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David Almeida é homenageado 
junto ao ex-presidente Temer e 

ministro da Cidadania

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, foi homenageado no 
tradicional evento de encerra-
mento do ano do Grupo Voto, 
“Um Brinde à Democracia”, 
na Sociedade Hípica Paulista, 
em São Paulo, na noite des-
ta quinta-feira, 9/12. Cerca de 
150 representantes das maio-
res empresas do Brasil e do 
mundo estiveram presentes 
no evento, além do ex-presi-
dente Michel Temer, do minis-
tro da Cidadania, João Roma, e 
do desembargador Thompson 
Flores. O secretário municipal 
de Comunicação, jornalista 

Emerson Quaresma, represen-
tou o prefeito David Almeida 
na cerimônia.

David Almeida foi destaque 
pelo trabalho desempenhado 
na Prefeitura de Manaus desde 
que assumiu o cargo, eviden-
ciando uma atuação baseada 
em defesa da população, com 
princípios e espírito público.

Em nome da Prefeitura de 
Manaus, Emerson Quaresma 
destacou em seu discurso o 
trabalho da Secretaria Munici-
pal de Saúde (Semsa) para va-
cinar cerca de 300 mil pessoas 
que ainda não tomaram a pri-

meira dose da vacina contra a 
Covid-19 e de 150 mil que ain-
da não procuraram os postos 
de vacinação para tomar a pri-
meira dose. “

O secretário relembrou o 
esforço da gestão do prefeito 
David Almeida para superar os 
desafios do início da pande-
mia, que foi marcado por es-
cassez de oxigênio e de infra-
estrutura, e salientou o apoio 
do governo federal, de parla-
mentares de vários Estados, 
prefeitos e parceiros de outras 
capitais que apoiaram a cida-
de.

Roberto Cidade quer 
regulamentar créditos 
de energia a hospitais 

filantrópicos 

Tramita na Assem-
bleia Legislativa do 
Estado do Amazonas 
(Aleam), o Projeto de 
Lei 656/2021, de au-
toria do presidente da 
Casa, deputado Rober-
to Cidade (PV), que pro-
põe a regulamentação 
da doação de créditos 
excedentes de energia 
elétrica, obtidos por 
meio de energia solar, a 
hospitais filantrópicos 
no Amazonas, como a 
Beneficente Portugue-
sa, em Manaus e o Hos-
pital Padre Colombo, 
em Parintins.

Segundo o deputado, 
a proposta visa fomen-
tar a solidariedade de 
cidadãos e empresas a 
unidades hospitalares 
que fazem atendimen-
to gratuito à popula-
ção, sobretudo neste 
período de pandemia. 
Na avaliação de Ci-
dade, como diversas 
empresas adotaram o 
sistema home office e 
produzem energia por 
meio de placas solares, 
os créditos produzidos 
estavam voltando para 
as empresas concessio-
nárias.

“O nosso povo é mui-
to solidário e consta-
tamos isso durante o 
ápice da pandemia, 
quando pessoas saiam 
de sua zona de conforto 
em busca de oxigênio 
para quem precisava. 
Penso que é dever do 
Poder Público facilitar 
que essa solidariedade 
seja colocada em práti-
ca”, destacou.

O PL prevê, também, 
que a empresa conces-
sionária de energia elé-
trica disponibilize um 
cadastro para que en-
tidades filantrópicas se 
cadastrem para serem 
contempladas.

Contas de Wilson Lima são aprovadas com 
ressalvas pelo TCE-AM

O Pleno do Tribunal de Con-
tas do Amazonas (TCE-AM) 
emitiu parecer prévio pela 
aprovação com ressalvas, re-
comendações e determina-
ções das contas referentes aos 
exercícios de 2019 e 2020 do 
governador Wilson Lima. Em 
ambas as apreciações, o voto 
divergente foi do conselhei-
ro Júlio Pinheiro, que reco-
mendou a emissão de parecer 
prévio pela desaprovação das 
contas por, entre outros, o des-
cumprimento de recomenda-

ções do TCE-AM em contas de 
exercícios anteriores. Os pa-
receres prévios seguem para 
o Legislativo estadual, órgão 
responsável pelo julgamento 
político do governador.

De relatoria dos conselhei-
ros Ari Moutinho Júnior e Éri-
co Desterro, respectivamente, 
as contas dos exercícios de 
2019 e 2020 foram apreciadas 
na manhã desta sexta-feira 
(10), durante sessão especial 
transmitida ao vivo pelas re-
des sociais do TCE-AM (Youtu-

be, Facebook e Instagram).
As contas do exercício fi-

nanceiro de 2019 foram apre-
ciadas apenas em 2021 após 
ações de suspeição do conse-
lheiro-relator, conselheiro Ari 
Moutinho Júnior, ingressadas 
pelo Governo do Amazonas.  

Nas contas de 2019, o con-
selheiro-relator Ari Moutinho 
Júnior destacou que, apesar 
de algumas incongruências, 
não existiram motivos claros 
para que as contas do exercí-
cio fossem reprovadas.
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População não perderá os 
dados, diz Queiroga após 

ataque hacker
O ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, afir-
mou, nesta sexta-feira 
(10/12), que, mesmo após 
o ataque hacker sofrido 
pelo órgão nesta madru-
gada, os dados da popula-
ção brasileira cadastrados 
no sistema do governo fe-
deral não serão perdidos.

A declaração foi dada 
em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, onde o ministro 
cumpre agenda oficial du-
rante toda esta sexta-feira. 
De acordo com Queiroga, 
o Ministério da Saúde tem 
um backup das informa-
ções e, apesar do prejuízo, 
os dados serão recupera-
dos.

“O universo da informá-
tica é maravilhoso, por ou-
tro lado tem vulnerabili-

dades. Pessoas criminosas 
invadem o Ministério da 
Saúde criando um prejuí-
zo para as pessoas em fun-
ção dos dados. Mas esses 
dados não serão perdidos, 
o MS tem todos os dados. É 
só uma questão de resga-
tar esses dados e colocá-
-los à disposição da socie-
dade. Existe [um backup 

dos dados], claro que exis-
te”, disse o cardiologista.

O ataque hacker aos sis-
temas do governo federal 
teria “sequestrado” cerca 
de 50 terabytes de dados 
relacionados à pasta. A or-
ganização Lapsus$ Group 
assumiu a autoria da inva-
são, de acordo com a men-
sagem deixada no site.

Centrão age e adia 
PEC da prisão em 2ª 

instância

O relator da Proposta de 
Emenda à Constituição 
que restabelece a possi-
bilidade de prisão após 
condenação em segunda 
instância, deputado Fá-
bio Trad (PSD-MS), retirou 
o parecer da pauta nesta 
quarta, 8, e pediu que seja 
definido outro dia para a 
discussão. A decisão foi 
tomada após uma mano-
bra na qual integrantes do 
Centrão trocaram mais de 
15 dos 34 deputados titu-
lares e suplentes na comis-
são especial encarregada 
de analisar a PEC. Saíram 
os favoráveis à proposta e 
entraram os contrários. 

Parlamentares críticos à 
PEC admitiram que a ten-
tativa de derrubar a PEC é 
um recado ao ex-juiz Sé-
rio Moro, pré-candidato 
do Podemos à Presidência. 
Em campanha ao Palácio 
do Planalto, Moro tem de-
dicado especial atenção à 
PEC da Segunda Instância, 
uma de suas bandeiras, 
e só nesta semana publi-
cou três postagens sobre o 
tema nas redes sociais. O 
ex-juiz enfrenta resistên-
cia de políticos do Centrão 
alvejados pela Lava Jato.

Na sessão da comissão 
especial para debater a 
PEC, o deputado Fausto 
Pinato (Progressistas-SP), 
um dos novos escolhidos 
para integrar o colegiado, 
fez uma série de críticas 
à Lava Jato e admitiu ter 
procurado o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), e pedido 
para participar do grupo. 

Deltan Dallagnol se filia ao Podemos em
 evento com Moro

O ex-procurador da Lava 
Jato Deltan Dallagnol se 
filiou ao Podemos em ceri-
mônia realizada na sexta-
-feira (10/12) em um hotel 
de Curitiba (PR). Em seu 
discurso, ele reclamou de 
algumas decisões da Jus-
tiça e de alteração de leis 
que, segundo ele, “amarra-
ram” o trabalho de procu-
radores.

“Nós vimos aprovação 
de regras que amarram o 
trabalho de procuradores 
e de juízes na investiga-
ção e no processamento 
de pessoas poderosas. Nós 
vimos passar regras que 
esvaziam as colaborações 
premiadas. Nós vimos pas-
sarem regras que amarra-
vam e impediam as prisões 
preventivas da Lava Jato”, 
disse o ex-procurador do 

Ministério Público Federal 
(MPF).

Segundo Dallagnol, es-
tas alterações tiveram um 
“efeito desastroso” ao anu-
larem casos de corrupção. 
“É como se mudassem as 
regras após o final do jogo 
e aplicando para trás, para 
o passado”, afirmou.

Estavam presentes no 
evento a presidente na-
cional do partido, Renata 
Abreu, o ex-ministro Sér-
gio Moro, que também se 
filiou ao Podemos em no-
vembro, e os senadores do 
Paraná, Flávio Arns, Orio-
visto Guimarães e Álvaro 
Dias.
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Ver nosso 
Centro Histórico 
restaurado é um 

sonho que
 quero ver com 
meus próprios 

olhos

““

No dia do Engenheiro, ON Jornal
entrevista Romero Reis, 

diretor-presidente da RD EngenhariaO Dia do Engenheiro é come-
morado anualmente em 11 
de dezembro, no Brasil. A 

data homenageia os profissio-
nais da Engenharia, uma área de 
exatas que abrange vários tipos, 
de acordo com as suas especia-
lidades (engenharia civil, enge-
nharia agrônoma, engenharia da 
computação, engenharia elétrica, 
engenharia química, apenas para 
citar algumas).

Na região Norte, a RD Engenha-
ria tem seu nome ligado às prin-
cipais obras que contribuíram no 
desenvolvimento de Manaus e do 
Amazonas. 

Desde 1995 no mercado, a em-
presa atua em diferentes seg-
mentos, com especialização em 
incorporação e construção civil 
de obras públicas, privadas, resi-
denciais e industriais. São mais de 
três milhões de m² em obras, área 
suficiente para abrigar 400 indús-
trias ou 40 mil unidades habita-
cionais, o que a torna uma das 
principais companhias do norte 
do Brasil. 

O Diretor Presidente da em-
presa, o engenheiro Romero Reis, 
é um dos empresários mais in-
fluentes de Manaus, com vasta 
experiencia no setor. Além disso, 
é ex-candidato à prefeitura de 
Manaus nas últimas eleições, pelo 
partido NOVO. 

Ao ON Jornal, Romero fala so-
bre sua trajetória como profissio-
nal da engenharia, vida pública e 
os futuros projetos da carreira e 
de sua companhia. Confira. 

ON Jornal – Antes de tudo, 
o que significa ser engenheiro 
para você?

Romero Reis - Não há desen-
volvimento sem Engenharia. Isso 
torna a profissão de Engenheiro 
um instrumento útil à sociedade, 
trazendo satisfação em realizar 
algo que será um benefício direto;

ON Jornal – No geral, sobre a 
profissão, quais os desafios que 
os engenheiros enfrentam hoje?

Romero Reis – Engenheiro en-
cara as situações profissionais e 
pessoais como questões, pois in-
duz a soluções. Esse é o grande 
desafio da vida, fazer parte das 
soluções, jamais do problema;

ON Jornal – Sendo um em-
presário experiente no seu seg-
mento, quais dificuldades antes 
existentes que hoje o profissio-
nal não enfrenta mais? O que 
mudou?

Romero Reis – A burocracia 
no mundo empresarial vem dimi-
nuindo, mas ainda está longe do 
ideal. O mundo digital tem favo-
recido a melhoria do ambiente de 
negócios, ainda muito hostil no 
Brasil, Amazonas e em Manaus;

ON Jornal – Você também já 
foi ex-candidato a prefeito de 
Manaus. Caso hoje fosse o eleito, 
qual medida você já teria toma-
do em favor da cidade?

Romero Reis – Uma prefeitu-
ra e qualquer órgão público deve 
ser tratada com Gestão por Re-
sultados, enxugando seus custos, 
estabelecendo metas, trazendo 
resultados reais aos cidadãos. O 
correto é menos política e cho-
que de Gestao. Isso proporcio-
naria uma economia de R$ 750 
milhões no orçamento anual do 
município. Este recursos extras  
poderiam ser aplicados na saúde 
básica, em especial nos postos 
de saúde, na educação, trazendo 
qualidade ao ensino fundamental, 
reconstrução da Infraestrutura 
urbana, ordenando o crescimen-
to de Manaus de forma planejada 
e, principalmente, na desburocra-
tização de todos os serviços mu-
nicipais,  eliminando papel,  filas, 
respeitando todos nós que somos 
na verdade os mantenedores do 
sistema público ao pagar os im-
postos;

ON Jornal – Qual lição você ti-
rou do meio político? Deseja se 
candidatar para outro cargo pú-
blico?

Romero Reis – Na realidade, 
confirmei o que achava:  a política 
deve ser usada como instrumento 
de transformação social, jamais 
para interesses partidários e in-
dividuais. Para eu ser candidato 
novamente preciso voltar a sentir 
vontade. Vou aguardar o início do 

próximo ano;

ON Jornal –Como a RD Enge-
nharia se organiza? Quem pode 
ser cliente da empresa?

Romero Reis – Somos um Gru-
po Empresarial focado na Cons-
trução Civil e Realizador de Em-
preendimentos Imobiliários, em 
especial residências. Visite nos-
so site: rdenge.com.br, escolha 
um de nossos empreendimentos, 
sempre muito bem localizados, 
com automação e preparados pra 
atender as necessidades das pes-
soas;

ON Jornal –Quais foram os 
maiores projetos e conquistas 
da RD Engenharia até aqui?

Romero Reis – Uma de nossas 
grandes conquistas foi gerar mais 
de 1.000 empregos diretos e in-
diretos ao longo dos 27 anos de 
existência, entregar 10.000 resi-
dências, projetar e construir 3 mi-
lhões de m². A palavra que norteia 
nossas ações é realizar, respeitan-
do o cliente;

ON Jornal – Qual projeto você 
tem maior orgulho?

Romero Reis – Ter restaurado a 
Igreja da Matriz, obra diferencia-
da, no início dos anos 2.000, aju-
dando a preservar nossa história 
num local tão exuberante, como o 
Centro de Manaus;

ON Jornal – Apesar de tantos 
trabalhos feitos no Amazonas, 
há algum projeto que você tem o 
sonho de ver realizado?

Romero Reis – A história do 
Amazonas e de Manaus passa 
pelo nosso Centro Histórico e vê-
-lo restaurado é um sonho que 
ainda desejo ver com meus pró-
prios olhos. Recentemente me 
tornei sócio do Boothline, sede da 
antiga Companhia inglesa de na-

vegação, que realizava o trajeto 
Manaus-Liverpool. Em 2022, pre-
tendemos restaurar suas fachadas 
históricas, construindo um Mer-
cado de Origem, gerando empre-
gos, disponibilizando um espaço 
para divulgação e comércio de 
nosso artesanato, cultura, culi-
nária, peixes, castanha, e demais 
produtos oriundos da floresta. 
Além de fechar negócios, os visi-
tantes poderão contemplar a me-
lhor vista do pôr do sol manauara;

ON Jornal- Qual mensagem 
você deixa para o leitor que tem 
o sonho de seguir a profissão de 
engenheiro civil e desejar ser 
um empresário de sucesso como 
você? 

Romero Reis – Agarre suas 
oportunidades. Saiba que nada 
acontece por acaso e o único ca-
minho para a busca da prosperi-
dade é o trabalho árduo. 

Ser Engenheiro vale a pena, 
profissão muito digna.

““
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Petrobras vai pagar vale-gás de R$ 100,00 
a 300 mil famílias

 A Petrobras vai pagar 
um vale-gás de R$ 100 
para 300 mil famílias em 
todo o país a partir deste 
mês. A entrega do benefí-
cio para compra do gás de 
cozinha, vendido em boti-
jões de 13 quilos, foi apro-
vada pela estatal e divul-
gada na quarta-feira (8). 

Segundo a empresa, 
os 300 mil auxílios serão 
destinados a famílias em 
situação de vulnerabili-
dade social. A projeção é 
que, com a medida, cerca 
de 1,2 milhão de pessoas 
sejam beneficiadas indi-
retamente. Nesta primeira 
fase, a Petrobras irá inves-
tir R$ 30 milhões em um 

programa social de apoio 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade.

Ao todo, a verba desti-
nada ao programa é de 
R$ 300 milhões, a serem 
gastos até o final de 2022. 

Parte dos valores será 
para instituições sem fins 
lucrativos que são parcei-
ras da companhia em pro-
jetos socioambientais.

As outras 210 mil fa-
mílias que vão receber o 

vale-gás de R$ 100 serão 
atendidas por meio de 
parcerias com a Fundação 
Banco do Brasil e outras 
empresas e instituições, 
como Vibra e Fundación 
Mapfre, dentro da campa-
nha “Brasileiros pelo Bra-
sil”, realizada pela Funda-
ção BB. O benefício pago 
pela Petrobras é diferente 
do Programa Auxílio Gás, 
do governo federal, apro-
vado há algumas sema-
nas pelo Congresso e que 
também começará a valer 
neste mês. Neste caso, se-
rão beneficiadas 5,58 mi-
lhões de famílias inscritas 
no CadÚnico (Cadastro 
Único).

Panasonic anuncia fabricação de 
forno cooktop por indução 

em Manaus

Inflação é a maior para novembro 
desde 2015 e chega a quase 11% em 

12 meses

Nesta semana, a Se-
decti se reuniu com re-
presentantes da empresa 
Panasonic. O objetivo da 
reunião solicitada pela 
empresa de mostrar para 
a Secretaria a atual estra-
tégia da companhia, além 
de apresentar o novo pro-
duto programado para ser 
fabricado em Manaus a 
partir de 2022: o cooktop 
por indução.

Trata-se de um tipo de 
forno, com tendência 
global para ajudar a me-
lhor utilização de espa-
ços compactos e facilitar 
a vida moderna.

Para o titular da Sedec-
ti, Jório Veiga, a novida-
de trazida pela Panasonic 

aponta um cenário muito 
positivo de diversificação 
para o Polo Industrial de 
Manaus (PIM), bem como 
para o mercado nacional. 

“A presença da Pana-
sonic no PIM é de muita 
satisfação para nós. Eles 
sempre oferecem produ-
tos de alta tecnologia e 
com qualidade reconhe-
cida mundialmente, além 
de uma estratégia voltada 
para o futuro e bem estar 
das pessoas. A apresen-
tação desse novo projeto 
é muito importante, pois 
é algo inovador que deve 
durar bastante no mer-
cado e traz diversificação 
para o portfólio do nosso 
PIM”, apostou o secretário. 

A inflação oficial, medida 
pelo IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo), teve variação de 
0,95% em novembro. É a 
maior taxa para o mês des-
de 2015 (1,01%), apontou 
na sexta-feira (10) o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística).

 Mesmo assim, o resulta-
do veio abaixo das previ-
sões do mercado financei-
ro. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg 
projetavam variação de 
1,10% no mês passado. 
O resultado representa 

uma desaceleração frente 
a outubro, quando a alta 
do IPCA havia sido ainda 
maior, de 1,25%.

A inflação acumulada 
em 12 meses se aproxi-
ma de 11%. Com a marca 
de novembro, chegou a 
10,74% -estava em 10,67% 
antes. É o maior acumu-
lado desde novembro de 
2003 (11,02%).

O IPCA está distante do 
teto da meta de inflação 
perseguida pelo BC (Ban-
co Central) em 12 meses. 
O teto é de 5,25% em 2021. 
O centro é de 3,75%.
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Cruzeiro que dá volta ao 
mundo terá escala no Brasil 

em 2023 

Pela primeira vez, a Royal 
Caribbean terá um cruzeiro 
de volta ao mundo. Com iti-
nerário de 274 noites, o Ul-
timate World Cruise visitará 
mais 150 destinos em 65 pa-
íses, incluindo o Brasil.

A viagem, a bordo do Sere-
nade of the Seas, começa no 
dia 10 de dezembro de 2023, 
com saída do porto de Miami 
(EUA), com retorno previsto 
para 10 de setembro de 2024. 
Será o mais longo cruzeiro da 

história. No roteiro completo, 
os hóspedes visitarão desti-
nos como Casablanca (Mar-
rocos), Qaqortoq (Groenlân-
dia), Shimizu (Japão) e Rio de 
Janeiro, para assistir à quei-
ma de fogos do Réveillon de 
Copacabana. A viagem ainda 
inclui paradas para conhecer 
algumas das maravilhas do 
mundo, como Machu Picchu 
(Peru), Cataratas do Iguaçu 
(lado argentino), Taj Mahal 
(Índia), entre outras atrações.

Será possível fazer o roteiro 
completo do Ultimate World 
Cruise ou apenas um trecho, 
optando por uma das quatro 
expedições.

Os valores partem de R$ 
848 mil por pessoa em cabi-
ne externa com varanda. Para 
os brasileiros interessados em 
fazer o cruzeiro de volta ao 
mundo, as reservas já podem 
ser feitas por meio de agentes 
de viagem ou pelo (11) 3090-
7200.

Embaixada dos EUA 
promete mais vagas 
para tirar o visto em 

2021

Os Estados Unidos re-
tomaram as atividades da 
sua embaixada em Brasí-
lia e dos seus consulados 
em São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Porto Alegre e Re-
cife nesta terça-feira (26) 
prometendo abrir novas 
vagas para emissão e re-
novação do visto ainda 
em 2021. 

As primeiras entrevis-
tas serão realizadas a 
partir de 8 de novembro, 
data da reabertura das 
fronteiras norte-ameri-
canas, e a expectativa é 
que as possibilidades de 
agendamento aumen-
tem à medida que os tra-
balhos forem sendo reto-
mados. 

Durante uma entrevis-
ta coletiva realizada em 
Brasília, a Embaixada dos 
Estados Unidos garantiu 
que já tinham sido libe-
radas mais vagas para 
análise dos pedidos em 
todas as unidades. 

No entanto, muitas 
pessoas relataram que os 
novos horários se esgo-
taram rapidamente e que 
o portal chegou a ficar 
fora do ar. 

O serviço de emissão e 
renovação do visto esta-
va interrompido por cau-
sa da pandemia desde 
maio de 2020.  

Por enquanto, estão 
sendo priorizadas as soli-
citações de visto de estu-
dante ou de pessoas que 
se enquadrem como Na-
tional Interest Exception 
(NIE), ou seja, que preci-
sam viajar para os Esta-
dos Unidos por motivos 
humanitários, de saúde 
pública ou de segurança 
nacional. 

Marca de chocolate terá resort temático em 
Campos do Jordão

A fábrica de chocolates Ca-
cau Show está prestes a inau-
gurar seu primeiro hotel em 
Campos do Jordão (SP), o 
Bendito Cacao Resort & Spa. 
Imerso na paisagem da Serra 
da Mantiqueira, o empreendi-
mento só deve começar a re-
ceber hóspedes em 2022. 

Ele não foi construído do 
zero. A Cacau Show comprou 
a propriedade onde ficava o 
antigo Blue Mountain Resort 
& Spa em dezembro de 2020 
e investiu cerca de R$ 90 mi-
lhões em reformas que estão 
acontecendo desde julho de 
2021. Quando estiver pron-
to, o novo hotel será operado 
pelo grupo Txai, que já possui 
um resort de luxo em Itacaré 
(BA). As fotos do Bendito Ca-
cao que foram divulgadas até 

o momento já revelam que a 
identidade visual das lojas in-
fluenciou na decoração dos 
ambientes: predominam os 
tons de marrom, com alguns 
toques de cores vibrantes. Po-
rém, a proposta é que a temá-
tica do cacau vá além e per-
meie toda a experiência no 
resort. 

E, como a Cacau Show é 
patrocinadora do reality culi-
nário Masterchef, o hotel 
também terá um espaço inspi-
rado no programa em que os 
hóspedes poderão criar suas 
próprias sobremesas. Para as 
crianças, o Bendito Cacao pro-
mete atividades como oficinas 
de brigadeiro. 
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Pesquisadores suecos criam bateria 
recarregável de cimento 

Emma Zhang e Luping 
Tang, pesquisadores da 
Universidade Chalmers 
de Tecnologia, na Suécia, 
acabam de desenvolver 
uma bateria de cimento 
recarregável que armaze-
na energia solar. Os pri-
meiros protótipos alcan-
çaram uma densidade de 
energia média de 7 watts 
por metro quadrado (Wh/
m2), ou 0,8 watts por litro 
(Wh/L).

Anteriormente a este 
lançamento, os pesquisa-
dores fizeram uma análi-
se e identificaram que o 
cimento é capaz de con-
duzir eletricidade e gerar 
calor. 

Então, a técnica para 

gerar a energia começa 
com a adição de peque-
nas fibras de carbono ao 
cimento (0,5% em volu-
me) para melhorar sua 
condutividade elétrica, 
com um ganho adicional 
de uma maior resistência 

a flexão. Depois de uma 
série de experimentações, 
eles obtiveram os melho-
res resultados usando fer-
ro para o anodo e níquel 
para o catodo.

A densidade de energia 
do equipamento ainda 

é baixa em comparação 
com as baterias comer-
ciais, mas essa limitação 
pode ser superada graças 
ao grande volume no qual 
a bateria pode ser cons-
truída quando usada em 
edifícios.

Número de focos de queimadas em 
novembro é o mais baixo desde 2018

Brasil e R. Dominicana avançam para 
cooperação técnica na área ambiental

Em novembro deste ano 
foram registrados 11.596 
focos de queimada, o nú-
mero é o menor para o pe-
ríodo desde 2018, quando 
os sistemas de monitora-
mento do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(INPE) detectaram 13.014 
pontos de calor. A Ama-
zônia foi o bioma com a 
maior queda: 35%, sain-
do de 8.881 focos, há três 
anos, para 5.779 em 2021.

O recorte do acumulado 
dos meses de janeiro a no-
vembro também apontou 
baixa neste ano, quando 
comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2020. Na Amazô-
nia, por exemplo, foram 
detectados 99.677 focos 
no ano passado e 73.497 
em 2021, uma redução de 
26%. Mas foi no Pantanal 
a queda mais expressiva, 
63%. Para se ter uma ideia, 
em 2020 foram registra-
dos mais de 21 mil focos 

de incêndio no bioma, nú-
mero que caiu para pouco 
mais de 8 mil neste ano.

Os resultados positi-
vos são fruto da operação 
Guardiões do Bioma, que 
atuou de forma expressiva 
no combate às queimadas 
nos biomas brasileiros. 
A operação, coordenada 
pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, tra-
balhou de maneira inte-
grada com os Ministério 
do Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Regio-
nal, além de Ibama ICM-
Bio.

A pasta ambiental rece-
beu um acréscimo de R$ 
270 milhões no orçamen-
to deste ano. O dinheiro 
está sendo empregado na 
compra de equipamentos, 
veículos e sistemas de na-
vegação. Com isso, os re-
cursos subiram de R$ 228 
milhões para R$ 478 mi-
lhões – só em 2021.

O Brasil e República 
Dominicana reafirmaram 
nesta quinta-feira (25) o 
interesse em incremen-
tar a cooperação bilateral 
em programas e projetos 
de proteção ao meio am-
biente e conservação dos 
recursos naturais. O mi-
nistro do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite, recebeu 
em seu gabinete o do-
minicano Orlando Jorge 
Mera, representante do 
Ministério do Meio Am-
biente e Recursos Na-
turais, para assinarem a 
declaração que prevê a 
prestação futura de apoio 
técnico entre os países.    

O entendimento pre-
liminar, que através de 
gestões das respectivas 
chancelarias deverá pro-
duzir a assinatura de um 
memorando de entendi-
mento, no curto prazo, é 
fruto de tratativas entre 
as duas nações, ocorri-
das durante os prepara-

tivos para a participação 
brasileira na Convenção 
da ONU sobre Mudanças 
Climáticas (COP26), na 
Escócia. Nos dois meses 
que antecederam o even-
to, o ministro Joaquim 
Leite realizou mais de 60 
encontros com interlo-
cutores estrangeiros para 
alinhar os posicionamen-
tos dos países sobre te-
mas relevantes e assim 
colocar o Brasil na linha 
de frente das negocia-
ções de clima.  

Na COP26, o Brasil fir-
mou importantes com-
promissos internacio-
nais, como de redução 
de emissões de gases 
do efeito estufa (GEEs) e 
de combate ao desma-
tamento ilegal, além de 
protagonizar a regula-
mentação do mercado 
internacional de créditos 
de carbono, cujo artigo 6 
seguia pendente desde o 
Acordo de Paris, em 2015.
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Cientistas de Hong Kong revelam primeira 
imagem da variante Ômicron 

Cientistas da Universi-
dade de Hong Kong di-
vulgaram, na quarta-feira 
(8/12), as primeiras ima-
gens da Ômicron, nova 
variante do coronavírus 
De acordo com a institui-
ção, as duas imagens fo-
ram capturadas através de 
um microscópio.

À esquerda da imagem, 
é possível visualizar uma 
célula de um rim de maca-
co que foi infectado com 
a variante. Alguns danos 
celulares com vesículas 
inchadas e pequenas par-
tículas virais na cor preta 
são visíveis na foto. Na di-
reita, aparece uma célula 
infectada. No local desta-

cado com uma caixa colo-
rida, identifica-se partícu-
las virais com pontas em 
forma de coroa.

A variante preocupa 
cientistas por causa da 

quantidade de mutações 
e mudanças na proteína 
s, usada pelo vírus para 
entrar nas células, o que 
poderia torná-la imune 
às vacinas. Especialistas 

ainda buscam esclarecer 
dúvidas sobre a Ômicron, 
principalmente na eficá-
cia dos imunizantes con-
tra ela, sua transmissibili-
dade e letalidade.

Reino Unido recomenda volta ao 
home office para combater Ômicron

Cidade do Vietnã vai proibir venda de 
carne de gato e cachorro

O primeiro-ministro 
do Reino Unido, Boris 
Johnson, anunciou, nes-
ta quarta-feira (8/12), no-
vas restrições para o país 
em decorrência da nova 
variante de Covid-19, 
Ômicron, que está se es-
palhando “mais rapida-
mente que a Delta”.

“Cada vez está mais cla-
ro que a Ômicron se pro-
paga muito mais rapida-
mente do que a variante 
anterior, a Delta. São 568 
casos identificados até 
agora no Reino Unido e 
uma cifra real certamente 
muito maior”, disse Boris 
em coletiva de imprensa.

Johnson deu detalhes 

das medidas, que apre-
sentam recomendações 
para o retorno de todos 
os que puderem ao traba-
lho em home office a par-
tir do dia 13 de dezembro, 
passaporte de vacina para 
entrada em casas notur-
nas e estabelecimentos 
semelhantes e orienta-
ções para o uso de más-
cara em determinados es-
paços.

O primeiro-ministro re-
latou que ainda não sabe 
a eficácia das vacinas 
contra a variante, mas 
afirmou que especialistas 
estão confiantes de que 
as doses de reforço auxi-
liarão na imunidade.

No Vietnã, segundo 
maior consumidor de ca-
chorros do mundo, uma 
cidade turística se com-
prometeu a proibir a ven-
da de carne de gato e ca-
chorro.

O anúncio foi feito nes-
ta sexta-feira (10/12) pelas 
autoridades locais de Hoi 
An. É a primeira vez que 
isso ocorreu no país, onde 
esse tipo de prática é con-
siderada tradicional.

Histórico porto comer-
cial e patrimônio mundial 
da Unesco, Hoi An assinou 
um acordo com o gru-
po de defesa dos direitos 
dos animais Four Paws In-

ternational (quatro patas 
internacional, em portu-
guês) para proibir a venda 
e o consumo destas carnes

O vice-prefeito Nguyen 
The Hung afirmou que a 
medida ajuda a “promover 
o bem-estar animal com a 
erradicação da raiva, aca-
bando com o comércio de 
carne de gato e cachorro 
e transformando a cidade 
em um destino importante 
para o turismo.” Atrás ape-
nas da China no consumo 
deste tipo de carne, a po-
pulação do Vietnã conso-
me, a cada ano, mais de 
cinco milhões de unidades 
destes animais.
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Clube italiano de vôlei acusa 
Douglas Souza de abandono 

sem autorização
O Vibo Valentia, clube 

italiano de vôlei em que 
atuava o ponteiro brasilei-
ro Douglas Souza, afirmou 
que o atleta deixou a cida-
de e abandonou a equipe 
na quinta-feira (9) sem au-
torização ou qualquer ex-
plicação. 

“O clube, profundamen-
te decepcionado com o 
comportamento inexplicá-
vel do atleta, tomará toda 
ação para garantir os inte-
resses da equipe”, afirmou 
o time, cujo nome comple-
to é Tonno Callipo Calabria 
Volley Vibo Valentia.

A informação de que 
Douglas, 26, decidiu rom-
per seu contrato, deixar a 
Europa e voltar para o Bra-
sil foi divulgada primeira-
mente pelo site Web Vôlei, 

nesta madrugada.
O ponteiro brasileiro foi 

contratado pelo time ita-
liano para a atual tempo-
rada e estava no país havia 
cerca de três meses, após 
ter ganhado enorme popu-
laridade durante sua par-
ticipação nas Olimpíadas 
de Tóquio. Até então, ele 

não tinha atuado por uma 
equipe do exterior.

Douglas comemorou o 
retorno ao país e disse em 
suas redes sociais que terá 
uma “surpresinha”, sem es-
pecificar os motivos da vol-
ta repentina e sem revelar 
se pretende atuar em outra 
equipe de vôlei.

COB investirá 
R$ 165 milhões em 

modalidades 
olímpicas em 2022 

O orçamento do Co-
mitê Olímpico do Brasil 
(COB) foi aprovado por 
unanimidade em as-
sembleia realizada na 
última quarta-feira (8) 
em Aracaju, Sergipe. O 
montante aprovado é 
de R$ 388.246.000,00. 
Desta quantia, R$ 
326.008.000,00 (86% do 
valor total) serão inves-
tidos diretamente nas 
atividades esportivas. 
Às modalidades olím-
picas, através da Lei 
13.756 (Lei das Loterias), 
o Comitê distribuirá R$ 
165 milhões. Essa é a 
maior quantia aplicada 
desde a criação da lei, 
em 2001, e representa 
um incremento de 10% 
em relação ao exercício 
anterior.  

Além do investimen-
to nos esportes olím-
picos, outros R$ 29 mi-
lhões serão aplicados 
no Programa de Prepa-
ração Olímpica (PPO), 
R$ 28.198.000,00 em 
Missões: Jogos Olím-
picos de Inverno Pe-
quim (em fevereiro), 
Jogos Sul-americanos 
da Juventude Rosário 
(em abril) e Jogos Sul-
-americanos Assunção 
(em outubro), além da 
preparação para San-
tiago 2023 e Paris 2024. 
Já R$ 12 milhões serão 
destinados para a Área 
de Desenvolvimento 
Esportivo e outros R$ 
14.181.000,00 para o 
Centro de Treinamento 
Time Brasil.

Conheça as seleções classificadas para a Copa 
do Mundo de 2022

O panorama da Copa do 
Mundo do Catar, em 2022, 
fica cada vez mais cla-
ro, com a presença con-
firmada de tradicionais 
seleções. Treze países já 
garantiram vaga para a 
competição, que acontece 
entre novembro e dezem-
bro do ano que vem.

Nas Américas, o Brasil foi 
o primeiro país se classifi-
car, após vencer a Colôm-
bia no dia 11 de novembro, 
e mantém a escrita como 
único a participar de todas 
as 22 edições do Mundial.

A Argentina também 
conquistou uma vaga na 
Copa. Depois de empatar 
com a seleção brasileira, 
os argentinos foram be-
neficiados pelos tropeços 
dos principais concorren-

tes.
Na Europa, a fase de 

grupos foi concluída e 
classificou dez seleções: 
Alemanha, Bélgica, Croá-
cia, Dinamarca, Espanha, 
França, Holanda, Inglater-
ra, Sérvia e Suíça.

Países com peso no fu-
tebol não conseguiram 
vaga direta e terão de dis-

putar a repescagem euro-
peia, como Portugal, Itália 
e Suécia. Esta última fase 
conta com doze seleções, 
e somente três delas vão 
ao Catar. Além dos listados 
acima, o país-sede, Catar, 
também está no Mundial. 
A disputa pelas outras 19 
vagas segue nas Elimina-
tórias continentais.


