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Justiça determina 
afastamento 
de presidente 
do Iphan

Rússia envia 
bombardeiros para 
patrulhar fronteiras 
da Bielorússia

Anac obriga 
Itapemirim a prestar 
assistência a 
passageiros sem voos

Mundo

Política

Polícia

Economia

Veja como está a situação do 
plantel de Abel Ferreira para a 

próxima temporada P10

Timão sabe da dificuldade de contratar o 
uruguaio e conta com auxilio de centro de 
inteligência para achar centroavante P11

Gaúchos topam conversar sobre 
negócio se rival oferecer, além do 
atacante, quantia em dinheiro  P12

Executivo de futebol conta 
como lida com os pedidos do 

técnico Fábio Carille  P13

Ministro Marcelo Queiroga anunciou prazo em 
entrevista a jornalistas neste sábado P6

Saúde deixa decisão 
sobre vacinação de 
crianças para 5 de janeiro

Criminosos vendem por R$ 200 dados 
de Bolsonaro, Doria e ministros
O vazamento teria ocorrido por meio de funcionários públicos  P4

Palmeiras Corinthians São Paulo Santos

Palmeiras garante 
reposições rápidas e trabalha 

por salto de qualidade

Corinthians vasculha mercado no 
Brasil e no exterior atrás de camisa 

9 e busca opções além de Cavani

Pablo é oferecido ao Internacional, 
que analisa troca com o São Paulo; 

paulistas querem o meia Patrick

Edu Dracena projeta reforços 
de qualidade e avisa: “O 

Santos sempre vai ressurgir”
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A revelação do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) de que  
fez trocas no Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan) após 
saber que o órgão interditou 
uma obra do empresário Lu-
ciano Hang  já começou a ter 
implicações jurídicas.         P2

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) informou 
neste sábado (18) que a em-
presa Itapemirim Transportes 
Aéreos (ITA) foi intimada a 
cumprir medidas para prestar 
assistência aos passageiros 
que adquiriram bilhetes aére-
os da companhia aérea.       P5

A Rússia enviou bombar-
deiros estratégicos de longo 
alcance Tu-22M3 para 
ajudar a patrulhar o espaço 
aéreo e as fronteiras oci-
dentais da Bielorússia.     P9
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POLÍTICA

Justiça determina afastamento 
de presidente do Iphan

Haddad defende aliança de Lula com 
Alckmin: ‘Não dá para repetir 2018’

Da Redação

Fernando Haddad (PT) 
afirmou que o partido não 
pode cometer os mesmos 
erros das eleições presiden-
ciais de 2018 que, segundo 
ele, levaram à sua derrota 
para o atual presidente Jair 
Bolsonaro.
Em entrevista à TV Fórum 
nesta sexta-feira (17), Had-
dad disse que um dos erros 
de sua candidatura em 2018 
foi ter buscado apoio para o 
segundo turno apenas após 
o primeiro. Para ele, Lula 
deve formar alianças desde 
já, chegando mais fortale-
cido a um possível segundo 
turno na corrida presiden-

cial de 2022.

Ele defendeu, inclusi-
ve, alianças com anti-
gos opositores, como é o 
caso de Geraldo Alckmin 
(sem partido). “Não dá 
para repetir 2018. Não 
dava para ter um segundo 
turno igual aquele. Então, 
Lula começou a conversar 
com lideranças políticas, 
como Fernando Henrique 
Cardoso, Tasso Jeiressati, 
Alckmin, Kassab. Nessas 
conversas, ele ouviu ‘pre-
sidente, podemos te apoiar 
no primeiro turno’. E com 
isso fazemos o quê? Dizer 
que não queremos? Só no 
segundo turno? Estamos 
em uma crise, Lula tem que 

conversar”, opinou.

Haddad ainda disse que 
essa estratégia começou a 
ser traçada entre maio e ju-
nho deste ano. Na ocasião, 
ele teria conversado com 
Lula sobre a “importância 
de construir um cenário de 
segundo turno diferente do 
que foi em 2018”.
Apesar de já estar pensan-
do em um possível segun-
do turno, o petista disse 
que vai “lutar muito” para 
que Lula seja eleito no pri-
meiro, porque o “bolsona-
rismo é perigoso” e ele não 
sabe “o que esses malucos 
podem fazer no segundo 
turno”, caso Bolsonaro 
chegue a ele.

Medida ocorre após o presidente Jair Bolsonaro dizer que ‘ripou’ equipe do 
Iphan após queixas de Luciano Hang

Petista disse que, nas eleições passadas, as conversas sobre parcerias foram estabelecidas muito tarde

Da Redação

revelação do presi-
dente Jair Bolsona-
ro (PL) de que  fez 
trocas no Instituto 
do Patrimônio His-

tórico e Artístico Nacional 
(Iphan) após saber que o ór-
gão interditou uma obra do 
empresário Luciano Hang  já 
começou a ter implicações 
jurídicas. Neste sábado (18), 
a Justiça Federal do Rio de 
Janeiro determinou o afasta-
mento da atual do presiden-
te do Iphan, Larissa Dutra 
Peixoto.

“Com efeito, no exercício 
de suas funções, o atual 
Exmo. Presidente da Repú-
blica admitiu que, após ter 
tomado conhecimento de 
que uma obra realizada por 
Luciano Hang, empresário e 
notório apoiador do gover-
no, teria sido paralisada por 
ordem do Iphan, procedeu 
à substituição da direção 
da referida autarquia, de 
modo a viabilizar a conti-
nuidade da obra. As falas 
supratranscritas sugerem, 
ao menos em um juízo de 

cognição sumária, uma re-
lação de causa e efeito entre 
as exigências que vinham 
sendo impostas pelo Iphan 
à continuidade das obras do 
empresário e a destituição 
da então dirigente da enti-
dade”, argumentou a juíza 
federal substituta Mariana 
Cunha, da 28ª Vara Federal 
do Rio, em um trecho da de-
cisão publicada pela coluna 
de Juliana Dal Piva, no UOL.

A publicação destaca que a 
sentença também retoma 
a reunião ministerial de 22 
de abril de 2020, quando o 
presidente sinalizou a in-
tenção de alterar o comando 
do Iphan a fim de benefi-
ciar “pessoas e instituições 
alinhadas à agenda gover-
namental”. Larissa Dutra foi 
nomeada para o cargo no dia 
11 de maio, portanto, após a 
reunião do governo. 

Em meio a esses fatos, o 
afastamento foi adotado no 
âmbito de uma ação apre-
sentada no ano passado pelo 
então deputado federal Mar-
celo Calero. Larissa chegou a 
ser afastada uma vez, mas a 
decisão acabou revogada até 
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que o MPF fez um novo pe-
dido após as declarações de 
Bolsonaro e a juíza, então, 
publicou a nova sentença.

Bolsonaro x Iphan
Ao se apresentar no “Fórum 
Moderniza Brasil - Ambien-
te de Negócios”, na última 
quarta-feira (15), o presi-
dente Jair Bolsonaro disse 
que demitiu funcionários do 

Iphan após o órgão interdi-
tar uma obra das lojas Havan 
no Rio Grande do Sul. A rede 
pertence ao empresário bol-
sonarista Luciano Hang.

“Tomei conhecimento que 
uma obra de uma pessoa 
conhecida, o Luciano Hang, 
estava fazendo mais uma 
loja, e apareceu um pedaço 
de azulejo nas escavações. 

Chegou o Iphan e interditou 
a obra. Liguei para o minis-
tro da pasta e [perguntei]: 
que trem é esse? Porque não 
sou inteligente como meus 
ministros. O que é Iphan, 
com PH? Explicaram para 
mim, tomei conhecimento, 
ripei todo mundo do Iphan. 
Botei outro cara lá”, contou 
Bolsonaro.
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Da Redação

efensor da ins-
talação de um 
regime semipre-
sidencialista no 
Brasil, o presi-

dente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), passou a 
defender que a mudan-
ça só seja discutida na 
próxima legislatura. Mas, 
até la, ele quer ampliar 
as discussões sobre o 
assunto.

Segundo a Coluna do 
Estadão, o deputado fe-
deral tem dito a aliados 
que planeja formar um 
grupo de trabalho para 
debater o tema no início 
do próximo ano, quando 
o Congresso retomar as 
atividades. Além disso, a 
ideia dele é de que, caso 
a mudança seja aprova-
da, ela só comece a valer 
em 2030.

O regime em questão 
manteria a eleição de 

um presidente da Repú-
blica, por meio do voto 
popular, mas o eleito 
dividiria as atribuições 
governamentais com 
um primeiro-ministro. 
A proposta é endossa-
da por nomes como o 
ex-presidente Michel 
Temer (MDB) e os mi-
nistros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Gilmar Mendes e Luís 
Roberto Barroso, de 
acordo com a Folha de S. 
Paulo.

Presidente é defensor da proposta que estabeleceria a figura do primeiro-ministro no governo brasileiro

Lira defende deixar semipresidencialismo 
para próxima legislatura

D

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi abordado, mas não quis falar; sob apelos 
de sair candidato ao Senado, Daniel Silveira teve fila para fotos e aclamação

Fabrício Queiroz é tietado em evento conservador

Da Redação

Críticas ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), sensação 
de impotência no Legislati-
vo e status de “mártir” para 
o deputado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ). Bandeiras 
frequentes entre bolso-
naristas ganharam eco no 
Congresso Politicamente 
Incorreto (CPI), organizado 
pelo deputado Carlos Jordy 
(PSL-RJ) neste sábado em 
um clube em Niterói, Rio. A 
surpresa foi a presença de 
Fabrício Queiroz, ex-asses-
sor do senador Flavio Bol-
sonaro (PL-RJ) investigado 
no inquérito das rachadi-
nhas . Tietado com pedidos 
de fotos, Queiroz chegou 
discretamente ao evento, 
mas mostrou articulação em 
conversas com os políticos 
presentes.

No palco ao centro do audi-
tório, nas dependências do 
clube, palestraram os con-
vidados do congresso, que 
teve início por volta das 10h. 
Mas somente pouco depois 
de meio-dia que ex-assessor 
da família Bolsonaro chegou 
ao local. Inicialmente, sem 
ser notado, se posicionou 
à direita dos palestrantes 
onde, a essa altura, já estava 
Daniel Silveira. O local era 
próximo ao reservado para 
os políticos presentes.
Não demorou para que 

alguns se juntassem em 
pequenos grupos para 
conversar e tirar fotos com 
o ex-assessor de Flavio, a 
exemplo do deputado bol-
sonarista preso por ataques 
ao STF. A presidente da 
Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara (CCJ), 
deputada Bia Kicis, também 
aproveitou para conversar 
com Queiroz.

Ao fim da primeira parte do 
evento, o grupo se juntou 
para fotos em conjunto no 
palco. Foi neste momento 
em que Queiroz foi notado 
por alguns dos espectadores 
do congresso, que tieta-
ram e pediram fotos com o 
ex-assessor. Abordado pela 
reportagem, no entanto, 
Queiroz disse que não daria 
entrevista.

O evento foi aberto com 
uma breve pregação do ex-
-candidato a prefeito de Ni-
terói, Allan Lyra (PTC), que, 
em meio a uma oração do 
“Pai Nosso” e da reprodução 
Hino Nacional Brasileiro, 
questionou o que chamou 
de “ativismo judiciário”. As 
críticas foram à atuação dos 
ministros do STF por me-
didas contra bolsonaristas, 
como Silveira, após ataques 
contra as instituições demo-
cráticas.

O anfitrião, Carlos Jordy, 
foi o primeiro a palestrar 

com o tema “Disfunciona-
lidades da Constituição e 
os desafios para vencer o 
estabilishment”. Entre os 
obstáculos elencados por ele 
esteve o pluripartidarismo, 
que, segundo ele, prejudi-
cou o avanço de projetos do 
presidente Jair Bolsonaro no 
Legislativo.

Entre críticas ao ex-presi-
dente da Câmara Rodrigo 
Maia (sem partido) e afagos 
ao atual, Arthur Lira (PP-
-AL), ele criticou a atuação 
do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG). 
Para Jordy, Pacheco falhou 
em não avançar com pedi-
dos de impeachment para 
ministros do Supremo. Já 
Lira, segundo o deputado, 
contribuiu com projetos de 
interesse do governo fede-
ral, apesar de não ser com-
pletamente fiel a Bolsonaro.

Jordy também criticou a 
atuação do STF em pren-
der aliados do presidente 
da República. Para ele, a 
solução seria eleger novos 
representantes conservado-
res e colocar “um de nós na 
presidência” da Casa, para 
que fossem abertos pedidos 
de impeachment contra 
ministros da Corte.

“O presidente tem que se 
engajar na eleição de depu-
tados, como foi em 2018. E 
na eleição do Senado. Para 
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superar o pluripartidarismo 
e aprovar projetos conser-
vadores”, disse Jordy.

“Basta um de nós na pre-
sidência do Senado para 
aprovar um pedido de im-
peachment de um ministro 
do STF e acabar com essa 
patifaria toda”, completou 
o parlamentar.

Gritos de ‘Senado’ para 
Silveira
A frase foi o gancho para 
uma surpresa aos presen-
tes: a chegada de Daniel 
Silveira , que não estava 
previsto na programação do 
evento. De volta recente-
mente à atuação na Câma-
ra, o deputado foi aclamado 
e recebido aos gritos de 
“Senado”, um pedido para 
que ele se candidate à Casa 
nas eleições de 2022.

Ao subir no palco, ele brin-
cou com Jordy, seu amigo, 

e questionou sua prisão. 
Ainda sob medidas cautela-
res, porém, ele foi contido e 
não fez críticas incisivas aos 
ministros do Supremo. Ao 
descer do palco, enquanto 
outros convidados palestra-
vam, enfrentou uma fila de 
fãs que o abordaram para 
fotos e abraços.

Mario Frias não comparece
Previsto como a segun-
da atração do evento, em 
bate-papo com o ator 
Thiago Gagliasso, o Secre-
tário Especial de Cultura 
do Governo Federal nao 
compareceu. Ao informar 
da ausência, a assessora de 
Jordy informou que ele foi 
impedido de comparecer 
por medidas de combate à 
pandemia. Mais tarde, foi 
informado que ele estava 
cumprindo quarentena de 
quatro dias por ingressar 
no Brasil sem o passaporte 
sanitário.
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POLÍCIA

Segundo a Polícia Rodoviária, motorista perdeu o controle do veículo, cruzou a 
pista e bateu de frente com um caminhão na Rodovia Eduardo Saigh (SP-249)

Da Redação

Uma mulher de 34 anos 
morreu em um acidente 
na manhã deste sábado 
(18) na Rodovia Eduar-
do Saigh (SP-249), em 
Itaberá (SP).

Segundo a Polícia Rodo-
viária, a motorista per-
deu o controle do veículo 
no quilômetro 107 da 
rodovia, cruzou a pista e 
bateu de frente com um 
caminhão.

A polícia informou que a 
vítima foi socorrida em 
estado grave, mas não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu. A frente do veí-
culo ficou destruída.

O vazamento teria ocorrido por meio de funcionários públicos

Criminosos vendem por R$ 200 
dados de Bolsonaro, Doria e ministros

Mulher morre após batida entre carro 
e caminhão em rodovia de Itaberá

Da Redação

riminosos estão 
vendendo por 
R$ 200 o acesso 
a uma base de 
dados que con-

tém informações com-
pletas de milhões de bra-
sileiros, entre eles, as do 
presidente Jair Bolsona-
ro, ministros do STF, dos 
presidentes da Câmara 
e do Senado e do gover-
nador de São Paulo, João 
Doria. As informações 
são da Folha.

Nesse banco é possível 
encontrar dados pes-
soais, a assinatura e a 
foto da CNH das víti-
mas. Essas informações 
foram conseguidas após 
funcionários públicos 
venderem a crimino-
sos acessos ao banco de 
dados das instituições 
como o Senatran (Secre-
taria Nacional do Trân-
sito), Receita Federal, 
CadSUS (Cadastro Nacio-
nal de Usuários do SUS), 
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INSS (Instituto Nacional 
de Seguridade Social), da 
Boa Vista, e do Sinarm, 
da Polícia Federal.

Vale lembrar que o 
vazamento de dados de 

chefes de poderes pode 
ser enquadrado em 
crime contra o Estado 
democrático de Direito. 
Já os servidores públicos 
que vendem os acessos 
podem ser acusados de 

violação do sigilo fun-
cional, previsto no artigo 
325. A pena é de seis me-
ses a dois anos de prisão.

Essa não é primeira vez 
que dados pessoais de 

Bolsonaro, dos ministros 
do STF e outros políticos 
vazam. Anteriormente, 
eles também estavam 
entre os de 233 milhões 
de pessoas que vazaram 
no início do ano.
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Decisão suspende também a entrega do imóvel aos novos donos

TJ-SP determina que Maksoud Plaza 
seja lacrado e móveis recolhidos

Da Redação

om as portas fecha-
das desde a manhã 
do último dia 7 de 
dezembro, após 
42 anos de funcio-

namento, o hotel Maksoud 
Plaza em área nobre do bair-
ro Bela Vista, em São Paulo, 
teve o prédio lacrado e seus 
móveis recolhidos por uma 
decisão do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo (TJ-SP).
O fechamento do hotel, para 
surpresa dos funcionários, 
se deu após uma crise que se 
arrasta há mais de uma déca-
da e envolve litígios societá-
rios, passivos trabalhistas e 
dívidas com fornecedores.
O empreendimento está em 
recuperação judicial desde 
o ano passado. Os cerca de 
170 funcionários do cinco 
estrelas já haviam recebido 
há dias a orientação de que 
não deveriam aceitar reser-
vas para depois do dia 7, mas 
tiveram a confirmação oficial 
do encerramento das ativi-
dades primeiramente pela 
imprensa.
A decisão, de acordo com o 
jornal “Folha de S. Paulo”, 
suspende também, tempora-
riamente, a entrega do prédio 
aos irmãos Fernando e Jussa-
ra Simões, que arremataram 
o imóvel em 2011 durante um 
leilão. O pedido foi feito pe-
los irmãos Claudio e Roberto 
Maksoud, filhos do fundador 
do hotel, Henry Maksoud, e 

aceita pelo desembargador 
Araldo Telles, da 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empre-
sarial. A suspensão da trans-
ferência aos irmãos Simões 
vale até o dia 30 de janeiro de 
2022.
A decisão da Justiça pede 
ainda que valores deposi-
tados pelos novos donos do 
prédio também passam a ter 
que ser feitos em juízo, den-
tro do processo de recupera-
ção judicial.
Em sua sentença, o desem-
bargador afirma que o acordo 
fechado quando o imóvel 
foi arrematado na Justiça do 
Trabalho previa que admi-
nistradora judicial respon-
sável pela gestão do hotel 
ficaria com o imóvel até 28 
de abril de 2022, em regime 
de comodato, e que a entrega 
precoce resultaria em um 
acréscimo de R$ 10 milhões 
no valor pago pelos Simões 
pelo prédio (R$ 132 milhões). 
Tal antecipação era prevista 
para o fim de janeiro e não 
agora neste mês. A mudan-
ça na data, de acordo com a 
decisão, justifica a suspensão 
na ordem de entrega.
“Mostra-se razoável atender 
apenas em parte o pedido de 
tutela antecipada recursal, 
com a suspensão da ordem 
de entrega do imóvel aos 
arrematantes até o dia 30 
de janeiro de 2022, tempo 
suficiente para o magistrado 
de primeira instância pon-
derar as justificativas das 
devedoras e decidir sobre o 

assunto”, escreveu o desem-
bargador.
Na lista de hóspedes ilustres, 
Thatcher e João Gilberto
Inaugurado em 1979, chegou 
a hospedar grandes artistas, 
políticos e empresários.
Na lista de ex-hóspedes 
ilustres, estão a ex-primeira-
-ministra britânica Margaret 
Thatcher, o então secretário-
-geral da ONU Kofi Annan, 
o cantor João Gilberto, e as 
bandas de rock Rolling Sto-
nes e Guns N’Roses.
O hotel também já recebeu 
shows de Frank Sinatra e 
Julio Iglesias. A estimativa da 
companhia é de que mais de 
3 milhões de pessoas tenham 
se hospedado ali em 42 anos 
de operação.
A empresa está em recupera-
ção judicial desde setembro 
do ano passado, quando lis-
tou dívidas de R$ 82 milhões. 
Nos autos, o hotel atribuía 
à pandemia o fracasso do 
empreendimento, embora 
a crise da marca precedesse 
em ao menos uma década o 
surgimento do coronavírus.
O hotel foi administrado em 
seus anos finais por Hen-
ry Maksoud Neto, neto do 
fundador da marca, morto 
em 2014. Henry Neto trava 
uma briga com o pai, Cláudio 
Maksoud, e o tio, Roberto 
Maksoud, pela herança.
O passivo das controlado-
ras do hotel, Hidroservice e 
HM Hotéis, chega a R$ 845 
milhões. A dívida renego-
ciada na reestruturação das 
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ECONOMIA

Empresa terá que cumprir com obrigações impostas pela agência
Da Redação

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) in-
formou neste sábado (18) 
que a empresa Itapemirim 
Transportes Aéreos (ITA) foi 
intimada a cumprir medidas 
para prestar assistência aos 
passageiros que adquiriram 
bilhetes aéreos da compa-
nhia aérea. A empresa tam-
bém deve dar informações 
atualizadas sobre as ações 
previstas para honrar os 
bilhetes vendidos e reaco-
modar seus clientes.
Na noite dessa sexta-feira, 
a empresa anunciou que 
suspendeu “temporaria-
mente” todas as operações 
. A companhia alega que a 

situação está ligada a uma 
“reestruturação interna”.
Continua após a publicidade
“A reacomodação dos pas-
sageiros é responsabilidade 
da ITA. A agência orienta 
os passageiros a entrarem 
em contato somente com a 
Itapemirim para realocações 
e a não comparecerem aos 
aeroportos antes de obter 
um novo bilhete aéreo váli-
do”, diz nota da Anac.
A agência orientou a priori-
zação da reacomodação dos 
menores desacompanhados 
e os passageiros com neces-
sidade especial, que estavam 
em processo de desloca-
mento na noite de sexta-fei-
ra e na manhã deste sábado.
“O compromisso do setor é o 
de contribuir para a supera-

ção do transtorno e reduzir 
os prejuízos causados aos 
passageiros pela empresa 
ITA. A agência continuará 
atuando no monitoramen-
to da situação e adotará as 
medidas administrativas 
cabíveis em caso de des-
cumprimento das regras 
do transporte aéreo”, diz o 
órgão.
A Anac oficiou a empresa 
para adotar uma série de 
providências no atendimen-
to aos passageiros, como a 
imediata suspensão da co-
mercialização de passagens 
aéreas; imediata, ostensiva 
e ampla informação em seu 
sítio eletrônico e em todos 
os canais de comunicação 
sobre a suspensão de suas 
operações; comunicação aos 

Anac obriga Itapemirim a prestar 
assistência a passageiros sem voos
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empresas chega a R$ 300 mi-
lhões, incluindo dívidas em 
disputa judicial e com o fisco, 
que não entram na recupe-
ração judicial. No processo 
judicial, os débitos submeti-
dos ao plano foram reduzidos 
de R$ 110 milhões para R$ 60 
milhões.
O fim definitivo das opera-
ções do hotel ocorre após um 
acordo entre Henry Neto e 
os irmãos Jussara e Fernan-
do Simões, controladores 
do grupo JSL, de logística e 
transportes.
Os Simões arremataram o 
prédio do hotel em 2011 por 
cerca de R$ 70 milhões em 
um leilão judicial que foi rea-
lizado para quitar uma dívida 
trabalhista de R$ 13 milhões.
O hotel e Henry Neto inicia-
ram, então, uma briga para 
anular o certame, sob o argu-
mento de que, na data de sua 
realização, o passivo traba-
lhista já havia sido quitado.
A assessoria de Henry Neto 

afirmou ao GLOBO que o 
acordo foi proposto inicial-
mente pelo juiz à frente da 
recuperação judicial como 
forma de destravar a venda 
de outros imóveis da empre-
sa insolvente em leilões.
Os Simões, ainda segun-
do representante de Henry 
Neto, assentiram em fazer a 
correção monetária do valor 
do lance que vencera o leilão 
de 2011. Ao todo, vão pagar 
pelo imóvel R$ 132 milhões. 
Não se sabe o destino que os 
novos donos darão ao local.

Os demais leilões de ativos 
seriam realizados no pri-
meiro semestre de 2022 e 
incluem imóveis em Manaus 
e na região metropolitana de 
São Paulo.
O valor arrecadado nos cer-
tames será usado para pagar 
dívidas do Maksoud Plaza, 
que terminará o processo 
praticamente sem ativos, 
apenas com a marca.

passageiros de forma indi-
vidualizada com orientação 
para que não se dirijam des-
necessariamente aos aero-
portos; e a disponibilização 
de amplos canais de atendi-
mento ativo e receptivo aos 

passageiros afetados.
A empresa também está 
obrigada a comunicar a 
paralisação e os canais de 
comunicação em veículos de 
imprensa de ampla divul-
gação.
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Ministro da Saúde disse que medida foi tomada para proteger a população da 
variante Ômicron

Da Redação

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afir-
mou neste sábado (18) 
que o intervalo para apli-
cação da terceira dose da 
vacina contra a Covid-19 
será reduzido de cinco 
para quatro meses “para 
ampliar a proteção con-
tra a variante Ômicron”.
“A dose de reforço é 
fundamental para frear o 
avanço de novas varian-
tes e reduzir hospitaliza-
ções e óbitos, em espe-
cial em grupos de risco”, 
escreveu Queiroga, em 
publicação no Twitter.

De acordo com o mi-
nistro, a portaria com a 
modificação do intervalo 
será publicada Diário 
Oficial da União (DOU) 
na segunda-feira (20).

Intervalo da 3ª dose será reduzido 
para quatro meses, afirma Queiroga
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Ministro Marcelo Queiroga anunciou prazo em entrevista a jornalistas neste sábado

Saúde deixa decisão sobre vacinação 
de crianças para 5 de janeiro

Da Redação

mbora a Agên-
cia Nacional de 
Vigilância Sani-
tária (Anvisa) já 
tenha autorizado 

a imunização de crianças 
de 5 a 11 anos com a va-
cina da Pfizer , o Minis-
tério da Saúde não tem 
pressa para viabilizar a 
aplicação. O ministro da 
pasta, Marcelo Queiroga, 
declarou neste sábado 
(18) que a decisão só será 
anunciada no dia 5 de 
janeiro.

A data foi anunciada em 
entrevista a jornalistas, 
momento em que Quei-
roga justificou que a “in-
trodução desse produto 
[da vacina nas crianças] 
no âmbito de uma polí-
tica pública requer uma 
análise mais aprofunda-
da” do ministério.
De acordo com ele, não 

basta apenas a Anvisa 
dar aval para a aplicação. 
“Não é suficiente, por-
que se você olhar todas 
as políticas públicas que 
estão aqui no Ministério 
da Saúde e verificar todas 
as autorizações que a 
Anvisa fez em relação a 
medicamentos, a dispo-
sitivos médicos, basta só 
ver o que tem autorizado 
pela Anvisa e o que está 
incorporado no SUS”, 
explicou, segundo a Fo-
lha de S. Paulo.

O tema é alvo de dis-
cussão não apenas pela 
urgência da medida no 
combate à disseminação 
do coronavírus, mas pela 
postura do presidente 
da República. Em trans-
missão ao vivo na última 
quinta-feira (16), Jair 
Bolsonaro (PL) disse que 
solicitou os nomes dos 
técnicos da Anvisa que 
aprovaram a imunização 
de crianças e revelou 

E

sua intenção de expor a 
identidade deles.

Queiroga, que é médico, 
tem apoiado os posicio-
namentos do presidente. 
“Eu sou a principal auto-
ridade sanitária do Brasil. 
Eu não abro mão de 

exercer as minhas prer-
rogativas, porque elas 
decorrem da decisão do 
mandatário máximo da 
nação, senhor Jair Mes-
sias Bolsonaro, que me 
incumbiu dessa missão. 
E eu estou cumprindo 
essa missão”, declarou 

na coletiva realizada 
hoje. Ontem, o ministro 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, havia 
dado um prazo de 48 
horas para que o governo 
se manifestasse sobre o 
assunto.
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Situação preocupa os Estados, já 
que surto chegou fora de época

SAÚDE

Gripe H3N2 chega a 
11 estados e apagão 
do SUS dificulta 
notificações

Da Redação

E m meio à queda de 
óbitos por Covid-19, um 
novo surto vem cha-
mando a atenção no 
país. Pacientes infecta-

dos com influenza A, mais 
especificamente a cepa H3N2, são 
cada vez mais frequentes e o 
vírus já está em pelo menos 11 
unidades da Federação, incluindo 
o Distrito Federal.

De acordo com levantamento do 
Metrópoles, com base em dados 
das Secretarias Estaduais, Distrito 
Federal, Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Espírito Santo, Bahia, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Amazonas, 
Rio Grande do Norte, Maranhão 
e Ceará já registraram casos. 
Além disso, Goiás ainda não teve 
confirmação, mas monitora nove 
casos suspeitos.

Para piorar, o apagão de dados 

do SUS está dificultando a notifi-
cação de pacientes com o vírus. 
Dessa forma, os números podem 
ser maiores que os levantados.

A grande preocupação é que o 
influenza, apesar de reaparece 
todos os anos, costuma ter seu 
maior número de casos a partir 
de maio, diferente do que está 
sendo visto esse anos.

Vale lembrar que os sintomas 
são semelhantes aos da Covid, 
entre eles, tosse, congestão 
nasal, febre e dor muscular. A 
recomendação é procurar o mé-
dico quando os sintomas inclu-
írem falta de ar, dor no tórax e 
coloração azulada dos lábios ou 
rosto. Por meio do exame PCR 
será possível certeza do vírus 
responsável pela infecção.

Para evitar o contágio é neces-
sário o uso de máscara de boa 
qualidade, distanciamento social 
e higiene das mãos.

Desenvolva suas 
habilidades oratórias e 
arrase nas apresentações
Houve época em que alguns profis-
sionais vislumbraram excelente opor-
tunidade de faturar uns trocos extras. 
Constataram que certos palestrantes, 
segundo seu ponto de vista, não eram 
tão bem dotados de conhecimento 
quanto eles, e estavam faturando uma 
tremenda grana com suas apresenta-
ções. Perguntavam-se, então: por que 
não eu?
E lá foram eles esperançosos em busca 
do ouro. Perceberam, entretanto, que, 
embora passassem conteúdo de ex-
celente qualidade, alguns não recebiam 
convites para novas palestras, enquan-
to outros entraram nessa estrada com 
grande sucesso. Eles se indagavam: o 
que será que essa turma tem que eu não 
tenho? 
Vou explicar de forma resumida quais 
são os atributos para que alguém se 
torne um bom palestrante, e de como 
essas mesmas habilidades podem ser 
utilizadas até no dia a dia, apresentando 
projetos, propostas ou nas rodadas de 
negociações. 
O desafio é enorme, pois o orador deve 
ser craque para segurar a atenção de 
uma plateia numerosa por até duas ho-
ras. Ainda mais hoje, com a concentra-
ção cada vez mais dispersa das pesso-
as, se a palestra não for muito atraente, 
em pouco tempo os ouvintes já come-
çam a se mexer na cadeira e a olhar para 
o smartphone.
Vamos analisar e desvendar o segredo 
dos grandes palestrantes:
1 – Conheça os ouvintes. Essa deve ser 
a primeira e das mais importantes com-
petências de um bom palestrante: co-
nhecer os ouvintes. Precisa saber quais 
são suas características, necessidades 
e aspirações. Esse estudo exige aten-
ção, critério e muita observação. Quem 
acha que pode falar da mesma maneira 
para públicos diferentes vai fracassar. 
2 – Conquiste nas primeiras palavras. 
Prepare o início que julgar apropria-
do para a circunstância, especialmente 
mostrando os benefícios da plateia. Fi-
que atento, entretanto, para substituir o 
que preparou por alguma informação do 
próprio ambiente, dentro do contexto da 
apresentação. Quanto mais o assunto 
estiver próximo do público, maior será o 
interesse das pessoas. 
3 - Use humor. Você poderia dizer: ah, 
mas eu não sei contar piadas. Ok, en-
tendo, mas procure aprender. E ser 
bem-humorado não é ser um piadista. 
Mais eficientes que as piadas são os 
fatos bem-humorados, nascidos ali, no 
próprio ambiente. Desenvolva sua capa-
cidade de observação para lançar mão 
da presença de espírito, explorando os 
fatos surgidos diante do próprio público. 
4 - Conte histórias. Aprenda a contar 
histórias curtas, inéditas e que guar-
dem relação direta com o assunto que 
irá abordar ou com a circunstância da 

exposição. Nunca se esqueça de que 
os bons palestrantes quase sempre são 
bem-humorados e grandes contadores 
de histórias. Comece a colecionar os 
“causos interessantes”.
5 - Analise a reação da plateia. Sempre 
haverá risco de equívoco na preparação 
da palestra. Em casa, tranquilo, diante da 
tela do computador, temos uma pers-
pectiva de como será o contato com o 
público. Na hora da apresentação a his-
tória pode mudar e se mostrar diferen-
te do que julgamos. Se isso acontecer, 
abandone o que preparou e vá ao en-
contro dessa nova realidade. Assuma o 
risco da mudança. 
6 - Dê espetáculo. Palestra com con-
teúdo, mas sem show. será sem graça. 
Da mesma forma, dar show sem con-
teúdo parecerá vazio e decepcionante. 
Por isso, procure equilibrar o espetáculo 
com o conteúdo. Assim, será útil e inte-
ressante ao mesmo tempo.
7 - Fale sobre o que domina. Ainda que 
consiga falar muito bem, se tratar de 
temas que fujam à sua especialidade, 
poderá ser visto apenas como “falador”. 
Ter autoridade sobre o assunto da pa-
lestra é fundamental para que seja res-
peitado.
 8 – Tenha sequência lógica. Organize o 
raciocínio com o maior rigor que puder. 
Durante a palestra, diante da reação dos 
ouvintes, você incluirá ou suprimirá in-
formações, mas a sequência planejada 
precisará ser seguida. Se preparar a sua 
apresentação em cinco blocos distin-
tos, por exemplo, tenha a precaução de 
estabelecer um fio condutor entre eles 
para que o público sinta que se tratou de 
uma única matéria, desde o início até a 
conclusão.
Pode parecer difícil, e realmente não é 
simples. Garanto, entretanto, que com 
estudo, disciplina e boa vontade você 
chegará próximo da perfeição. Ainda 
que não consiga dominar todos esses 
requisitos de um bom palestrante, só o 
fato de se dedicar ao desenvolvimento 
de cada um deles poderá ser suficiente 
para que se torne um orador mais com-
petente. Siga pelo Instagram @polito

Reinaldo Polito é Mestre em Ciências da Comu-
nicação e professor de oratória nos cursos de 
pós-graduação em Marketing Político, Gestão 
Corporativa e Gestão de Comunicação e Marke-
ting na ECA-USP. Escreveu 34 livros com mais 
de 1,5 milhão de exemplares vendidos em 39 pa-
íses. Siga no Instagram @polito pelo facebook.
com/reinaldopolito pergunte no contatos@po-
lito.com.br

Reinaldo Polito
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Desde que voltamos a publi-
car o mais que centenário jor-
nal “Diário de S. Paulo” - em 
25 de janeiro de 2020 data da 
fundação da cidade de São 
Paulo - nos sentimos mais 
que cumpridores das nossas 
missões com a própria His-
tória da Imprensa paulista, 
brasileira e mundial ... 

Nunca é demais relembrar 
que o jornal “Diário de S. 
Paulo” - que teve sua 1ª vol-
ta em 1929 pelos Diários e 
Emissoras Associadas de 
Assis Chateaubriand - osten-
tou o título de Campeão das 
Bancas e hoje segue com sua 
publicação impressa, somada 
com sua publicação digital ...

Um dos motivos de sermos 
quem somos é a personali-
dade/caráter/editoriais dos 
dirigentes e da personalida-
de/caráter dos jornalistas e 
da personalidade/caráter dos 
profissionais da publicidade. 
Isso vale para a coluna (Cesar 
Neto) diária de política e os 
artigos de opinião ...

Finalmente, não podemos e 
não devemos deixar de afir-
mar que o jornal “Diário de 
S. Paulo” tem também um 
grande compromisso com 
todos os homens e mulheres, 
de todas as idades e de todos 
as origens : ser um jornal a 
Serviço do Verdadeiro  DEUS 
e do Cristo Jesus .

Jornada digna para psicólogos 
e remédio em casa
A Câmara dos Deputados le-
vou boas notícias aos profis-
sionais da área da saúde e em 
defesa do direito das pessoas 
com deficiência nesta sema-
na.

A primeira foi a aprovação na 
Comissão de Seguridade So-
cial e Família do Projeto de Lei 
(PL) 1.214/19, que sou relator 
e que garante a valorização 
salarial e jornada de 30 ho-
ras para psicólogos do nosso 
país. A categoria luta pela re-
gulamentação dos processos 
de informação, valorização e 
a por uma carga horária justa, 
como das demais profissões 
em saúde.

A saúde mental é um tema 
absolutamente prevalente 
entre nós brasileiros. Algu-
mas regiões metropolitanas 
do país estão entre os maio-
res índices mundiais de trans-
tornos mentais e sofrimentos 
psíquicos e isso foi agravado 
na pandemia da Covid-19.   

E esses trabalhadores estão 
na linha de frente desde o co-
meço dela, seja no cuidado dos 
profissionais de saúde, das 
famílias e das comunidades. 
Além disso, eles possuem pa-
pel fundamental na superação 
da pandemia, seja na memória 
e impactos da Covid-19 sobre 
o sofrimento psíquico. 

Esse foi um grande avanço que 
é fruto da mobilização feita em 
todo o país pela categoria, sin-
dicato e pelos conselhos na-
cional e regionais. A luta agora 
é para que o projeto também 
seja aprovado na Comissão de 
Finanças e Tributação e que 
possa ser homologado sem 
necessidade de aprovação no 
plenário da Câmara. Vamos 
continuar na batalha para que 
esse seja o processo.

O outro PL é o 1.821/21, que 
sou autor, que regulamen-
ta a atividade profissional de 
sanitarista. Ele já tinha sido 
aprovado na Comissão de Se-
guridade Social e Família e foi 

agora na Comissão de Traba-
lho, Administração e Serviço 
Público. O debate deste PL foi 
feito com entidades de saúde 
pública coletiva e tem por ob-
jetivo determinar formalmen-
te a atuação desses profissio-
nais na construção do sistema 
de saúde público em especial 
com a realidade da crise sani-
tária que vivemos. 

Na Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência aprovamos o PL 
4.865/20 que obriga a reali-
zação de exames laboratoriais 
conveniados com o Poder Pú-
blico Federal, Estadual ou Mu-
nicipal, no domicílio do pacien-
te e o PL 206/21 que altera a 
lei e determina que  as pesso-
as com Síndrome de Tourette 
sejam consideradas com de-
ficiência para todos os fins le-
gais. Sou relator de ambos os 
projetos.

Acredito que essas conquis-
tas são grandes vitórias para 
nossa sociedade, ainda mais 
após outro ano doloroso. En-
cerramos as atividades parla-
mentares de 2021 com avan-
ços e com a esperança de que 
teremos grandes triunfos em 
2022 em defesa da vida da 
população brasileira

Alexandre Padilha é médico, professor 
universitário e deputado federal (PT-SP). 
Foi Ministro da Coordenação Política de 
Lula e da Saúde de Dilma e Secretário de 
Saúde na gestão Fernando Haddad na 
cidade de SP.

diário de S.Paulo

Charge

Sobre Nossas Missões (2021-2022)

Alexandre Padilha
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Lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros devem fechar as portas de 19 
de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022. Escolas devem ficar fechadas até pelo 
menos 9 de janeiro. Anúncio foi feito pelo primeiro-ministro holandês neste sábado

Da Redação

A Holanda terá novo 
lockdown a partir de 
domingo (19) e durante 
as festas de Natal e Ano 
Novo. A medida tenta 
impedir a evolução da 
quinta onda da Covid-19 
e a forte progressão da 
variante ômicron, se-
gundo o anúncio do 
primeiro-ministro ho-
landês Mark Rutte neste 
sábado (18).

“Estou aqui esta noite 
com um humor sombrio. 
Para resumir em uma 
frase, a Holanda vai vol-
tar ao lockdown a partir 
de amanhã”, disse o che-
fe do governo holandês, 
Mark Rutte, durante uma 
entrevista coletiva televi-

sionada.

“Isso é inevitável com a 
quinta onda e com a ômi-
cron se espalhando ainda 
mais rápido do que temí-
amos. Devemos intervir 
agora por precaução”, 
continuou o primeiro-
-ministro holandês.
Todas as lojas, restau-
rantes, bares, cinemas, 
museus e teatros não 
essenciais devem, por-
tanto, fechar as portas de 
domingo a 14 de janeiro, 
enquanto as escolas de-
vem manter suas portas 
fechadas até pelo menos 
9 de janeiro, disse Rutte.

Ao mesmo tempo, o nú-
mero de convidados que 
as pessoas podem rece-
ber em suas casas é redu-
zido de quatro para dois, 

exceto no dia de Natal, 25 
de dezembro.

O chefe de gestão da epi-
demia do governo ho-
landês, Jaap van Dissel, 
disse durante a mesma 
coletiva de imprensa que 
a ômicron ultrapassará 
a variante Delta para se 
tornar dominante na Ho-
landa até ao fim do ano.

Medidas contra a Co-
vid-19
Uma das principais for-
mas de contaminação 
pelo novo coronavírus 
é a transmissão aérea. 
Por isso, algumas medi-
das são necessárias para 
evitar o risco de inalar 
pequenas partículas que 
estão no ar.

As autoridades de saúde 

Holanda decreta lockdown durante Natal 
e Ano Novo para conter variante ômicron
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País aliado tem áreas fronteiriças com Polônia e Lituânia

Rússia envia bombardeiros para 
patrulhar fronteiras da Bielorússia

Da Redação

Rússia enviou 
bombardeiros 
estratégicos de 
longo alcance 
Tu-22M3 para 

ajudar a patrulhar o es-
paço aéreo e as fronteiras 
ocidentais da Bielorússia, 
informou, neste sábado 
(18)  o Ministério da Defe-
sa do país aliado.

Jatos Su-30SM de ambos 
os países também fa-
zem parte das patrulhas, 
afirmaram militares da  
Bielorússia.

A oeste, a  Bielorússia faz 
fronteira com a Polônia e 
a noroeste com a Lituânia, 
membros da União Euro-
peia (UE).
As relações da  Bielorússia 
com a UE estão tensas por 
causa de uma crise migra-
tória que ocorre na fron-
teira ocidental do país.

A

recomendam:

Tomar as duas doses da 
vacina contra a Covid-19 
(e, quando possível, a 
dose de reforço)
Usar máscaras de quali-

dade e bem ajustadas ao 
rosto (como as do modelo 
PFF2/N95)
Evitar lugares fechados 
ou pouco ventilados
Fazer o distanciamento 
social
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Veja como está a situação do plantel de Abel Ferreira para a próxima temporada

Elenco para 2022: Palmeiras 
garante reposições rápidas e 
trabalha por salto de qualidade

O Palmeiras trabalha nos 
bastidores para fechar o 
elenco que continuará 
sendo comandado por 
Abel Ferreira na tempo-
rada de 2022. Com dois 
reforços anunciados e 
uma negociação encami-
nhada, a diretoria quer 
ter grande parte de seu 
plantel já para a reapre-
sentação, marcada para o 
dia 5 de janeiro.

Até o momento, o Ver-
dão anunciou as chega-
das do goleiro Marcelo 
Lomba e do meia Eduard 
Atuesta. O atacante Ra-
fael Navarro tem nego-
ciação encaminhada e 
aguarda exames para ser 
oficializado.

A opção experiente para 
o gol foi uma reposição 
para a saída de Jailson. O 
meio de campo também 
abriu espaço com a des-
pedida de Felipe Melo, 
mas a chegada de Atuesta 
é entendida como uma 

qualificação do plantel.

O colombiano de 24 anos 
já vinha sendo acom-
panhado pelo Verdão e 
tem a característica de 
fazer diferentes funções 
no setor, podendo atuar 
mais próximo do ataque 
ou mais recuado.

Ainda na defesa, o Pal-
meiras acertou tudo com 
o chileno Valber Huerta, 
da Universidad Católica, 
mas ele foi reprovado 
nos exames médicos, e 
o clube não concordou 
com alguns termos da 
negociação neste cená-
rio. A diretoria irá atrás 
de outro zagueiro, a pe-
dido de Abel Ferreira.

No setor ofensivo, a di-
retoria trabalha por pelo 
menos mais um reforço, 
além de Rafael Navarro. 
Os preferidos são Yuri 
Alberto, do Internacio-
nal, e Valentín Castella-
nos, do New York City, 
dos Estados Unidos. O 
atacante Wesley Moraes, 
emprestado pelo Aston 

Villa ao Club Brugge, 
também agrada.

A presidente Leila Perei-
ra já deixou claro que vai 
contratar mais reforços. 
Ela pretende anunciar 
novos contratados ainda 
em 2021.

Veja a situação do elenco 
palmeirense para 2022:

Goleiros
A chegada de Marcelo 
Lomba fechou o se-
tor, que terá Weverton 
como titular absoluto e 
Vinicius Silvestre como 
terceira opção. O Verdão 
trabalhou no mercado 
para ter uma reposição 
experiente após o fim do 
contrato de Jailson.

Laterais
O bom fim de ano de 
Marcos Rocha e Mayke 
dá mais tranquilidade ao 
clube. O setor vem sendo 
monitorado como alvo 
de reforços desde 2020, 
e o nome de Giovanni 
Gonzalez, do Peñarol, foi 
um dos especulados. O 

lado esquerdo também 
está definido, com Joa-
quín Piquerez e Jorge. A 
tendência é de que Victor 
Luis seja negociado.

Zagueiros
O Verdão voltou a pro-
curar mais uma opção 
para o sistema defensivo 
após o fracasso nas ne-
gociações com o chileno 
Valber Huerta. É um de-
sejo da comissão técnica 
contar com pelo menos 
mais uma opção que atue 
pelo lado esquerdo. A 
temporada vai ser inicia-
da com Gustavo Gómez 
e Luan como titulares 
absolutos, seguidos por 
Kuscevic e Renan.

Meio-campistas
Com o reforço de Atues-
ta, o setor ganha mais 
uma opção de qualidade. 
Danilo, Zé Rafael, Pa-
trick de Paula e Gabriel 
Menino são nomes que 
só devem deixar o clube 
em caso de uma proposta 
interessante do exterior. 
Enquanto ainda discute a 
possibilidade de renovar 

o empréstimo de Danilo 
Barbosa, o clube não se 
fecha para oportunidades 
de mercado envolvendo 
Matheus Fernandes. Na 
armação, Raphael Veiga 
e Gustavo Scarpa ter-
minaram a temporada 
como destaques do time 
e devem abrir 2022 com 
a mesma condição.

Ataque
Herói do título da Liber-
tadores, Deyverson ain-
da não teve sua situação 
definida. Com contrato 
até o fim de junho de 
2022, ele fica livre para 
assinar um pré-contrato 
a partir de 1º de janeiro. 
Uma possível renovação 
não está sendo trata-
da pela diretoria neste 
momento. Luiz Adriano 
e Willian estão entre as 
possibilidades de refor-
mulação do plantel e 
devem ser negociados. 
Breno Lopes, Dudu, 
Gabriel Veron, Rony e 
Wesley continuam no 
plantel e só devem dei-
xar o Verdão em caso de 
proposta de fora.
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Timão sabe da dificuldade de contratar o uruguaio e conta com auxilio de centro de inteligência 
para achar centroavante; diretoria alvinegra também está atrás de zagueiro para 2022

Corinthians vasculha mercado no 
Brasil e no exterior atrás de camisa 
9 e busca opções além de Cavani

Nas últimas semanas, 
o presidente do Corin-
thians, Duilio Monteiro 
Alves, e outros dirigen-
tes do futebol do clu-
be têm repetido uma 
brincadeira. Quando 
alguém pergunta so-
bre a contratação de 
um centroavante para 
2022, eles perguntam se 
o interlocutor não pode 
ajudar com a indicação 
de possíveis alvos.

O gracejo não deixa de 
ser um despiste, mas 
também evidencia o 
cenário encontrado pelo 
Corinthians na busca 
por reforços. O clube 

tem enfrentado difi-
culdade para achar um 
camisa 9 do nível pre-
tendido e em condições 
acessíveis.

A direção alvinegra está 
ciente de que o uruguaio 
Cavani é um sonho di-
fícil e, assim, vasculha 
os mercados no Brasil e 
no exterior em busca de 
alternativas.

Para isso, os cartolas 
têm recorrido aos servi-
ços do Cifut (Centro de 
Inteligência do Futebol). 
O departamento teve 
pouca influência nas úl-
timas contratações, uma 
vez que o Timão buscou 
nomes consagrados, que 
não demandam análises 

mais profundas, como 
foram os casos de Pau-
linho, Willian e Renato 
Augusto.

Porém, o centro de inte-
ligência deve ter maior 
protagonismo nesta 
janela de transferências. 
Dois dos cinco analistas 
do departamento se-
guem trabalhando neste 
período em que parte do 
clube está em recesso. 
Eles despacham diaria-
mente com o gerente de 
futebol, Alessandro Nu-
nes, e o diretor Roberto 
de Andrade.

Semanalmente, o Cifut 
fornece relatórios aos 
dirigentes, com atle-
tas que se encaixam no 

perfil buscado. Quando 
algum nome chama a 
atenção, uma análise 
mais aprofundada do 
atleta é elaborada. Isso 
também ocorre com 
jogadores que são indi-
cados por empresários e 
agradam.

De férias com a família 
no litoral Norte de São 
Paulo, o técnico Sylvi-
nho participa dessa bus-
ca a distância. Ele man-
tém contato frequente 
com a cúpula corintiana, 
e todas as decisões pas-
sam pelo crivo dele.

O Corinthians ainda não 
desistiu de contratar 
Cavani, mas segue com 
discurso cauteloso, para 

evitar criar expectativas 
na torcida. Segundo o 
canal “TyC”, da Argenti-
na, o uruguaio tem acer-
to para defender o Bar-
celona a partir do ano 
que vem. Vale lembrar 
que o contrato do ata-
cante com o Manchester 
United vai apenas até o 
meio de 2022.

Além de um centroa-
vante, o Timão deseja 
reforçar o elenco com 
um zagueiro.

Até o momento, o úni-
co reforço anunciado 
pelo Corinthians para a 
próxima temporada é o 
volante Paulinho, ídolo 
que voltou ao clube após 
oito anos e meio.

Infoesporte

Fo
to

: R
od

ri
go

 C
oc

a 
/ 

A
g.

C
or

in
th

ia
n

s



esportes
DIÁRIO DE S. PAULO - DOMINGO/19 DE DEZEMBRO DE 202112

CLUBES DE SÃO PAULO

Gaúchos topam conversar sobre negócio se rival oferecer, além do atacante, quantia em dinheiro

Pablo é oferecido ao Internacional, 
que analisa troca com o São Paulo; 
paulistas querem o meia Patrick

O atacante Pablo, do 
São Paulo, foi ofereci-
do ao Internacional em 
busca de uma troca. O 
clube gaúcho se in-
teressou no primeiro 
momento, mas agora 
estuda uma composição 
financeira para fazer o 
negócio se concretizar.

A informação foi publi-
cada inicialmente pela 

“Goal” e confirmada 
pela reportagem do ge.

Pablo foi o maior inves-
timento já feito pelo São 
Paulo em sua história. 
Em 2019, ele foi contra-
tado do Athletico-PR 
por R$ 26,6 milhões, 
mas há o consenso de 
que até hoje não cor-
respondeu às expecta-
tivas.

Por causa disso, Pablo 
faz parte de uma lista de 

jogadores do São Paulo 
que podem ser utili-
zados em trocas para 
reforçar o elenco trico-
lor. O meia Patrick, por 
exemplo, está na lista 
de desejos dos paulis-
tas, mas os gaúchos só 
consideram uma ne-
gociação se, além de 
Pablo, o São Paulo pagar 
uma parte em dinheiro. 
O Inter não se opõe a 
negociar o jogador, mas 
entende que o meio-
-campista está valoriza-

do no mercado.

Em paralelo, o Colorado 
prospecta uma alter-
nativa a Yuri Alberto. 
Apesar do assédio do 
Zenit, da Rússia, e do 
Palmeiras, a direção 
trabalha para mantê-lo 
em 2022.

O salário de Pablo tam-
bém é algo que pode 
pesar nas conversas. 
Ele tem um dos maio-
res vencimentos no São 

Paulo, e o Inter vive 
momento ruim finan-
ceiramente.

Mesmo em baixa no São 
Paulo e contestado pela 
torcida, Pablo terminou 
a temporada como o 
artilheiro do Tricolor, 
com 13 gols marcados 
em 38 jogos disputa-
dos. Após entrar em 
campo 36 vezes neste 
ano, o jogador teve seu 
contrato estendido até 
dezembro de 2023.
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Executivo de futebol conta como lida com os pedidos do técnico Fábio Carille

Edu Dracena projeta reforços 
de qualidade e avisa: “O 
Santos sempre vai ressurgir”

Edu Dracena foi anunciado 
como executivo de futebol 
do Santos no fim de outubro. 
A chegada do capitão do tri-
campeonato da Libertadores 
coincidiu com a arrancada 
do Peixe no Campeonato 
Brasileiro. Com ele no cargo, 
foram seis vitórias (metade 
de todos os triunfos no Cam-
peonato Brasileiro) e três 
empates, além das derrotas 
nos clássicos contra Palmei-
ras e Corinthians.

Sustentado por um aprovei-
tamento de 63%, Dracena 
faz um balanço positivo dos 
primeiros meses à frente 
do futebol do Santos. Em 
entrevista ao ge, ele elencou 
os fatores que auxiliaram a 
equipe a retomar o caminho 
das vitórias e afastar o risco 
de rebaixamento no Brasi-
leirão.

– Foi um conjunto de fato-
res: confiança no atleta, no 
potencial e falar a verdade, 
deixar bem claro o que está 
acontecendo. Não foi o Edu: 
foram eles (jogadores) e a 
comissão técnica. Eu vim 
aqui para estar junto e lutar, 
de igual para igual, com 
qualquer time que for. Acho 
que eles compraram essa 
briga. Quando você chega 
e, num primeiro momento, 
ganha um jogo como a gente 
ganhou do Fluminense, isso 
traz uma confiança muito 
grande aos atletas, a nós que 
estávamos fora. Aquilo mos-
trou para todo mundo que 
dava para sair da situação.

Para o dirigente, o ponto 
de virada para a reação no 
Campeonato Brasileiro foi a 
vitória contra o Athletico na 
Arena da Baixada. Com gol 
de Madson e atuação desta-
cada de João Paulo, o Peixe 
conquistou, ali, a segunda 
vitória fora de casa na com-
petição.

– Foi um jogo atípico. Nós 
fizemos um gol e depois 
a bola não quis entrar. O 
cara errou um gol na cara. 
Ali, com certeza, falei que 
não iríamos passar por um 
momento difícil. Ninguém 
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imaginava que o Santos iria 
ganhar. Fazia muito tempo 
que o time não vencia um 
jogo na Arena da Baixada. Eu 
falei para eles que fazia mui-
to tempo que não perdia ali. 
Que podia ter certeza que 
arracaríamos, no mínimo, 
um empate. Vem uma vitó-
ria como foi aquela, virou a 
chave.

Time competitivo e clube 
profissional

As noites de Edu Dracena 
têm sido pouco sono. O 
executivo de futebol, res-
ponsável por contratações, 
reconhece o momento deli-
cado da equipe, mas diz que 
a intenção é montar uma 
equipe competitiva, até para 
não passar por novos sustos.

– Sabemos o momento que o 
clube está vivendo financei-
ramente. Temos que tentar 
alternativas para tirar o time 
dessa situação. Precisamos 
montar um time competi-

tivo para não passar sustos 
como foi nesse ano. Tenho 
muito trabalho e muita coisa 
para fazer, mas vai requerer 
tempo. Não vai ser da noite 
para o dia. É trabalho de 
formiguinha.

O dirigente ressaltou que 
outros clubes, como Atléti-
co-MG, Palmeiras e Flamen-
go, atravessaram momentos 
de reestruturação, mas hoje 
estão colhendo os frutos. 
O ex-capitão defende que 
todos se lembrem do que o 
Peixe precisou atravessar 
nesta temporada para que 
isso não ocorra novamen-
te. E ressalta que finanças 
e futebol devem caminhar 
lado a lado.

Para a próxima temporada, 
Dracena comentou que o 
clube segue atuando para 
atender a pedidos do técnico 
Fábio Carille, porém, respei-
tando a realidade do clube.

– Estamos em todas as 

frentes. Não temos uma ca-
racterística ou outra. Claro, 
dentro da necessidade que 
o treinador pede e na nossa 
realidade financeira, esta-
mos fazendo o máximo que 
podemos.

Ainda de acordo com o exe-
cutivo de futebol, o Santos 
não precisa de muitas con-
tratações, mas de atletas que 
qualifiquem o elenco.

– O nosso objetivo é quali-
dade. Vejo o elenco do San-
tos com potencial e penso 
que faltam algumas peças. 
Com essas peças chegando, 
fazendo uma pré-tempora-
da com o mesmo treinador 
virando o ano, acredito que 
seremos ainda mais compe-
titivos.

Por fim, o dirigente defen-
deu que o Alvinegro siga 
se profissionalizando. Nas 
palavras dele, o clube tem 
capacidade de ser uma 
potência no futebol se tiver 

maior organização.
– O Santos passou por 
momentos difíceis depois 
da minha época (como 
jogador). Mas o Santos 
sempre vai ressurgir. É um 
time grande, mas que não 
tem tanta pressão como os 
outros times. O jogador se 
sente à vontade. Não sei se é 
a cidade, o ambiente, mas é 
diferente para jogar e traba-
lhar. Se o Santos se organizar 
50%, será uma potência no 
futebol. Mesmo com tudo 
pelo que o Santos passou, ele 
ainda consegue surgir com 
jogadores, brigar por coisas. 
Isso desorganizado. O Santos 
tem que se profissionalizar. 
Não importa se é santista, se 
mora na cidade. Se o profis-
sional tiver competência, é 
isso. Se não tiver, traga outro 
que tenha. Não pode ser ca-
bide de emprego. É isso que 
eu penso para o Santos hoje. 
Tem que se modernizar e 
profissionalizar para reto-
mar as conquistas que mar-
caram a história do clube.
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Receitas
Chef Luiz Borba

1 pernil de 5 kg
Alho 
Sal
Ervas do Mediterrâneo frescas e 
secas
Folhas de louro
Pimenta dedo de moça 
Pimenta calabresa seca 
1 xícara de chá de azeite
12 limões taiti
200 ml de cachaça brasileira
 

MODO DE PREPARO
Macere o alho e o sal, acrescente, 
em seguida, as ervas e apimen-
ta dedo de moça sem sementes 
picada.

Coloque o pernil em um uma 
embalagem de assar e passe o 
tempero obtido por toda superfí-
cie, finalizando com a cachaça, o 
limão e o azeite.

Feche o saco e deixe marinar na 
geladeira por 12 horas e mais 12 
horas fora. Retire da embalagem 
e envolva o pernil em papel alu-
mínio, disponha em uma assadei-
ra junto com a marinada, e leve 
ao forno a 180º C por duas horas. 
Após esse período, retire o papel e 
asse até dourar.

Vá pingando água na assadeira e 
uma espátula vá raspando o fundo 
do recipiente, formando o molho.
 

DICA DO CHEF 
Com uma faca de serra, faça furos 
e inclua pimentas dedosde moça 
inteiras na carne.

Repita a operação com dentes de 
alho e folhas de louro.

Quando o osso se soltar, o pernil 
estará no ponto.

Com uma faca elétrica, ou faca 
bem afiada; corte finamente a 
carne.

FAROFA DE BANANA
INGREDIENTES
Farinha de rosca 
1 cebola roxa 
200 g de bacon
1 colher de manteiga
1 cenoura
1 pimentão vermelho
1 xícara de azeitonas azapas ver-
des
4 ovos 
6 bananas 
Sal rosa

Pimenta do reino
1 folha de louro
 

MODO DE PREPARO
Corte os legumes, as ba-
nanas e o bacon em cubos. 
Reserve.

Cozinhe os ovos na água 
até as gemas ficarem duras. 
Em seguida, com um garfo 
reduza-os a pedaços peque-
nos. Reserve.

Em uma panela antiaderente, 
doure o bacon em sua própria 
gordura. Assim que estiver 
bem dourado, dispense o óleo-
formado.

Em seguida, acrescente, ao 
mesmo recipiente, a manteiga, a 
folha de louro. Espere clarificar 
para então adicionar a cebola. 
Refogue. Por último, adicione a 
cenoura e refogue por aproxi-
madamente três minutos.

Adicione a farinha de rosca e 
deixe tostar, levemente,me-
xendo aos poucos. Desligue o 
fogo, adicione as azeitonas-
picada, os ovos e as bananas. 
Acerte o sal e a pimenta e 
retire a folha de louro.

Sirva em uma travessa como 
acompanhamento do pernil.
 

DICA DO CHEF
Como saber se os ovos es-
tão frescos sem quebrar a 
casca?

Simples! Coloque-os em um copo 
com água. Se afundar estão fres-
cos, se boiarem, dispense.

Raspas de limão sobre a 
farofa dão um sabor a mais.

Desejo a Todos um 
Excelente Natal em 
Família 

e que a Paz de Deus Paire 
sobre a Terra!
 
Um Fraterno Abraço 

Chef Luiz Borba

Pernil Clássico de Natal
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Solução

BANCO 9

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

PRG
SENEGALES

GARAGEMSAPO

UCIAABE
DENSABOOT

GENETICISTA
STRAILOAS

FEUDOOAGC
XANGOTREE

SULELMOMA
AARORSR
LABAROALE

TALBACON
ALIMEDOSS
CAXIASENE

TESOURARIAS

Relativo à
fração por
cento de

juros

Como é
chamada a
carteira de
identidade

Terceira
letra do
alfabeto
grego

Sua capital
é Vitória
(sigla)

Ação típica
do espião
industrial

Região da
Zona da

Mata
(abrev.)

Arruma-
deira de
quartos

de hotéis

Cidade do
Instituto
Nobel

Direito ou
dignidade
dos nobres
medievais

Emissora 
italiana

Cheiro
como o

das rosas
(poét.)

Gal Costa,
cantora

brasileira

Orixá filho
de 

Iemanjá
e Oxalá

Árvore, 
em inglês

Atendi-
mento ao 
consumi-
dor (sigla)

Lado der-
rotado na
Guerra de
Secessão

Pessoa
muito
acima 

do peso

Erva
aromática
de sabor
amargo

Símbolo
distintivo
de uma
nação

Sensação
que causa
arrepios

Setores
de paga-

mentos de
escolas

Nome da
letra que
simboliza
o nêutron

Foco da
Medicina

no comba-
te às DSTs

Nascido 
no país
que tem
Dacar
como

capital

Abrigo de
carros

A floresta
fechada 

com árvo-
res grandes
Cientista
que atua

no Projeto
Genoma

Patrono do
Exército

Lá; acolá

O (?): pessoa que se
julga importante

Lance mais rápido 
do tênis (ing.)

Anfíbio de
brejos

Congrega 
jornalistas

Anel
Coleção 

de mapas
editados

Antigo
capacete
Na parte
inferior

Toucinho
defumado
Tema de

fados

Bota, em
inglês
Desejo
sexual

Elogios
(fig.)

Artista
teatral

Cerveja
inglesa
Milho

torrado

Facção
nazista

Interjeição
vocativa

Patativa
do Assaré,

Adriano
Espínola e 

Alberto
Porfírio 
da Silva 

3/ace — ale. 4/boot — gama — loas — tree. 5/losna. 6/lábaro.

ARIES - 21/03 a 20/04
O Sol na Casa 9 desperta seu espírito aventureiro, aumenta o desejo de viajar, conhecer 
lugares e pessoas diferentes e viver novas experiências. E se tiver a companhia de amigos, 
melhor ainda! Você também vai sentir uma vontade maior de entrar em contato com 
pessoas queridas que moram longe. Mas para quem escolher ficar em casa, a Lua promete 
momentos deliciosos ao lado da família, e será um prazer curtir seu lar e espalhar amor en-
tre os parentes. Na paquera, será mais fácil se envolver com alguém da turma ou que tenha 
estilo de vida parecido com o seu. Ótima sintonia e muito companheirismo na união.

TOURO - 21/04 a 20/05
A Lua chega à Casa 3 e deixa você muito mais extrovertida e falante. Terá um prazer enor-
me em fazer contato com amigos e parentes apenas para saber como eles estão, contar 
algumas novidades e colocar o papo em dia. Uma delícia só! Você pode receber uma grana 
com a qual não está contando — provavelmente uma gratificação por algum trabalho ou 
algo que ajudou alguém a fazer. O Sol brilha na sua Casa da Sexualidade e deixa seu poder 
de atração es-pe-ta-cu-lar! Vai ser fácil atrair e envolver quem deseja, seja na paquera 
ou no romance. Use e abuse do seu poder de sedução, além de assumir o comando na 
intimidade.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Dia perfeito para relaxar no conforto do lar e curtir as coisas boas que você conquistou 
com seu trabalho e sua dedicação. A Lua na Casa 2 te incentiva a valorizar cada coisa que 
comprou e realizou, e você também saberá o valor de cada pessoa em sua vida e fará 
questão de demonstrar o seu amor. Busque a companhia das pessoas que são mais caras 
e especiais para você, e aproveite. No amor, pode se aventurar em romances passageiros, 
mas se encontrar alguém que combine com você, não pensará duas vezes para assumir 
um compromisso. O Sol fortalece a união, então é um momento perfeito para mostrar o 
quanto valoriza seu bem.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
A Lua em Câncer destaca as principais características do seu signo. Entre elas, seu jeito 
carinhoso e acolhedor. É bem provável que queira preparar um almoço caprichado em casa 
para reunir as pessoas mais queridas. Mas veja lá! Ainda não é seguro reunir muita gente, 
por isso, chame apenas os mais chegados e que já convivem com você. E já que estamos 
falando do seu lar, pode reservar um tempo para organizar suas coisas e se desfazer do 
que não usa mais. Além de limpar a casa, pode fazer doações e realizar uma boa ação. Na 
paquera, seu charme será irresistível, mas vai se sentir mais confiante para investir em 
alguém que já conhece. A dois, cubra seu amor de carinho e capriche na sedução.

LEÃO - 22/07 a 22/08
A Lua convida você a dormir até mais tarde e aproveitar o domingo para descansar de 
verdade. Dedique-se a atividades tranquilas e prazerosas, que ajudem a repor as suas 
energias. Mas passeios animados também serão bem-vindos, ainda mais se for em com-
panhia de pessoas que têm o dom de levantar o seu astral, e quem tem filhos terá ideias 
bem criativas para organizar jogos, passeios e brincadeiras. Se o seu coração está livre, há 
boas chances de se envolver com alguém da turma. Um namoro recente pode ficar sério, 
enquanto a vida a dois ficará leve e descontraída. Namore muito e capriche na sedução!

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Reunir amigos e parentes em casa é tudo que você vai querer hoje. Com o Sol na Casa 
4, você terá um prazer enorme em arrumar seu cantinho e preparar tudo para receber 
as pessoas queridas. Ao mesmo tempo, a Lua na Casa 11 fortaleceu as amizades. Agora, 
convide apenas as pessoas mais próximas e que já convivem regularmente com você, pois 
ainda não é hora de promover festas ou grandes aglomerações, ok? A Lua garante boa 
popularidade nas paqueras e boas oportunidades de conhecer gente nova. Na vida a dois, 
um pouco de privacidade é tudo que você vai querer — curta seu ninho de amor.

LIBRA - 23/09 a 22/10
A Lua na Casa 10 aumenta ainda mais a sua vaidade e você pode aproveitar o domingo 
para se presentear com um dia de beleza. Use as coisas que tem em casa — cremes para o 
cabelo, hidratantes para o corpo, receitas à base de frutas ou chás. O que importa mesmo 
é se sentir bonita e poderosa. Com Sol na Casa da Comunicação e Júpiter no seu paraíso 
astral, você vai esbanjar charme e simpatia. Todos vão querer a sua companhia e, nas pa-
queras, vai atrair como ímã — pode até ser difícil escolher! Se você já encontrou seu amor, 
aproveite o dia para namorar, conversar e fazer planos com seu bem.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
A Lua na Casa 9 desperta seu espírito aventureiro e tudo que você vai querer hoje é sair 
da rotina. Se você pode viajar, aproveite o dia de folga para conhecer outra cidade, outras 
pessoas ou mesmo outras culturas. Mas nem precisa ir muito longe, o que importa mesmo 
é experimentar coisas e emoções diferentes! Você também pode querer comprar umas 
coisinhas novas para sua casa ou presentinhos para os parentes. Só não vale exagerar 
nos gastos para não ter problemas depois. Na paquera, vai buscar alguém que realmente 
combine com você, na união, mostre o quanto se importa com seu amor. O romance está 
no ar, bebê!.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
O Sol em Sagitário realça todos os pontos fortes do seu signo — você vai esbanjar entu-
siasmo, alegria e otimismo. Também vai querer curtir as coisas boas da vida, viajar, passear 
e se divertir em boa companhia, e Júpiter na Casa 3 ainda aumenta o seu entusiasmo e 
te incentiva a fazer contato com pessoas queridas para colocar o papo em dia. A Lua na 
Casa 8 acentua a sua seducência e avisa que vai conquistar quem quiser com seu charme 
e carisma. Se você já encontrou a sua alma gêmea, o dia é perfeito para sair, conversar, 
namorar e curtir a vida. E os desejos estarão à flor da pele: abuse da sedução.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Curtir o domingo em boa companhia é a principal indicação da Lua para você hoje. Com o 
Sol na Casa 12, você vai querer sossego e calmaria, ambientes tranquilos ou programas 
mais simples e caseiros — mas sempre cercada das pessoas que mais ama. E dobre o 
cuidado para não extrapolar nos gastos: esconda o cartão de crédito! É um bom dia para 
um cinema a dois ou um filme em casa com amigos e parentes. Também pode curtir uma 
boa música, um bom livro ou trocar confidências com quem estima. É um ótimo astral para 
iniciar um namoro ou fortalecer a união com seu amor. Chute a insegurança e o ciúme pra 
bem longe!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Por mais que o domingo combine com descanso e lazer, a Lua na Casa 6 incentivará você a 
se ocupar com algumas coisas sérias. Vai querer arrumar suas coisas ou ajudar alguém em 
alguma tarefa; aliás, você será muito prestativa com as pessoas queridas. Júpiter deixa seu 
astral nas nuvens e você terá o dom de animar todo mundo ao seu redor. Bom momento 
para curtir a companhia dos amigos ou se enturmar com gente nova. Numa dessas, pode 
conhecer alguém especial e engatar uma boa paquera. Com o mozão, você vai investir no 
companheirismo e terá prazer em apoiar o par em algo importante.

PEIXES - 20/02 a 20/03
A ordem do céu para você hoje é se divertir. A Lua no seu paraíso astral pede leveza, prazer 
e descontração, por isso, esqueça qualquer tipo de preocupação e tire o dia para relaxar e 
curtir apenas as coisas boas da vida. Passeios, jogos e brincadeiras serão ótimas opções 
para você. No fim do dia, pode tirar um tempo para pensar na vida e planejar a semana. Na 
conquista, você vai usar todo seu charme, principalmente se estiver a fim de uma pessoa 
disputada, e um romance secreto pode ser excitante. Com o amorzinho, namore bastante e 
faça planos com seu amor. Vai ser bom sonhar a dois!
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