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Hamilton recebe 
mais um título para 
coleção: o de ‘Sir’

Alckmin se despede 
do PSDB sem revelar 
seu novo partido

Câmara conclui 
votação da PEC
dos Precatórios

Hepta da F-1 foi nomeado Cavaleiro 
da Ordem pelos serviços prestados ao 
automobilismo da Inglaterra PÁG. 14

Ex-governador se desfi lia da sigla 
que ajudou a fundar e onde militou 
por mais de três décadas  PÁG. 08

Deputados aprovam as partes 
restantes do texto que libera espaço 
no Orçamento da União PÁG. 08

SP vai testar 
em massa 
para mapear 
onda de gripe
Rapidez no diagnóstico. Por conta do aumento de casos de 
síndromes gripais, prefeitura decide realizar teste rápido na rede 
pública para diferenciar casos de coronavírus e de Influenza  PÁG. 04

Presença do bom velhinho ajuda a alavancar as vendas nesta época; na foto, o Noel do Shopping Taboão | DIVULGAÇÃO

EM ‘SEM VOLTA PARA CASA’, 

QUE ESTREIA HOJE REPLETO 

DE TEORIAS E EXPECTATIVAS, 

O HOMEM-ARANHA REVÊ 

VILÕES DAS ANTIGAS PÁG. 10É COM VOCÊ, 

TEIOSO!

Papais-noéis reassumem posto nos shoppings,
mas sob novos protocolos de segurança  PÁG. 06    
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Príncipe Charles condecora piloto em Windsor | DIVULGAÇÃO
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Diante da explosão dos casos 
de gripe na capital, classifi-
cada pelo prefeito Ricardo 
Nunes (MDB) como “assus-
tadora”, a Prefeitura de São 
Paulo decidiu realizar tes-
tes rápidos para covid-19 em 
todos as pessoas que procu-
rarem atendimento na re-
de pública com sintomas de 
doenças respiratórias.

A ideia é separar os pa-
cientes com gripe dos que fo-
ram infectados pelo novo co-
ronavírus e assim agilizar os 
diagnósticos e tratamentos 
e monitorar melhor o cená-
rio epidemiológico da cidade. 
A preocupação cresce com o 
avanço da variante ômicron, 
que teve ontem sete novos ca-
sos identificados na capital, o 
que elevou o total para dez.

Em todo o mês de novem-
bro, a prefeitura realizou 
111,9 mil atendimentos de 
pessoas com sintomas gri-
pais. Só nos primeiros 15 dias 
de dezembro, já foram feitos 
91,8 mil atendimentos.

O crescimento fora de 

Vírus. Prefeitura faz teste rápido contra a covid-19 em toda a rede pública para separar 
infectados pelo novo coronavírus dos pacientes com Influenza. Ômicron tem 7 novos casos

Cobertura vacinal está abaixo do ideal em São Paulo | RIVALDO GOMES/FOLHAPRESS

SP vai testar ‘todo 
mundo’ para mapear 
explosão da gripe

Uma estátua para Itamar
Cantor, compositor, instru-
mentista, arranjador, produ-
tor e um dos grandes nomes 
da Vanguarda Paulista dos 
anos 1980, Itamar Assump-
ção virou estátua. A imagem 
em bronze foi inaugurada 
ontem em frente ao Centro 
Cultural Penha, na zona les-
te, no bairro em que Itamar 
passou parte da sua vida até 
morrer em 2003. “Uma está-
tua conta um lado da histó-
ria. Agora, a gente tem perso-
nalidades negras para contar 
uma outra história”, disse a 
secretária de Cultura, Aline 
Torres. A obra que homena-
geia Itamar é a primeira das 
cinco estátuas de personalida-
de negras que a Prefeitura de 
São Paulo promete inaugurar 
até o ano que vem.   METROImagem está no bairro da Penha, onde o artista morou | DANILO VERPA/FOLHAPRESS

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PL), e o prefei-
to de São Paulo, Ricardo Nu-
nes (MDB), anunciaram on-
tem que chegaram a um 
acordo para encerrar a dispu-
ta judicial pela área do Cam-
po de Marte, na zona norte.

Essa é uma história que 
começou na Revolução 
Constitucionalista de 1932, 
quando o governo de Getú-
lio Vargas tomou posse da 
área. Em 1958, o município 
cobrou a devolução na Justi-
ça e deu início ao imbróglio.

Com o acordo – que ain-
da precisa ser homologa-
do – o governo federal, que 
mantém um aeroporto, um 
hospital militar e dependên-
cias da Aeronáutica no local, 
ficará com a posse definitiva 
e extinguirá dívidas do mu-
nicípio com a União que so-
mam R$ 25 bilhões.  METRO

Campo de 
Marte. Acordo 
sela destino 
do terreno 

Governo ficará com 1,8 mi de m2 e 
prefeitura, com 400 mil m2 | REPRODUÇÃO

Butantan pede 
para aplicar 
CoronaVac 

O Instituto Butantan 
protocolou ontem na An-
visa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 
novo pedido de autoriza-
ção para aplicar a vacina 
CoronaVac em crianças 
com idade entre 3 e 11 
anos. Ainda não há no 
país permissão para vaci-
nar este público com ne-
nhum dos imunizantes 
disponíveis contra a co-
vid-19. O Butantan, que 
apresentou dados das 
pesquisas mais atuais so-
bre a vacina, já teve um 
pedido anterior negado, 
em agosto.  METRO

Estação Vila 
Sônia será
aberta no sábado

Esperada desde 2014, a 
estação Vila Sônia da li-
nha 4-Amarela do Me-
trô será entregue oficial-
mente amanhã e abrirá 
ao público a partir des-
te sábado. No mês de de-
zembro, a estação deverá 
funcionar em operação 
assistida, com horário re-
duzido. Localizada na re-
gião da avenida Francis-
co Morato, na zona sul, 
a estação será a décima 
primeira parada da linha 
4-Amarela, que passará a 
ligar a Vila Sônia ao cen-
tro de São Paulo, na esta-
ção da Luz.  METRO

Linha 4-Amarela Público infantil

Identificou a ômicron

Brasileiro é 
destaque 
na  Nature

O brasileiro Túlio de 

Oliveira foi eleito uma 

das dez personalidades 

científicas de 2021 pela 

revista Nature. Ele, que 

nasceu em Brasília, mas 

vive na África do Sul 

desde 1997, foi quem 

mostrou preocupação 

com a variante mais 

transmissível do 

coronavírus, a ômicron. 

Junto com sua equipe, 

além de identificar a 

ômicron, Oliveira também 

soou os alarmes para a 

variante beta da covid-19.

época do números de casos, 
que se repete em diversas re-
giões de São Paulo e também 
em outros estados, como no 
Rio de Janeiro, é resultado 
de um conjunto de fatores, 
segundo especialistas.

Estão pesando neste con-
texto o surgimento de uma 

nova cepa do vírus Influen-
za, o H3N2, também chama-
da de Darwin, o relaxamen-
to do uso de máscaras, que 
foi inicialmente pensada pa-
ra conter a covid-19, mas que 
acaba protegendo de outras 
doenças, e a baixa cobertura 
vacinal contra a gripe.

Secretário estadual da Saú-
de, Jean Gorinchteyn disse on-
tem que a adesão à campanha 
anual está aquém do ideal em 
todos os grupos. “A cobertu-
ra, que deveria ser superior a 
90%, no melhor dos cenários, 
chegou a 72% do público-alvo. 
E isso exige atenção.”

“Sete em cada dez óbitos 
por gripe que temos todos 
os anos acontecem nos gru-
pos mais vulneráveis. Difi-
cilmente um adulto jovem e 
saudável terá complicações 
mais graves. Mas se é um 
idoso, uma criança, uma 
grávida, alguém com doen-
ça crônica, o risco aumenta 
bastante. Estes devem ser os 
alvos do tratamento, da va-
cina e dos testes para detec-
tarmos rapidamente estes 
casos”, disse o infectologis-
ta e diretor da SBIm (Socie-
dade Brasileira de Imuniza-
ções), Renato Kfouri.

ANDRÉ
VIEIRA 
METRO
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Ele é do grupo de risco, ado-
ra abraçar e ouvir as pessoas 
e precisou se distanciar du-
rante o pico de covid-19 no 
fim do ano passado. Mas a 
vacinação e a queda nos ca-
sos permitiu que o Papai 
Noel retornasse aos shop-
pings da Grande São Paulo 
neste ano. O encontro com 
as crianças, porém, conti-
nua diferente, com medidas 
de prevenção como telas e 
distanciamento. Além do 
gorro e da roupa vermelha, 
a máscara é parte da roupa 
do bom velhinho. O retorno 
do símbolo natalino reforça 
a presença do público nos 
shoppings. De acordo com 
o diretor institucional da 
Alshop (Associação Brasilei-
ra de Lojistas de Shopping), 
Luís Augusto Idefonso, a 
grande maioria dos centros 
de compra optou pelo fim 
do home office para Noel.

“Os papais-noéis e deco-
rações de Natal estimulam 
as pessoas a irem aos shop-
pings e são impulsionado-
res de vendas nesta época 
do ano”, afirma Idefonso, 
enfatizando que foram ado-
tados cuidados essenciais 
para evitar a disseminação 
da covid-19. 

A Abrasce (Associação 
Brasileira de Shopping Cen-
ters) criou, em parceria com 
o Hospital Sírio-Libanês, pro-
tocolo sanitário especial pa-
ra o período natalino. Entre 
as medidas estão evitar de-
corações que envolvam in-
teração, optando pelas con-
templativas; não realizar 
grandes eventos para a che-
gada do Papai Noel; e higieni-
zação reforçada em atrações 
para crianças como trenzi-
nhos e demais brinquedos.  

A associação diz ter per-
cebido que as pessoas já re-
tornaram aos shoppings 
e espera que o Papai Noel 
aqueça o coração das crian-
ças e também as vendas. 
“Seguramente, o volume de 

vendas neste Natal será mui-
to maior do que no ano pas-
sado e deve ser próximo ao 
de 2019”, afirma o diretor 
institucional da Alshop, que 
acrescenta que, para impul-
sionar ainda mais as vendas, 
os shoppings devem esten-
der o horário de atendimen-
to na próxima semana.

Criatividade

Para trazer o bom velhinho 
de volta com segurança, os 
shoppings da cidade de São 
Paulo abusaram da criati-
vidade. O Morumbi Shop-
ping, por exemplo, cons-
truiu uma vitrine batizada 
de “A Casa do Noel”, onde o 
Papai Noel recebe ligações 
telefônicas das crianças. No 
Shopping Anália Franco, o 
bom velhinho está protegi-
do por uma placa de acrílico  
transparente. 

O Shopping Metrô Ita-
quera criou um aplicati-
vo para agendar visitas. No 
ParkShopping São Caeta-
no, é possível tirar uma fo-
to com o Papai Noel pelo 
totem digital. O Shopping 
Pátio Higienópolis também 
criou agendamento pelo si-
te para evitar aglomerações. 

Além das crianças, os 
pets serão bem-vindos nos 
shoppings Eldorado, Mo-
rumbi, Anália Franco, Cen-
ter Norte e Santana Parque. 

A bióloga Gabriela Pra-
tes, 39 anos, leva os três fi-
lhos, Júlia, Bernardo e Lu-
cas, todos os anos para 
interagir com o Papai Noel 
nos shoppings e este ano 
não será diferente, mesmo 
que com alguns cuidados. 

“Todas as vezes que va-
mos ao shopping para as 
crianças verem o Papai 
Noel, elas se interessam por 
algo e eu acabo comprando 
também.”

Ho ho ho. Shoppings apostam na figura do bom velhinho para ajudar nas vendas e criam protocolos de segurança com as crianças

Papai Noel volta do home 
office com novos cuidados

NORAH LAPERTOSA*

METRO

* SUPERVISÃO: VANESSA SELICANI

O Natal é o período mais 
esperado para o comér-
cio e os papais-noéis tam-
bém podem aproveitar o 
período para  garantir ren-
da extra para suas famílias. 
Segundo o Sindicato dos 
Comerciários de São Pau-
lo, que oferece cursos de 
qualificação para o perso-
nagem, a renda destes pro-
fissionais varia de acordo 
com o local e a jornada de 
trabalho, mas geralmente 
eles ganham a partir de R$ 
2 mil. 

O educador Mário de As-
sis, 71 anos, trabalha co-
mo Papai Noel há 35 anos e 

percebe a falta que as pes-
soas sentiam da presen-
ça deste símbolo natalino. 
“Nos afastamos do Natal 
mas o Natal não se afastou 
da gente. Quando eu ando 
nas ruas, não só crianças, 
mas os adultos também pe-
dem para tirar fotos comi-
go. Vejo a volta dos papais-
-noéis com muita alegria.”

Assis foi um dos milha-
res de Noéis que passaram 
o Natal de 2020 fazendo 
trabalhos de videochama-
da para alegrar as crianças. 

Ele conta ter percebi-
do que muitas crianças já 
têm consciência da impor-

tância dos cuidados com a 
doença no retorno do per-
sonagem às ruas. “Em uma 
das casas que fui chamado, 
pediram para tirar a másca-
ra e um menino de 7 anos 
me chamou a atenção. Co-
loquei de volta na hora.”

Veterano na função, As-
sis também faz trabalhos 
voluntários e acredita na 
magia do Natal. “Trabalho 
com muito entusiasmo e 
sei como a figura do Papai 
Noel é importante para to-
dos. Quando tiro fotos com 
crianças, sempre tem um 
adulto sorrindo do outro 
lado.”  METRO

Barbudos têm renda extra

Papai Noel do

ParkShopping

 São Caetano

está protegido

pelo acrílico

O Morumbi 

Shopping construiu 

a “Casa do Noel”

A máscara é parte

do figurino

do Papai Noel do

Shopping Vila

 Olímpia

Assis encarna o 

personagem há 

35 anos

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Interação no 

Shopping Metrô 

Itaquera precisa ser

 agendada por app
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Depois de 33 anos, um dos 
principais casamentos da po-
lítica brasileira chegou ao 
fim. Governador de São Pau-
lo por quatro vezes, Geral-
do Alckmin anunciou ontem 
sua saída do PSDB, partido 
que ele participou da fun-
dação, em 1988, e pode se 
transformar em uma peça 
importante para as eleições 
de 2022 em uma chapa até 
então improvável com o PT.

Médico por formação, 
Alckmin defendeu os ideais 
do azul e amarelo – cores 
emblemáticas no xadrez po-
lítico do país – pela primeira 
vez como deputado federal 
durante dois mandatos. De-
pois, foi alçado a vice-gover-
nador de São Paulo na chapa 
encabeçada por Mário Co-
vas, entre 1995 e 2001.

Natural de Pindamonhan-
gaba, no interior do estado – 
onde foi vereador e prefeito 
pelo MDB – ele assumiu o go-
verno de São Paulo pela pri-
meira vez em 2001, de for-
ma interina, após o estado de 
saúde de Mário Covas se agra-
var. Em 2002, se candidatou 
à reeleição e venceu o petis-
ta José Genoino. Naquele dia, 
cravou de vez a hegemonia 

tucana em terras paulistas, 
que se mantém até hoje.

Os outros dois mandatos 
como chefe do Executivo de 
São Paulo aconteceram en-
tre 2011 e 2018.

O relacionamento entre 
Alckmin e o PSDB começou a 
estremecer em 2017. O pilar 
da crise foi justamente o atual 
governador de São Paulo, João 
Doria, que na época era pre-
feito da capital. Padrinho po-
lítico de Doria, Alckmin com-
prou diversas brigas dentro 
do PSDB e bancou a candida-

tura de seu pupilo para a Pre-
feitura de São Paulo, em 2016. 
Um ano depois, o médico se 
incomodou com viagens de 
Doria pelo país com o objeti-
vo de angariar apoio político 
para futuramente ser candi-
dato a presidente. Na ocasião, 
Alckmin entendeu a situação 
como uma traição.

Reviravolta
Corta para 2021. Em uma mo-
vimentação impossível de se 
imaginar até pouco tempo, 
Alckmin agora pode ser can-

didato a vice-presidente na 
chapa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) em 
2022. Em um dos principais 
capítulos da rivalidade histó-
rica entre PT e PSDB, os dois 
se enfrentaram nas eleições 
para presidente em 2006. 
Alckmin terminou derrotado 
no segundo turno.

O provável destino para a 
aliança é o PSB. No entanto, 
o martelo ainda não está ba-
tido. A estratégia teria como 
objetivo derrotar Bolsona-
ro no ano que vem, princi-
palmente no estado de São 
Paulo – sua eterna casa.

Xadrez político. Médico participou da fundação do partido pelo qual foi governador de São 
Paulo por quatro mandatos. Ele é cotado para ser candidato a vice de Lula, do PT, em 2022

Após 33 anos, Geraldo 
Alckmin deixa o PSDB

O ex-governador do Ceará e 
pré-candidato a presidente 
Ciro Gomes (PDT) e seu ir-
mão, o senador Cid Gomes 
(PDT), foram alvos de bus-
ca e apreensão ontem pela 
Polícia Federal. A operação 
Colosseum investiga supos-
to desvio de verba para pa-
gamento de propina duran-
te obras na Arena Castelão, 
no Ceará, que foi utilizada 
na Copa do Mundo de 2014.

Em nota, a Polícia Fede-
ral afirmou que o inquérito 
apura “fraudes, exigências 
e pagamentos de propinas 
a agentes políticos e ser-
vidores públicos decorren-
tes de procedimento de li-
citação para as obras entre 
2010 e 2013 (período em 
que Cid Gomes governava 
o estado do Ceará)”.

Segundo a investigação, 
foram identificados paga-
mentos de R$ 11 milhões  
“diretamente em dinheiro 
ou disfarçadas de doações 
eleitorais, com emissões de 
notas fiscais fraudulentas 
por empresas fantasmas”.

Ciro Gomes afirmou 
“não ter dúvida” de que 
a ação da Polícia Federal 
“tão tardia e desproposi-
tada tem o objetivo cla-
ro de tentar criar danos à 
minha pré-candidatura à 
Presidência da Republica”.

 METRO

Pré-candidato. 
Ciro Gomes 
é alvo de 
operação da PF

‘Hora de traçar um novo caminho’, disse Alckmin ontem | BRUNO ROCHA/FOLHAPRESS

“Procurei dar o melhor de 
mim. Um soldado sempre 
pronto para combater 
o bom combate com 
entusiasmo e lealdade. 
Agora, chegou a hora da 
despedida. Hora de traçar 
um novo caminho” 

GERALDO ALCKMIN, EX-GOVERNADOR DE SP

Ômicron

Cepa se espalha 
sem precedentes, 
alerta OMS

O diretor-geral da OMS 
(Organização Mundial 
da Saúde), Tedros Adha-
nom, alertou ontem que 
a variante ômicron do co-
ronavírus está se espa-
lhando com uma rapidez 
nunca vista com as outras 
versões do vírus, como a 
variante delta. Até o mo-
mento, mais de 77 países 
já reportam a ômicron e 
nações como o Reino Uni-
do, na Europa, acendem 
alertas para “tsunami de 
casos”. Só ontem, mais de 
78 mil novos pacientes fo-
ram reportados em 24 ho-
ras no país britânico. Na 
onda de preocupações, a 
agência de saúde do blo-
co europeu disse que a no-
va cepa pode acelerar o 
número de mortos na re-
gião, já que sua alta trans-
missibilidade é capaz de 
infectar pessoas de manei-
ra exponencial, ou seja, 
em larga escala. Adhanom 
explica que “mesmo que 
a ômicron cause doen-
ças menos graves, o gran-
de número de casos pode 
mais uma vez sobrecarre-
gar os sistemas de saúde 
despreparados.”  METRO

Novo mandato

Nova York terá 1ª 
mulher negra na 
chefi a  da polícia

O futuro prefeito de No-
va York, democrata Eric 
Adams, anunciou on-
tem que nomeará a poli-
cial Keechant Sewell co-
mo líder do departamento 
de segurança da metró-
pole. Pela primeira vez, a 
maior cidade dos EUA te-
rá uma mulher na lideran-
ça da corporação. Ela tam-
bém é a terceira pessoa 
negra a integrar o cargo e 
foi nomeada justamente 
no mandato do segundo 
prefeito negro na história 
de Nova York. Atualmen-
te, Sewell trabalha como 
chefe de investigações do 
condado de Nassau. Assim 
como Adams, Keechant 
tomará posse no dia 
1º de janeiro.  METRO

Keechant Sewell e Eric Adams

DAVID DEE DELGADO/GETTY IMAGES

DIEGO
BRITO
METRO

A Câmara dos Deputados fi-
nalizou ontem, em 2º turno, 
a PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) dos Preca-
tórios, com os trechos não 
promulgados da versão do 
Senado, como o limite para 
pagamento dessas dívidas. 
Foram 332 votos a 141.

De acordo com o tex-
to, para 2022, a aplicação 
dos recursos economizados 
com o limite de pagamen-
to de precatórios deverá ser 
exclusivamente em seguri-
dade social e no programa 
Auxílio Brasil. A PEC tam-
bém coloca na Constitui-
ção, como direito da popu-
lação vulnerável, o acesso a 
uma renda básica familiar.

Precatórios são dívidas 
do governo com sentença 
judicial definitiva, poden-
do ser em relação a ques-
tões tributárias, salariais ou 
qualquer outra causa em 
que o poder público seja o 
derrotado.

Mudanças na Constitui-
ção devem ser aprovadas 
em ambas as Casas em dois 
turnos de votação, por is-
so os trechos novos aprova-
dos pelo Senado dependiam 
de nova votação na Câmara. 
O primeiro trecho da PEC, 
sem as alterações, já foi pro-
mulgada pelo Congresso e 
esta segunda parte deve ser 
oficializada ainda nesta se-
mana, prevê a Câmara.

A proposta abre espaço 
fiscal de R$ 106,1 bilhões no 
teto de gastos em 2022, ano 
em que o presidente Jair 
Bolsonaro tenta a reeleição.

Com isso, o Congresso 
poderá adequar o Orçamen-
to e garantir o Auxílio Bra-
sil de R$ 400, programa lan-
çado para substituir o Bolsa 
Família. A proposta também 
abre caminho para outros 
gastos, inclusive turbinan-
do as emendas parlamenta-
res, verbas de forte interes-
se em ano eleitoral.  METRO

Precatórios. Câmara aprova 
novo texto em 2º turno

A China autorizou ontem a 
retomada das importações 
de carne bovina brasileira, in-
formou o Ministério da Agri-
cultura. A suspensão teve iní-
cio em 4 de setembro, após 
a identificação de dois casos 
de vaca louca, registrados em 
Nova Canaã do Norte (MT) e 
em Belo Horizonte (MG). A 
China é o principal destino 
da carne produzida no Brasil, 
para onde são destinados 48% 
das vendas globais. Em 2020, 
o total exportado ao país su-
perou US$ 4 bilhões.

Segundo o Ministério da 
Agricultura, a suspensão foi 
feita pelo Brasil “em respeito 
ao protocolo firmado entre 
os dois países, que determina 
esse curso de ação no caso da 
doença, mesmo que de for-
ma atípica”. Ainda de acordo 
com o governo, os animais 
desenvolveram a doença “de 
maneira espontânea e espo-
rádica, não estando relacio-
nada à ingestão de alimentos 

contaminados”. As autorida-
des brasileiras acrescentam 
que não há transmissão da 
doença entre os animais.

“Retomamos o fluxo de 
exportações para a China, 
após período de negociação, 
com trocas de informações e 
reuniões com equipes das au-
toridades chinesas”, disse o 
secretário de Defesa Agrope-
cuária, José Guilherme Leal.  

 METRO AGÊNCIA BRASIL

Casos atípicos de vaca louca 

causaram a suspensão | FOLHAPRESS

Exportações. China retoma 
compra de carne brasileira

O diretor-geral do ONS (Ope-
rador Nacional do Sistema), 
Luiz Ciocchi, informou on-
tem que estudos indicam que 
até maio de 2022 haverá so-
bra de potência, ou oferta de 
energia, garantindo o abaste-
cimento no Brasil, após um 
ano de grave crise hídrica.

“Os cenários melhora-
ram significativamente, por-
que a água chegou em outu-
bro, dois meses antes do que 
chegou em 2020”, disse o di-
retor-geral em coletiva vir-
tual para fazer um balanço 
de 2021 e falar sobre as pers-
pectivas de 2022.

Ciocchi, porém, não afas-
ta risco de racionamen-
to em 2022, “porque risco 
sempre existe”. Ele afirmou, 
contudo, que os reservató-
rios estão melhores do que 
no ano passado e que o pró-
prio ONS está mais prepa-
rado para enfrentar a crise. 

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

ONS. Chuvas 
ajudam as 
hidrelétricas





Poucos na história do Mas-
terChef Brasil tiveram uma 
trajetória tão positiva quan-
to Isabella.  A cozinheira 
amadora se tornou a gran-
de campeã da 8ª tempora-
da com um menu 100% ve-
gano. Inovadora, criativa e 
diferenciada foram alguns 
dos elogios que a participan-
te acumulou ao longo de 24 
programas. Em nenhum de-
les, foi destaque negativo, 
conseguindo surpreender os 
chefs a cada novo episódio. 
Ela levou o prêmio, deixan-
do os colegas Eduardo em se-
gundo e Kelyn em terceiro.

Fã número 1 do Master-
Chef, como ela se autodefi-
ne, a campeã conta que a vi-
tória é repleta de significados. 
“Juro, é a realização de um so-
nho. Muito surreal, uma gran-
de maluquice, nem acredito 
que estou aqui. Junto do tro-
féu, ganhei muitas amizades, 
amor próprio e a certeza do 

que eu quero fazer para o res-
to da minha vida”, conta.

Empresária, estilista, atriz, 
modelo e influencer, Isabella 
trabalha com muitas coisas, 
mas admite que, em todas 
elas, sempre teve “síndrome 
da impostora”.  Ela sabe que 
é boa, mas não se sente 100% 
validada. Com a cozinha, no 

entanto, é tudo muito dife-
rente. “Eu sinto uma confian-
ça que nunca tive na vida, te-
nho certeza de que isso é o 
que eu amo fazer. É onde me 
sinto bem e feliz. Vou investir 
na área, com certeza.”

A cozinheira admite ain-
da que, quando entrou no 
programa, em julho, os pla-

nos eram outros. Ela preten-
dia aproveitar a visibilidade 
na TV para produzir conteú-
do sobre gastronomia. Tudo 
mudou quando sentiu seu co-
ração bater mais forte ao ser-
vir os jurados pela primeira 
vez. “Saio daqui louca para 
estagiar e trabalhar em uma 
cozinha profissional. Quero 
aprender e servir os outros. 
Acho que descobri, mais do 
que nunca, o prazer de ali-
mentar alguém.” 

Além de tudo o que vi-
veu, essa foi uma das únicas 
vezes em que Isabella se co-
locou em primeiro lugar. “Vi 
que eu tinha que acreditar 
em mim. Tive coragem de fa-
lar para minha família, pa-
ra o meu namorado e para 
os meus amigos que eu sou 
a minha prioridade agora e 
não vou abrir mão disso. Deci-
di me valorizar a cada segun-
do e foi aí que tudo mudou.” 

 STEFANI SOUSA, BAND.COM.BR
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Inútil (e antiquado) discu-
tir se Tobey Maguire ou An-
drew Garfield seriam mais 
adequados para o uniforme 
do Teioso a essa altura do 
campeonato. Tom Holland 
tem idade e fôlego suficien-
tes para interpretar Peter 
Parker e seu alter ego he-
roico. Mas em “Homem-Ara-
nha: Sem Volta para Casa”, 
que estreia hoje nos cine-
mas, o ator britânico enfren-
ta um monte de referências 
do passado, e, contra todos 
os prognósticos, se dá muito 
bem nessa, encerrando a tri-
logia de maneira brilhante.

O filme mergulha no Ara-
nhaverso através dos tempos 
e há chances de agradar fãs 
de quadrinhos e/ou do Ara-
nha no cinema, não importa 
a geração à qual se dedique. 

No roteiro dirigido por  
Jon Watts, Peter está em 
apuros. Sua identidade es-
tá exposta, última cartada 
do vilão Mystério (Jake Gy-
llenhaal) no filme anterior. 
Mas, em lugar de gratidão, 
a opinião pública caiu ma-
tando. De amigo da vizi-
nhança, ele está mais para 
odiado no bairro. Por ele, 
só tia May (Marisa Tomei), 
o amigo Ned Leeds (Jacob 
Batalon) e a namorada, MJ 
(Zendaya Coleman, que 
também faz par com Tom 
Holland na vida real). 

Em desgraça, Peter pro-
cura a ajuda de outro he-
rói do MCU, o Doutor 
Estranho (Benedict Cum-
berbatch), para fazer uma 
magia que “apague” a me-
mória da opinião pública, 
mas os esforços dão mui-
to errado. Em lugar de aju-
dar, Estranho acaba por 
abrir um portal que libe-
ra, de uma só vez, o Duen-
de Verde (Willem Dafoe), 

Homenagem

Scorsese 
batiza 

instituto 
A Universidade de Nova 

York, onde Martin Scorsese 

estudou, criou um instituto 

de cinema com o nome do 

cineasta após um presente 

de George Lucas e Mellody 

Hobson. O Instituto Martin 

Scorsese de Artes 

Cinematográficas Globais 

foi anunciado nesta terça-

feira pela Tisch School of 

the Arts da NYU. O instituto 

incluirá um centro de 

produção virtual, o 

Departamento de Estudos 

Cinematográficos Martin 

Scorsese e dará apoio com 

bolsas de estudo – com 

auxílio escolar para 

aqueles selecionados 

como “bolsistas Scorsese”. 

Isabella: atriz, modelo e cozinheira

Grande final da temporada aconteceu na terça-feira | DIVULGAÇÃO

Todo mundo 
está contra

o Doutor Octopus (Alfred 
Molina), o Homem-Areia 
(Thomas Haden Church) e 
o Electro (Jamie Foxx), vi-
lões que apareceram na 
primeira trilogia, dirigida 
por Sam Raimi, estrelada 
por Maguire (2002-2007), e 
nos dois filmes em que Pe-
ter Parker foi interpretado 
por Garfield, assinados por 
Marc Webb (2012-2014).

Todos esses malvadões 
também sabiam  a verdadei-
ra identidade de Peter, mas, 
na época, a aparência do ga-
roto era bem diferente. 

Encerrando a era de Tom 
Holland no uniforme de Ho-
mem-Aranha, “Sem Volta 
para Casa” acaba também 
por amarrar muitas pontas 
soltas dos filmes anteriores. 
É um baita fan-service, de 
lavar a alma.  METRO

Cinema. ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ 
recupera vilões de antigas franquias, 

como Duende Verde e Octopus

PETER PARKER

Talvez seja difícil 

arrumar defeito no 

novo filme do Teioso

Feitiço dá errado e 

libera vilões

Aranha e sua 

namorada

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O jornalista Márcio Cam-
pos, da Band, acaba de lan-
çar o livro “Beata Nhá Chica 
– O Milagre da Santa Brasi-
leira” (224 páginas, R$ 42, 
pela editora Angelus. Além 
da história de vida de Francis-
ca de Paula de Jesus, beata do 
sul de Minas Gerais, onde o 
jornalista nasceu, a obra fala 
da fé de Campos, que apelou 
ao próprio papa Francisco, 
durante um voo, pela cano-
nização de Nhá Chica.  METRO

Fé. Jornalista 
lança biografia 
de beata

Campos encontra o papa| 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 

É possível encarar os desafios 
com inteligência emocional 
e criatividade. Procure ter 

cuidado no trato humano, sobretudo agora.

Seus melhores atributos agora 
são resiliência e capacidade 

de transformação. Procure ter atenção às metas 
difíceis de alcançar.

Você tende a ter profunda 
conexão emotiva com as razões 
dos seus afetos. É preciso 

aprender a respeitar divergências de opinião.

Afloram experiências 
emocionalmente profundas, 

o que gera amadurecimento. Cuidado com 
desafios na gestão do cotidiano.

Sua inteligência emotiva é 
nutrida e lhe conecta com 

prazeres, mas é necessário ter cuidado com 
julgamentos falhos na gestão do trabalho.

Sua autoestima tende a 
ser nutrida durante este 

momento astrológico. Tente tomar cuidado com 
situações de estresse cotidiano.

Sua criatividade pode 
constituir um diferencial na 

gestão do cotidiano. Além disso, você se conecta 
com o que agrega valor às rotinas.

A criatividade pode favorecer 
a gestão da vida prática, 

fazendo com que suas ações ganhem toque 
transformador. Tente evitar litígios.

Sua criatividade pode ser 
apurada, mas a fase tende 

a fragilizar as parcerias, que ficam sujeitas ao 
excesso de controle.

Conversas profundas podem 
marcar o trato interpessoal. 

Busque conciliar interesses por vezes divergentes 
e ter prudência com os gastos.

Um discurso amável e sedutor 
pode permear sua postura, 

pedindo serenidade e discrição perante as 
dificuldades.

Seu lado sedutor tende a 
aflorar, o que lhe faz capturar 

a atenção de seus interlocutores e a conquistar 
aliados.

Cruzadas

Sudoku

Soluções

no
procoletivo@gmail.com

O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente

O que podemos fazer para reduzir a nossa pegada de carbono em re-
lação à mobilidade? Há muita coisa! E tudo começa de forma peque-
na, com singelas ações e mudanças de hábito. Confira 10 sugestões 
para trilhar caminhos mais sustentáveis em 2022:

1 Experimente a bicicleta, modal 
sustentável, saudável e silencio-

so. Se tiver dificuldades para pe-
dalar, contate o Bike Anjo (www.
bikeanjo.org.br), comunidade de ci-
clistas voluntários que oferece aju-
da gratuita para quem quer apren-
der a andar de bike.

2 Saia para caminhar. Andar for-
tifica o corpo como um todo, 

ajusta e regula o organismo e “are-
ja as ideias”. Com o tempo, você vai 
sentir falta da sensação de bem-es-
tar que a caminhada traz, decor-
rente dos neurotransmissores libe-
rados durante a atividade.

3 Dê férias para o seu carro. De-
sapegue de preconceitos, de ve-

lhas ideias e da (falsa) sensação de 
conforto que o carro traz e entre 
em 2022 com os dois pés no chão. 
A pé a gente interage com as pes-
soas, observa e participa da cida-
de, contempla o horizonte.

4 Mude a rotina com os filhos. Na 
volta às aulas, não engrosse as 

filas de carro na porta da escola, 
que poluem e tumultuam o entor-
no, dando um mau exemplo para as 
crianças. Vá a pé com eles ou pelo 
menos pare seu carro algumas qua-
dras antes, caminhando até a escola.

5 Aproveite o transporte coletivo. 
Durante a pandemia, os proce-

dimentos de segurança e limpeza 
em metrôs e ônibus melhoraram 
bastante; mantenha o uso de más-
cara e álcool gel e aproveite as fa-
cilidades dos modais coletivos.

6 Use apps de transporte. Há vá-
rios aplicativos gratuitos que 

mostram a localização dos ônibus 
e trens em tempo real, indican-
do itinerários, horários de partida 
e localização. Moovit e Quicko são 
exemplos e contam com “alertas 
de lotação”, que trazem mais con-
forto às viagens.

7 Adote a ESG. Esta sigla em in-
glês se refere a três fatores que 

medem o índice de sustentabilida-
de e impacto social de uma empre-
sa: os fatores ambiental, social e 
de governança. Mas esse conceito 
também pode ser levado para a ca-
sa, com um estilo de vida que favo-
reça a sustentabilidade, a empatia 
e a solidariedade.

8 Faça compras com a bicicleta. 
Em São Paulo, por exemplo, são 

vários os shoppings que contam 
com bicicletários, como o Iguate-
mi, o Eldorado, o JK Iguatemi, o Pá-
tio Paulista e o Market Place, en-
tre outros.

9 Dê carona. Para os seus colegas 
de trabalho, para os vizinhos e 

para os colegas de seus filhos. Sig-
nifica menos carros nas ruas e um 
ar um pouco melhor para todos.

10 Mude para o elétrico. Eles 
têm crescido no mundo todo 

e estão ganhando terreno também 
no Brasil. De janeiro a outubro de 
2021, as vendas de carros elétricos 
chegaram a 27.097 unidades, au-
mento de 74% sobre os emplaca-
mentos de 2020.

@procoletivowww.procoletivo.com.br

IMAGENS: DIVULGAÇÃO

10 IDEIAS PARA SE 
MOVER MELHOR 

EM 2022

Correção

Diferentemente do que foi publicado no
Metro Jornal de ontem, na reportagem 
“‘Reajuste está sob estudo’, diz SPTrans”, o 
posicionamento sobre a discussão interna em 
relação ao aumento das tarifas de ônibus na 
capital paulista no ano que vem foi emitida 
pela Prefeitura de São Paulo e não pela 
SPTrans, autarquia responsável pelo serviço.
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José Ferreira Neto, o Craque Neto, jogador dos bons e comentarista melhor ainda, diga-se de 

passagem. Apresentador do programa “Os Donos da Bola”, na Band, e que joga aqui no time 

do Metro Jornal todas as quintas-feiras. Colaboração: Renato Nalesso

DÁ PRA ESPREMER MAIS?
A situação do atacante corintiano Jô não está nada fácil. 
Prestes a completar aniversário de casamento ele resolveu 
sumir uns dias e acabou complicando sua relação com a es-
posa. Já anunciou que vai separar e até se chamou de otário 
nas próprias mídias sociais. É brincadeira? Mas a verdade é 
que todo mundo está sujeito a passar por situações como 
essas. Eu não julgo porque talvez tenha feito coisa pareci-
da. Não à toa estou no meu terceiro casamento. Agora uma 
coisa é fato: mesmo em tempos de crise, o Jô terminou a 
temporada como artilheiro do time e maior garçom. Teve 
17 participações diretas em gols do Timão em 2021.

É pouco? Se analisarmos a bola que ele jogou em 2017, 
quando terminou o ano como melhor jogador do país, sim, 
é pouco. Talvez não seja nem sombra daquele jogador. Mas 
vendo o atual contexto do clube não dá para negar que ele 
teve sim uma importância nessa campanha meia-boca do 
time que se contentou com o quinto lugar no Brasileirão e 
a consequente vaga na Libertadores. E na minha cabeça só 
vem a dúvida: será que o Jô ainda tem bola para jogar em 
alto nível prestes a completar 35 anos de idade? Sincera-
mente não acho. Inclusive foi um tremendo erro do antigo 
presidente fechar contrato de três temporadas com ele em 
baixa. Fora que saiu do time do Japão com contrato vigente 
o que está gerando um problemão jurídico na Fifa.

Se fosse o Duílio faria de tudo para trazer um novo 
centroavante para a equipe. Porque se for depender de 
ter que espremer o bom futebol do Jô para as coisas an-
darem vai ficar bem difícil. Ainda mais agora que a ca-
beça não está muito boa com tantos problemas pessoais.

Áudio da discórdia
No final da última semana vazou um áudio do Muricy, 
atual coordenador de futebol do São Paulo, dizendo que 
a crise financeira do clube era grande e que ele e o técni-
co Rogério Ceni iriam pedir demissão. Curiosamente esse 
áudio surgiu exatamente no dia da reunião para decidir o 
futuro deles no Tricolor. Logo depois tudo foi desmentido. 
Posso falar? É fato que o São Paulo precisa muito mais deles 
do que o contrário, mas é importante preservar a saúde fí-
sica e mental. No caso do Muricy já é mais do que sabido os 
problemas que ele teve com o excesso de stress. O impor-
tante é ter a consciência de fazer o que é correto e ter res-
paldo total da diretoria para isso. Caso contrário seria bem 
melhor ficar na praia com a família.

Diga-se de passagem!

CRAQUE NETO
CRAQUENETOPRODUCOES

@HOTMAIL.COM

Siga as mídias do Craque:

youtube.com/craqueneto10

@10neto

@10neto

facebook.com.br/craqueneto @10neto

ATHLETICO-PR ATLÉTICO-MG

1 2

O dono do Brasil
Ao derrotar o Athletico-PR 
por 2 a 1 em um jogo dispu-
tado, brigado, em Curitiba, o 
Atlético-MG conquistou a Co-
pa do Brasil de 2021 e con-
cluiu a temporada mais vi-
toriosa dos seus 113 anos de 
história. Foi a terceira taça 
conquistada pelo Galo, em 
menos de 200 dias, depois do 
Campeonato Mineiro e da Sé-
rie A. Mas, a partida de volta 
foi bem mais complicado do 
que se imaginava.

Depois de atropelar por 4 
a 0 no jogo de ida, no Minei-
rão, a fatura parecia liquida-
da. Mas, empurrado pela sua 
torcida que lotou a Arena da 
Baixada, lutou como pôde, 
com o Galo na dele: tentan-
do esfriar a partida, truncan-
do o jogo. Aos 19 minutos, 
um susto, quando Pedro Ro-
cha entrou com bola e tu-
do, no gol. Que foi anulado 
por um leve toque na mão 

flagrado pelo VAR. O tro-
co dos mineiros veio fulmi-
nante 5 minutos depois, em 
um contra-ataque que Zara-
cho tocou para Keno mar-
car,. Foi uma ducha fria no 
Athletico e seus 34.050 tor-
cedores. Nervosos, seus joga-
dores lutaram pelo empate. 
Tiveram até outro gol anu-
lado, com Vinícius Mingot-
ti. Foi o último perigo. Com 
uma equipe experiente, o 
Galo tocava a bola e busca-
va o contra-ataque. O golpe 
de misericórdia veio, aos 30 
minutos da etapa final, dos 
pés de Savarino, que encon-
trou Hulk livre. Frio, o arti-
lheiro deu uma cavadinha e 

marcou seu 36º gol na tem-
porada. Nem o gol de honra 
de Jaderson, aos 42, esfriou a 
festa mineira.

Que ano!
No início de dezembro, o Ga-
lo acabou com um jejum de 
50 anos e conquistou o bicam-
peonato brasileiro. Na Co-
pa do Brasil, venceu nove de 
seus dez jogos e transformou 
o Mineirão em um território 
invencível – com direito a go-
leadas épicas, por 4 a 0 con-
tra o Fortaleza na semifinal, e 
diante do Athletico no primei-
ro jogo das finais. Orgulhosos, 
os atleticanos sonham alto 
em 2022: além de ganhar títu-
los, o clube promete terminar 
a sua moderna Arena MRV. 
Depois de uma temporada 
consagradora, tudo é festa pa-
ra o Galo forte e vingador... e 
duas vezes bi!  FERNANDO VALEI-
KA DE BARROS, PARA O METRO

E dá-lhe Galo. Depois do bi brasileiro, Atlético-MG repete a dose 
na Copa do Brasil com nova vitória sobre o Athetico-PR por 2 a 1

Com o gol de ontem, Hulk fecha a temporada com incríveis 36 gols na temporada | ROBSON MAFRA/AGIF/FOLHAPRESS

O heptacampeão mundial 
de Fórmula 1, Lewis Hamil-
ton, recebeu o título de Ca-
valeiro da Ordem do Im-
pério Britânico, pelos seus 
serviços prestados ao auto-
mobilismo da Inglaterra, e o 
título resultante da lista de 
Honra de Ano Novo de 2021, 
no Castelo de Windsor, em 
Berkshire, na Inglaterra. O 
inglês já possuía também a 
honraria MBE – Membro da 
Ordem do Império Britânico 
–, recebida em 2009.

Na modalidade, Hamil-
ton é o quarto piloto a re-
ceber a honraria, concedida 
ontem pelo príncipe Char-
les em nome de sua mãe, a 
rainha Elizabeth. Ele fica ao 
lado de nomes como Sir Jac-
kie Stewart, Sir Stirling Moss 
e Sir Jack Brabham. Junto de-
le, outras duas personalida-
des também serão nomea-

das: o ator David Suchet e 
o diretor musical Donald 
Runnicles. 

No Reino Unido, o título 
de cavaleiro ou dama da ra-
inha é uma das mais altas 

honrarias que os cidadãos 
podem receber. Antigamen-
te, ele era concedido pelo 
monarca apenas pelos feitos 
militares da população, mas 
o título passou a ser atribuí-
do a diversos setores da vida 
pública. Dessa forma, qual-
quer pessoa, instituição, 
grupo ou órgão do governo 
pode indicar um indivíduo 
para receber a honraria.

Agora com o título de 
“Sir”, Hamilton estará de 
volta ao grid de 2022 junto 
com seu novo companheiro 
de escuderia, o também in-
glês George Russell, ex-pilo-
to da Williams. O heptacam-
peão mundial da categoria 
ainda deverá comparecer 
à Cerimônia de Entrega 
de Prêmios da FIA (Federa-
ção Internacional de Auto-
mobilismo), hoje, em Paris. 

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Hamilton vira Cavaleiro da 
Ordem em Windsor e vira ‘Sir’

Hamilton e sua mãe, Carmen, 

após a condecoração | REPRODUÇÃO Kun Agüero deixa o futebol
Muito emocionado, Kun Agüero anunciou sua aposentadoria 
aos 33 anos depois que teve uma arritmia cardíaca durante 
uma partida do time espanhol no final de outubro. “Em 
primeiro lugar está a minha saúde”, disse o atacante 
argentino, que tinha contrato com o Barcelona |  REPRODUÇÃO

Corinthians

Paulinho
O volante Paulinho foi 

confirmado ontem como 

reforço do Corinthians 

para a próxima temporada 

um dia após a diretoria 

afirmar que não havia 

acerto com o atleta e que 

ele “apenas treinava” no 

clube. Com passagem 

pela seleção brasileira, o 

atleta de 33 anos retorna 

à equipe corintiana após 

oito anos. “Paulinho 

é do Timão”, escreveu 

o alvinegro nas redes 

sociais. O volante estava 

sem clube desde que 

deixou em setembro 

o Al-Ahli, da Arábia 

Saudita. Em sua primeira 

passagem pelo Timão, 

entre 2010 e 2013, ganhou 

títulos importantes, como 

Brasileirão, Libertadores 

e o Mundial de Clubes. 

Foram 167 jogos e 34 gols. 

“O guerreiro está de volta, 

ano que vem o bicho vai 

pegar”, declarou o novo 

reforço à torcida.






