunda edição vir-
tual e gratuita, acontece 
amanhã e domingo. Mesmo 
sem o ruído e o calor huma-
no,  o festival continua cum-
prindo sua proposta: deixar  
fãs de quadrinhos, fanta-
sias e games em ambiente 
seguro para curtir suas coi-
sas sem ninguém julgar sua 
maturidade.

O ambiente virtual do 
evento, que pode ser aces-
sado em www.ccxp.com.br 
depois de um cadastro sim-
ples, está baseado em uma 
plataforma que tenta trans-
portar os frequentadores 
“ao velho normal” da fei-
ra, simulando um passeio 
pelos corredores da edição 
presencial, que costuma ser 
realizada na São Paulo Expo. 

Oficialmente, as ativi-
dades ocorrem das 14h às 

22h30, mas vale ficar de 
olho porque conteúdos ex-
tra serão anunciados duran-
te o evento. A dica de ouro 
é tentar acompanhar a pro-
gramação em um computa-
dor para aproveitar melhor 
a experiência, mas o conteú-
do também está disponível 
para tablets e smartphones.

Ao conectar, o visitan-
te vai conseguir assistir aos 
painéis apresentados por es-
túdios de cinema e serviços 
de streaming, comprar ac-

tion figures, roupas, livros e 
toda sorte de memorabilia, 
direto das marcas que costu-
mam manter ativações e ver 
o que vem aí em termos do 
mercado de games. E, claro, 
interagir com os artistas dos 
quadrinhos.

Afinal, foi na Artists’ Al-
ley, espaço em que  quadri-
nistas e ilustradores se con-
centram, onde tudo teve 
início. A Comic-Con origi-
nal, em San Diego, foi cria-
da em 1970 simplesmen-

te como uma convenção de 
quadrinhos.

Laerte anfitriã
Este ano, a homenageada 
da CCXP é justamente uma 
das grandes representantes 
das artes gráficas no Brasil. 
A cartunista e quadrinista 
Laerte Coutinho abre os tra-
balhos em um painel no pal-
co do Artists’ Valley. 

No total, o público terá à 
disposição seis palcos, trans-
mitindo um total de 60 ho-

ras de programação, em 
parceria com a Twitch, que 
transmite tudo em 11 ca-
nais. Este ano, cerca de 50 
convidados foram confirma-
dos. No entanto, o nome da 
maioria não foi anunciado.

Mas o que já se sabe é 
animador. O carro-chefe até 
o momento é o painel de 
“Matrix Ressurrection”, se-
quência da franquia das Ir-
mãs Wachowski, que estreia 
no fim do ano. Além do pro-
tagonista Keanu Reeves,  Jo-
nathan Groff e Jada Smith, 
que também estão no elen-
co, falam no último painel, 
no domingo.

A Netflix também reve-
lou sua programação.  O 
ator espanhol Álvaro Morte, 
que interpreta O Professor 
em “La Casa de Papel”,  con-
versa com os fãs sobre o fim 
da série. Adam McKay, di-
retor de “Não Olhe para Ci-
ma”, com Jennifer Lawrence 
e Leonardo DiCaprio, tam-
bém dá um alô.   METRO

Online. Edição 2021 do festival de cultura pop começa amanhã, novamente virtual e gratuita, para saciar a carência 
dos geeks. Laerte é a homenageada no Artists’ Alley e novo ‘Matrix’, que estreia este mês, é destaque entre painéis

CCXP domina a distância2
CULTURA

Marilyn Manson

Grammy
O cantor Marilyn 

Manson está fora da 

lista de indicados ao 

Grammy 2022. Ele estava 

indicado na categoria de 

melhor canção de rap. A 

Academia da Gravação, 

responsável pelo 

prêmio, não justificou a 

mudança. Investigado 

por denúncias de abuso 

sexual, o cantor foi 

indicado por Kanye West  

e Jay-Z pela música “Jail”. 

Keanu Reeves está

 confirmado

DIVULGAÇÃO

Laerte abre o festival

Empena, no Ed. Garagem,  

foi pintada pela

 artista paulistana Luna

 Buschinelli

GREG SALIBIAN/FOLHAPRESS

DAVID BRENON RIBEIRO/DIVULGAÇÃO
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Para falar com a redação: 

leitor@metrojornal.com.br
 Participe também no Instagram, Facebook e Twitter:

@MetroJornal

Quer mais? 

Não quer perder uma edição do 
Metro Jornal? Em metronatela.com.br,  
você pode assinar para receber nosso  
conteúdo diariamente por e-mail. É de graça!

Horóscopo

www.personare.com.br 

Seu olhar sobre as pessoas 
tende a se renovar, o que 
potencializa a articulação 

interpessoal. Nesta fase afloram ideias.

O olhar para as parcerias 
se renova. Novos contatos 

podem lhe proporcionar experiências inovadoras 
do ponto de vista do conhecimento.

Seu potencial intelectual e 
comunicativo tende a emergir. 
O pensamento se abre dando 

espaço para propostas originais.

Sua disposição para a vida 
familiar pode se elevar, 

promovendo ações inovadoras que deixam a 
rotina mais funcional e agradável.

Eleva-se seu potencial de 
transformação, proporcionando-

lhe percepção apurada de situações importantes 
para sua vida.

Soluções inovadoras 
para problemas antigos 

ganham corpo. Além disso, pode haver mudança 
de perspectiva que faz analisar os desafios.

Como seu pensamento 
se ilumina, você tende 

a ter maior lucidez frente aos desafios e 
oportunidades. Tente aproveitar!

Ideais elevados podem lhe 
conduzir em sua jornada, o 

que renova seu olhar perante a vida. Procure 
expandir os interesses pessoais.

Afloram ideias criativas neste 
momento, o que deixa sua 

relação com o trabalho, os estudos e a vida 
cotidiana melhor.

A mente pode se expandir 
em busca de prosperidade 

material. Suas habilidades de gestão tendem a  
se aprimorar durante esta fase.

Oportunidades profissionais 
surgem a cada dia, o que se 

traduz por meio de parcerias. Busque renovar o 
apreço por suas vocações.

Tente reorganizar o cotidiano 
e articular ideias com seus 

conviventes. Durante este ciclo procure dar 
frescor ao dia a dia.

Leitor fala

Mendonça no STF
Não entendi qual é a relevância do 
presidente enfatizar o fato de An-
dré Mendonça ser evangélico. Co-
mo ministro do STF, ele deve fa-
zer valer a Constituição e o Estado 
é laico...
GABRIELA CAMPOS VIA @METROJORNAL

Cruzadas

Sudoku

Soluções

Este final de semana é o último para visi-
tar a 34ª Bienal, adiada para este ano de-
vido à pandemia e cujo título “Faz Escuro, 
Mas Eu Canto”, é parte de um poema do 
poeta amazonense Thiago de Mello e re-
mete à superação de tempos difíceis, co-
mo esses que temos vivido.

São mais de 90 artistas participando 
desta edição, que foi a que mais se em-
penhou em trazer equidade de diferentes 
gêneros e raças entre eles. E aqui desta-
camos o que mais chamou nossa aten-
ção, sem pretensões, apenas um olhar de 
pessoas comuns que apreciam as artes.

Logo no térreo, está um display com 
uma rocha queimada durante o incêndio 
do Museu Nacional, em 2018 e que, devi-
do ao calor, passou de ametista para citri-
no, com cor amarelada, comprovando o 
poder da transformação.

Regina Silveira apresenta obras da sé-
rie “Dilatáveis”, também no térreo. No 2º 
piso fica “Paisagem”, um bonito labirinto 
de vidros, que parece cravejado por balas 
de revólver.

“Cartas para o Velho Mundo”, de Jaider 
Esbell, de origem indígena Macuxi, gera 
reflexão a partir das narrativas indígenas 
sobrepostas às da história tradicional e 
chamou bastante nossa atenção.

As belas pinturas da floresta, feitas pa-
ra preservar a memória do local de infância do artista colombiano Abel 
Rodriguez, são um respiro de delicadeza no meio desta edição mais 
sombria.

Finalizamos o passeio no terceiro piso, com duas obras diferentes: o 
verde de “Insurgências” de Ximena Garrido-Lecca, uma obra viva e, por 
isso, em constante mutação, que nos relembra de nossa própria imper-
manência. E a colorida e luminosa “Nos Erguemos ao Levantar Outras 
Pessoas”, de Marinella Senatore, desenvolvida sob contexto pandêmico, 
reforçando a interdependência entre todos os habitantes do planeta.

Se tiverem tempo, aproveitem o lindo parque do Ibirapuera, ao longo 
do qual estão outras obras pertencentes à Bienal.

A entrada na Bienal é gratuita, sem necessidade de reserva, mas le-
ve seu comprovante de vacina. Assim que você chega, medem sua tem-
peratura. É possível retirar o audioguia inclusivo para saber mais deta-
lhes sobre as obras.

Indica SP é um site de dicas  sobre São Paulo produzido por 
Chris e Bel, mãe e filha, duas paulistanas apaixonadas pela cidade

FOTOS: INDICA SP

Arte em meio à 
escuridão reflexiva

@indicasp

no

www.indicasp.com.br    indicasampa@gmail.com
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Um santo remédio

Matricaria 
Recutita

A camomila é uma planta 

da espécie Matricaria 

Recutita, que possui 

propriedades calmantes, 

antiespasmódicas, 

anti-inflamatórias, 

cicatrizantes e 

antimicrobianas. Por 

isso, é considerada um 

remédio caseiro para 

muitos sintomas, desde 

físicos, quanto mentais.1 3
2 4

 Seja na forma de chá ou de óleo essencial, a planta medicinal é uma poderosa aliada da saúde e do bem-estar

De TPM a ansiedade: os 
benefícios da camomila

Camomila para TPM
A planta pode ser a melhor 
companheira das mulheres du-
rante a fase pré-menstrual, a 
famosa TPM. A dica é fazer um 
chá de camomila com orégano 
bem quentinho antes de dor-
mir. A combinação tem efei-
to calmante e leve sedativo, 
aliviando cólicas e estresse. En-
quanto toma o seu chá, pro-
cure ouvir o que seu corpo es-
tá pedindo, como mudanças de 
hábitos.

Camomila para 
relaxamento

A planta tem um efeito relaxan-
te incrível. Experimente pin-
gar uma gota de óleo essencial 
de camomila romana nas rou-
pas de cama (principalmente na 
fronha), uma hora antes de dor-
mir. Ou, ainda, pingue de 10 a 
15 gotas do óleo essencial no di-
fusor do quarto, vai ajudar tan-
to para relaxar quanto apimen-
tar a relação.

Camomila  
para ansiedade

Somente o hábito de pa-
rar para preparar um chá 
e apreciar a bebida já acal-
ma o corpo físico, mental e 
energético. Mas, ao contrá-
rio do que muitos acham, 
ela não causa efeito de so-
nolência. Ou seja, é super 
recomendada para quem 
quer reduzir a aceleração 
mental, mas quer continuar 
focado.

Camomila para medos

Medo de rejeição, medo de fa-
lhar, medo de ficar sozinha ou 
sozinho… a camomila também 
é aliada no combate aos me-
dos. A aromaterapia, através 
dos óleos essenciais, pode aju-
dar no aumento da autoestima 
e nos processos de mudança in-
terna. Aromatize o ambiente 
colocando de 10 a 15 gotas do 
óleo essencial de camomila ro-
mana no aromatizador.
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Personalidade do ano

Simone 
Biles

A norte-americana 

foi eleita uma das 

‘personalidades do ano’ 

pela revista People. Uma 

das maiores ginastas 

de todos os tempos foi 

estampou a capa da 

publicação na qual o 

título a indicava como 

‘mais que uma atleta’. 

A revista destacou a 

posição tomada por 

Biles na Olimpíada de 

Tóquio, quando deixou 

de participar de várias 

finais por causa de 

uma crise psicológica 

denominada “twisties”. 

Depois da postura da 

multicampeã é que se 

passou a discutir a saúde 

mental dos atletas. Biles 

também foi uma das 

250 atletas a denunciar, 

em 2017, que Larry 

Nasser, ex-médico da 

seleção norte-americana 

de ginástica artística, 

cometia abusos físicos, 

sexuais e morais. Ele foi 

condenado há mais de 

cem anos de prisão.

BAHIA ATLÉTICO-MG

2 3
GRÊMIO SÃO PAULO

3 0
Foram exatos 50 anos de es-
pera, isso mesmo, cinco déca-
das. Mas o grito entalado de 
bicampeão brasileiro final-
mente ecoou da imensa par-
cela alvinegra de Minas Ge-
rais. A alegria histórica foi no 
gramado da Fonte Nova, em 
partida diante do Bahia que 
retrata muito bem o “Galo 
forte e vingador” do seu hi-
no. Depois de sair perdendo 
por 2 a 0 já no 2º tempo, com 
gols de Gilberto e Luiz Otá-
vio, o Atlético-MG evocou o 
“lutar, lutar, lutar” e arran-
cou uma virada incrível.

O artilheiro da com-
petição Hulk, agora com 
18 gols na contagem, foi 
quem começou o caminho 
do triunfo do jogo adiado 

da 32ª rodada, de pênalti. 
Os mineiros precisavam da 
vitória para garantir mate-
maticamente o troféu. Foi 
então que o soteropolitano 
Keno brilhou, com duas bo-
las na rede, e escreveu o 3 a 
2 no placar, consolidando a 
conquista com antecedên-
cia para um time que ocu-
pava a ponta do Brasileirão 
desde a 15ª rodada. En-
fim, o Galo é, oficialmente, 
“campeões dos campeões”.

Já o Bahia segue o calvá-

rio para tentar fugir da se-
gunda divisão. Mas não é 
o único. Se o clima de fes-
ta se alastrava por Salvador 
e, lógico, em Belo Horizon-
te, em Porto Alegre a ten-
são  é quem ditava o ritmo 
para o duelo entre Grêmio e 
São Paulo, já que os gremis-
tas poderiam ter sua queda 
para segundona selada no 
complemento da 35ª roda-
da. Ao Tricolor paulista, era 
a oportunidade de acabar 
definitivamente com qual-

quer perigo, mesmo que pe-
queno, de queda. 

Só que a equipe co-
mandada por Rogério Ce-
ni fez uma atuação bastan-
te aquém do que desejava 
sua torcida e saiu derrotada 
por 3 a 0, o que dá combus-
tível para um sonho de ma-
nutenção dos gaúchos. Dois 
ex-palmeirenses marcaram: 
Thiago Santos e Diogo Bar-
bosa. No apagar das luzes, 
uma pintura de Jhonata Ro-
bert. O meia mandou qua-
se do meio de campo a bo-
la que encobriu Tiago Volpi 
e morreu no fundo do gol.

Brasileirão. Atlético-MG bate o Bahia de virada e conquista o título nacional depois de 50 anos 
de espera. São Paulo é superado pelo Grêmio, que ainda sonha com a permanência na Série A

Calleri pouco conseguiu fazer no Sul | EVERTON PEREIRA/FOLHAPRESSCuca e Keno celebram o título do Atlético-MG no gramado da Fonte Nova | BUDA MENDES/GETTY IMAGES

Cantou de Galo!

Verstappen pode ser campeão no domingo
Mesmo tendo a vantagem 
no campeonato reduzida 
drasticamente nas últimas 
duas provas, a situação per-
manece favorável para o pi-
loto holandês da Red Bull 
Racing, Max Verstappen, 
na luta pelo título da tem-
porada da Fórmula 1. Com 
8 pontos de vantagem so-
bre Lewis Hamilton – 351,5 
a 343,5 –, Max tem a con-
dição de definir o título da 
temporada com uma pro-
va de antecipação, depen-
dendo do resultado final de 
Hamilton no GP da Arábia 
Saudita, que acontece nes-
te domingo, às 14h, com 
transmissão da Band.

A matemática, porém, 
não é tão simples assim. 
Para sair do circuito de 
Jeddah campeão, Vers-
tappen precisa vencer a 
prova e torcer para Le-
wis terminar fora da zona 
de pontuação, o que pa-
rece pouco provável, da-
do a regularidade do hep-
tacampeão. O inglês não 
pontuou apenas em duas 
oportunidades nessa tem-
porada: no Azerbaijão, 
quando foi 15º; e na Itália, 
quando abandonou após 
uma colisão.

Outros cenários, ainda 
que pouco prováveis, tam-
bém podem favorecer Max 

em Jeddah. Em caso de vi-
tória somando com o pon-
to pela volta mais rápida, 
o holandês terá de torcer 
para que o britânico obte-
nha no máximo a 6ª posi-
ção. Em caso de vitória de 
Max sem o ponto extra, 
um 7º lugar de Hamilton é 
o suficiente para o título.

Além disso, um segun-
do posto para Verstappen 
com o ponto da volta mais 
rápida, bastaria uma 10ª 
colocação de Lewis para o 
título ser sacramentado. 
E o 2º lugar sem o ponto 
de bonificação, dá o título 
para Max se Hamilton não 
pontuar na prova.  METRO Max tem 8 pontos de vantagem para Hamilton | MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

‘Sonho’

Renato Gaúcho 
se despede do 
Flamengo

O técnico Renato Gaú-
cho se manifestou ontem 
pela primeira vez des-
de que foi demitido pe-
lo Flamengo. Em mensa-
gem nas redes sociais, o 
treinador exaltou o so-
nho de ter comandado o 
time: “Encerro aqui mais 
um ciclo. Todos temos so-
nhos a serem conquista-
dos e treinar o Flamengo 
era um dos meus. Con-
quistei não dá forma que 
eu gostaria, porém, não 
faltaram garra e empe-
nho para tentar sair com 
as conquistas que esperá-
vamos”, declarou o trei-
nador, três dias depois de 
sua demissão.  METRO

Parada cardíaca

Eriksen treina com 
bola seis meses 
após incidente 

Christian Eriksen vol-
tou a fazer leves traba-
lhos físicos e com bola 
ontem. O meia dinamar-
quês da Inter de Milão so-
freu uma parada cardía-
ca quando defendia seu 
país diante da Finlândia, 
na Eurocopa, há quase 
seis meses, e desde então 
faz tratamento. Por con-
ta própria, acompanhado 
de um personal trainer, 
o jogador foi ao campo 
do Odense Boldklub, clu-
be no qual iniciou a car-
reira e que fica perto de 
sua residência, para os 
primeiros “treinos”, 173 
dias após ser ressuscitado 
no gramado.  METRO COM 
ESTADÃO CONTEÚDO

WILSON 
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