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ÚLTIMO SORTEIO ANTES DA MEGA-SENA
DA VIRADA NÃO TEM VENCEDOR.
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il Neste sábado (18) foi reali-
zado o último sorteio antes
naMega-Sena da Virada. Nin-
guém acertou as seis deze-
nas e o prêmio estimado em
R$ 3 milhões pela Caixa Fe-
deral acumulou. Os números
contemplados foram: 02, 08,
34, 38, 47 e 51. Na próxima
sexta (31), será sorteado o
maior prêmio da história: R$
350 milhões. Esse valor não
acumula.

VIAGENSDA REGIÃOMETROPOLITANA
A GRAMADO FICARÃOMAIS CURTAS
COM ASFALTO EM SANTAMARIA DO

HERVAL.
Página 44

PMPA

PORTO ALEGRE EMAIS SETE CIDADES SOMARAM25%DO PIB DO PAÍS EM 2019.
Poucomais de um terço (36,2%) do PIB nacional estava reunido em apenas 25 cidades em 2019. As capitais brasileiras também
concentravam, sozinhas, quase um terço (31,4%) da economia naquele ano. Um quarto da economia brasileira (24,8%) vinha
de apenas oito municípios: São Paulo (10,3%), Rio de Janeiro (4,8%), Brasília (3,7%), Belo Horizonte (1,3%), Curitiba (1,3%) e
Porto Alegre, Manaus e Osasco, com 1,1% cada. Página 30

LIGAÇÕES INDESEJADAS: BRASIL LIDERA
RANKINGMUNDIAL DE CHAMADAS DE SPAM.
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Ação na Orla do Guaíba, em Porto
Alegre, aplicou mais de 800 doses

contra a covid neste sábado.
Maria Ana Krack/PMPA

Vacinação contra o coronavírus ocorreu no trecho 1 da Orla do
Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro.

Com mais cinco mortes por coronavírus,
o Rio Grande do Sul chega a 36.354
óbitos desde o início da pandemia.

EBC

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 55,9%.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) aplicou 821

doses de vacinas contra a co-
vid na ação especial de vaci-
nação realizada neste sábado
(18), no trecho 1 da Orla do
Guaíba, ao lado da Usina do
Gasômetro. Foram 18 vaci-
nas de primeira dose, 420 de
segunda dose (sendo 304 de
Janssen) e 383 doses de re-
forço.

Receberam a primeira
dose pessoas a partir de 12
anos. A segunda dose foi
aplicada em pessoas vacina-
das com Oxford/AstraZeneca
e Pfizer/BioNTech e Corona-
vac/Butantan há mais de 8
semanas e 28 dias, respec-
tivamente. Receberam a dose
de reforço pessoas acima de
18 anos vacinadas com a
segunda dose há pelo menos
cinco meses e imunossuprimi-
dos com o esquema vacinal
completo há 28 dias. Já a
dose da Janssen foi oferecida

a pessoas vacinadas com a
primeira dose do imunizante
até sete de julho.

Durante a ação, foi re-
alizado no local evento es-
pecial de agradecimento aos
parceiros que auxiliaram na
campanha de vacinação con-
tra a covid, com a presença
do prefeito Sebastião Melo e
do secretário de saúde Mauro
Sparta.

A vacinação será retomada
nesta segunda-feira (20). Os
locais e horários serão divul-
gados neste domingo (19).

Atualização do Auxílio
Brasil - Quatro unidades de
saúde estiveram abertas neste
sábado para atualização de
saúde do programa Auxílio
Brasil, antigo Bolsa Família:
unidades Beco dos Coquei-
ros, Domênico Feoli, Passo
das Pedras II e Rubem Berta.
Ao todo, foram realizados 401
atendimentos, das 8h às 17h.

Os beneficiários têm até
o dia 29 de dezembro para
fazer a pesagem obrigatória
semestral. O procedimento
é uma exigência do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, condici-
onante para permanecer no
programa, e pode ser feito em
qualquer uma das 133 unida-
des de saúde da Capital, aber-

tas de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

O público-alvo são crian-
ças com idade inferior a 7 anos
e mulheres entre 14 e 44 anos.
É necessário levar o cartão do
SUS e do programa, a carteira
de vacinação de crianças me-
nores de 7 anos para atuali-
zação e controle de pré-natal
para gestantes.

O Rio Grande do Sul re-
gistrou a morte de cinco

pessoas em decorrência de
complicações do coronavírus
e 154 novas infecções neste
sábado (18). Com estes nú-
meros, o Estado chega ao to-
tal de 36.354 mortes por coro-
navírus e 1.499.613 casos con-
firmados da doença.

As informações são da Se-
cretaria Estadual da Saúde
(SES), que atualizou o boletim
sobre a pandemia referente as
últimas 24 horas.

Ainda de acordo com a
Saúde do Rio Grande do Sul,
do total de pessoas contami-
nadas, já se recuperaram da
doença 1.462.243 (98% dos

casos). Outras 915 (0%) pes-

soas seguem em acompanha-

mento.

A taxa de ocupação dos

leitos de UTI em geral é de

55,9% (1.789 pacientes em

3.200 leitos em unidades de
tratamento intensivo).

Desde o início da pande-
mia, 8% de 1.499.613 neces-
sitaram de hospitalização por
síndrome respiratória aguda
grave (SRAG), o que corres-
ponde a 114.222 pessoas no
Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os municí-
pios de residência das vítimas
do coronavírus:

- Arroio dos Ratos (homem,
79 anos); - Arroio Grande (fe-
minino, 37 anos); - Gravataí
(homem, 71 anos); - Porto Ale-
gre (homem, 62 anos); - Porto
Alegre (homem, 71 anos).
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Brasil registra 153 mortes e 3.323
casos de coronavírus em 24 horas.

Álisson Pinheiro/CBDU

Número de pessoas recuperadas chega a 21,47 milhões.

O número de infecta-
dos pelo novo co-

ronavírus, em 24 horas,
chegou a 3.323, totali-
zando 22,212 milhões de
casos desde o início da
pandemia de coronaví-
rus.

De sexta-feira (17)
para sábado (18) foram
confirmadas 153 mor-
tes. No total, o coro-
navírus causou a morte
de 617.754 pessoas, no
Brasil. Ainda há 2.726
falecimentos em investi-
gação.

As informações estão
na atualização diária do
Ministério da Saúde deste
sábado. O balanço con-
solida informações sobre
casos e mortes enviadas
pelas secretarias estadu-
ais de Saúde.

Há 118.924 pessoas
em acompanhamento
por equipes de saúde. A
quantidade de pessoas
que se recuperaram da
doença chegou a 21,47
milhões.

Algumas unidades
da federação não atua-
lizaram os dados hoje:
Bahia, Goiás, Tocantins
e Mato Grosso do Sul
apresentam informações
do dia 9 deste mês; Mato
Grosso e Distrito Federal
têm dados de sexta-feira.

Segundo o consórcio
de imprensa, a média
semanal de vítimas, que
elimina distorções en-
tre dias úteis e fim de
semana, ficou em 132,
abaixo de 200 pelo 15º
dia consecutivo, mas
influenciada pelo ataque
hacker aos sistemas do
Ministério da Saúde. Já

a média móvel de testes
positivos na última se-
mana é de 3.450.

Nos estados, segundo
o balanço do Ministério
da Saúde, no topo do
ranking com mais mortes
por covid, registradas até
o momento, estão São
Paulo (155.001), Rio de
Janeiro (69.338), Minas
Gerais (56.552), Paraná
(40.855) e Rio Grande do
Sul (36.354).

O Rio Grande do
Sul registrou a morte
de cinco pessoas em
decorrência de compli-
cações do coronavírus
e 154 novas infecções
neste sábado. Com es-
tes números, o Estado
chega ao total de 36.354
mortes por coronavírus
e 1.499.613 casos confir-
mados da doença.

As informações são
da Secretaria Estadual
da Saúde (SES), que
atualizou o boletim sobre
a pandemia referente as
últimas 24 horas.

Do total de pessoas
contaminadas, já se re-
cuperaram da doença
1.462.243 (98% dos ca-
sos). Outras 915 (0%)
pessoas seguem em
acompanhamento.

Desde o início da pan-
demia, 8% de 1.499.613
necessitaram de hospi-
talização por síndrome
respiratória aguda grave
(SRAG), o que corres-
ponde a 114.222 pessoas
no Rio Grande do Sul.
A taxa de ocupação dos
leitos de UTI em geral é
de 55,9% (1.789 pacien-
tes em 3.200 leitos em
unidades de tratamento

intensivo) no Estado gaú-
cho.

Vacinação
infantil

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, afir-
mou neste sábado (18)
que a decisão do governo
em vacinar crianças de 5
a 11 anos será tomada no
dia 5 de janeiro, após au-
diência pública a ser rea-
lizada no dia anterior. Em
conversa com jornalistas,
Queiroga disse que a au-
torização da Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) não é deci-
são suficiente para viabili-
zar a vacinação para esse
grupo.

“ não é suficiente. Por-
que, se você olhar todas
as políticas públicas do
Ministério da Saúde e ve-
rificar todas as autoriza-
ções que a Anvisa deu
em relação amedicamen-
tos, a dispositivos médi-
cos, basta ver o que tem
autorizado pela Anvisa e
o que está incorporado
no SUS . São avaliações
distintas”, explicou o mi-
nistro.

Queiroga disse que
aguarda parecer da Câ-
mara Técnica Assessora
de Imunizações (CTAI). O
documento será levado
na próxima semana para
apreciação em uma con-
sulta pública, um meca-
nismo de participação
social não presencial,
usado por entes públicos
para subsidiar o processo
de tomada de decisão.

”No dia 4 de janeiro,
faremos uma audiência
pública para discutir o
que foi oferecido em con-
sulta pública que, em adi-
ção ao posicionamento
da CTAI, servirá de base
para a decisão final doMi-
nistério da Saúde”, acres-
centou o ministro.

Nesta semana, a An-
visa já havia aprovado o
uso da vacina da Pfizer
em crianças na faixa de
5 a 11 anos. Segundo a
agência, existem evidên-
cias científicas de que o
imunizante, aplicado em
duas doses nesse pú-
blico, pode ser eficaz na
prevenção de doenças
graves causadas pelo ví-
rus.
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O Brasil tem mais de 66% da população
totalmente imunizada contra a covid.

Alex Rocha/PMPA

141.388.148 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente
imunizadas.

O s dados do
consórcio de

veículos de im-
prensa divulgados
às 20h deste sábado
(18) mostram que
141.388.148 pes-
soas tomaram a se-
gunda dose ou dose
única de vacinas e,
assim, estão total-
mente imunizadas.
Este número repre-
senta 66,28% da po-
pulação. 16 esta-
dos não divulgaram
dados da vacinação
nove dias após ata-
que hacker ao Minis-
tério da Saúde.

A dose de re-
forço foi aplicada em
22.747.272 pessoas,
o que representa
10,66% da popula-
ção.

160.438.050 pes-
soas, o que repre-
senta 75,21% da po-
pulação, tomaram
ao menos a primeira
dose de vacinas.

Somando a pri-
meira dose, a se-
gunda, a única e
a de reforço, são
324.573.470 doses
aplicadas desde o
começo da vacina-
ção.

De sexta-feira para
este sábado, a pri-

meira dose foi apli-
cada em -117.011
pessoas (negativo
por conta de uma re-
visão no número de
primeiras doses apli-
cadas na Bahia), a
segunda em 62.922
a dose única em
2.305, e a dose de
reforço em 129.139,
um total de 77.355
doses aplicadas.

Os Estados com
maior porcentagem
da população imu-
nizada (com se-
gunda dose ou
dose única) são:
São Paulo (77,84%),
Mato Grosso do
Sul (71,55%), Mi-
nas Gerais (70,15%),
Rio Grande do Sul
(69,74%) e Santa Ca-
tarina (69,42%).

Já entre aqueles
que mais tem sua
população parcial-

mente imunizada
estão São Paulo
(81,93%), Santa Ca-
tarina (78,72%), Pi-
auí (77,88%), Pa-
raná (77,85%) e
Rio Grande do Sul
(77,66%).

O levantamento
é resultado de uma
parceria do consór-
cio de veículos de
imprensa, formado
pelos portais de notí-
cias G1 e UOL e pe-
los jornais O Globo,
Extra, O Estado de
S. Paulo e Folha de
S.Paulo. Os dados
de vacinação passa-
ram a ser acompa-
nhados a partir de 21
de janeiro.

Brasil, 18 de
dezembro

Total de pessoas
que receberam pelo
menos uma das
doses necessárias:

160.438.050 (75,21%
da população);

Total de pessoas
que estão totalmente
imunizadas (que re-
ceberam duas do-
ses ou dose única):
141.388.148 (66,28%
da população);

Total de do-
ses aplicadas:
324.573.470 (82,39%
das doses distribuí-
das para os esta-
dos);

10 estados e o
DF divulgaram da-
dos novos: PA, SE,
PI, MS, DF, PE, RN,
ES, AM, BA, SP;

16 estados não di-
vulgaram dados no-
vos: AC, AL, AP, CE,
GO, MA, MG, MT,
PB, PR, RJ, RO, RR,
RS, SC, TO.

As informações
são do portal de no-
tícias G1.
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Aprovação da imunização de
crianças contra a covid expõe

tensão entre Bolsonaro e a Anvisa.
Reprodução

Em nota, a Anvisa afirmou que está no alvo do “ativismo político
violento” e que sua atuação é pautada na ciência.

A aprovação da vacina-
ção de covid-19 em cri-

anças entre 5 e 11 anos
na última quinta-feira acir-
rou as tensões entre o pre-
sidente Jair Bolsonaro e a
Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), res-
ponsável pela inclusão da
faixa pediátrica na bula do
imunizante da Pfizer.

Após Bolsonaro afirmar
que vai divulgar os nomes
de técnicos da Anvisa que
aprovaram a vacina contra
covid-19 para crianças, o
órgão afirmou que é avesso
a pressões externas e repu-
dia qualquer ameaça. Em
nota, a Anvisa afirmou que
está no alvo do “ativismo
político violento” e que sua
atuação é pautada na ciên-
cia.

Em uma live na quinta-
feira, Bolsonaro intimidou
técnicos da agência res-
ponsáveis por avaliar a
aprovação da vacina e
disse que pediu extraofici-
almente a lista de todos os
envolvidos para que ”todos
tomem conhecimento” dos
nomes dos técnicos res-
ponsáveis pela aprovação.

”A Anvisa, órgão do
Estado Brasileiro, vem a
público informar que seu
ambiente de trabalho é
isento de pressões internas
e avesso a pressões exter-
nas”, diz a nota do órgão,
acrescentando que as aná-
lises da agência oferecem
opções seguras e eficazes
de vacina ao Ministério da
Saúde.

Na nota em resposta às
declarações do presidente,
a Anvisa ainda cita as ame-
aças das quais seus dire-
tores e técnicos foram alvo

após aprovação da vacina
para adolescentes, em ou-
tubro:

”Em outubro do cor-
rente ano, após sofrer ame-
aças de morte e de toda
a sorte de atos criminosos,
por parte de agentes anti-
vacina, no escopo da vaci-
nação para crianças, esta
Agência Nacional se encon-
tra no foco e no alvo do ati-
vismo político violento. A
Anvisa é líder de transpa-
rência em atos administrati-
vos e todas as suas resolu-
ções estão direta ou indire-
tamente atreladas ao nome
de todos os nossos servi-
dores, de um modo ou de
outro”, diz o texto.

Por fim, a nota, que é as-
sinada pelos cinco direto-
res da instituição, incluindo
o diretor-presidente, Anto-
nio Barra Torres, afirma que
repudia ameaça ”explícita
ou velada”:

”A Anvisa está sempre
pronta a atender demandas
por informações, mas repu-
dia e repele com veemência
qualquer ameaça, explicita
ou velada que venha cons-
tranger, intimidar ou com-
prometer o livre exercício
das atividades regulatórias
e o sustento de nossas vi-
das e famílias: o nosso
trabalho, que é proteger a
saúde do cidadão.”

Na live de quinta-feira,
Bolsoanro voltou a atacar
as vacinas e classificou os
imunizantes como ”experi-
mentais”, o que não é ver-
dade. Todas as vacinas
aprovadas pela Anvisa fo-
ram submetidas a testes e
alvo de análises rigorosas
dos cientistas da institui-
ção.

“Não sei se são diretores
e o presidente que chega-
ram a essa conclusão ou o
tal do corpo técnico, mas
seja qual for, você tem di-
reito a saber o nome das
pessoas que aprovaram a
vacina a partir de 5 anos
para seu filho. E você de-
cida se essa vacina com-
pensa ou não”, disse Bolso-
naro na transmissão.

O presidente da Anvisa,
Antonio Barra Torres, de-
fendeu o corpo técnico
da agência e afirmou que,
caso houvesse uma lista
das pessoas que participa-
ram da aprovação da va-
cina contra Covid-19 para
crianças, seu nome estaria
entre os primeiros.

“Na decisão que foi tor-
nada pública no dia de on-
tem, se formos consultar to-
das as pessoas que ali con-
tribuíram direta ou indireta-
mente para que aquele po-
sicionamento fosse estabe-
lecido, essa lista por certo
contaria com mais de 1.600
nomes, porque todas nos-
sas atividades estão entre-
laçadas”, afirmou Barra Tor-
res. “Desses, até por ques-

tão de ordem alfabética e
não importância, porque to-
dos são essenciais, segu-
ramente na letra A o meu
nome vai estar lá como um
dos primeiros, pela minha
inicial. E também lá estarão
os nomes de toda diretoria
da Anvisa.”

O Ministério da Saúde
vai se posicionar sobre a
vacinação de crianças de
5 a 11 anos no dia 5 de
janeiro. A pasta colocará
em consulta pública pare-
cer sobre o tema e fará uma
audiência pública no dia 4
de janeiro, antes de seu
posicionamento final sobre
a inclusão desse grupo no
Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação.
O ministro Marcelo Quei-
roga argumentou, neste sá-
bado, que em 2021 houve
poucos óbitos de crianças
por covid-19 (143 mortes),
o que, segundo ele, mostra
que o tema não é urgente.
As informações são do jor-
nal O Globo.
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Autoridades da Saúde querem monitorar
passageiros que chegaram em voo de
Cancún para Brasília no qual estavam
duas pessoas com a nova variante.

Reprodução

Os dois casos mais recentes de infecção pela variante ômicron do novo coronavírus no DF foram
confirmados nesta última semana.

A SES-DF (Secreta-
ria de Saúde do

Distrito Federal) vai
monitorar passageiros
que chegaram em voo
de Cancún, no México,
para Brasília, no qual
estavam duas pessoas
com a variante ômicron
do novo coronavírus.

A orientação da
pasta é de que aqueles
que estavam no voo
GOL-7735, que saiu
da cidade mexicana
na noite do último do-
mingo (12) e chegou
à Brasília na manhã
de segunda-feira (13),
procurem o Centro de
Informações Estraté-
gicas em Vigilância
em Saúde do Distrito
Federal (Cievs-DF).

A Secretaria de
Saúde ressalta que a
medida faz parte do
protocolo de monito-
ramento dos casos
confirmados pela nova
variante. A pasta pediu
acesso à lista ao Mi-
nistério de passageiros
do voo ao Ministério da
Saúde, mas disse que
ainda não recebeu os
nomes.

Novos casos
Os dois casos mais

recentes de infecção
pela variante ômicron
do novo coronavírus no
DF foram confirmados
nesta última semana.

Com esses registros, a
capital chega a qua-
tro pessoas que tive-
ram diagnóstico posi-
tivo com a nova cepa.
Um quinto caso está
em investigação. Os
primeiros pacientes es-
tão curados.

De acordo com a
SES-DF, os novos ca-
sos são de ”um ca-
sal de viajantes que
chegou a Brasília, na
segunda-feira (13), em
voo direto de Cancún
para a capital federal.”
A pasta afirma que os
dois estão com sinto-
mas leves e seguem
em isolamento, e que
ambos foram vacina-
dos com duas doses
da Pfizer.

”Os dois ingressa-
ram no DF com teste
negativo e a mulher
fez novo exame, ainda
na manhã de segunda-

feira, cujo resultado foi
positivo para Covid-
19”, disse a pasta.

O homem tem en-
tre 20 e 29 anos e
a mulher, entre 30 e
39 anos. As infec-
ções pela variante fo-
ram confirmadas após
sequenciamento gené-
tico feito pelo Labora-
tório Central de Saúde
Pública (Lacen-DF).

A Secretaria de
Saúde afirma ainda
que, na última sexta-
feira (17), um novo
viajante de voo interna-
cional teve sua amostra
confirmada para Covid-
19. Segundo a pasta,
o sequenciamento foi
iniciado para identifica-
ção da variante.

”Trata-se de um pas-
sageiro vindo do Ca-
nadá, após ter feito
conexão no Panamá”,
afirmou a nota.

Pacientes
curados

Os dois primeiros
casos de infecção pela
ômicron no DF foram
confirmados pelo go-
verno local no dia 2 de
dezembro. Os paci-
entes estavam em um
voo que veio da África
do Sul, passou pela
Etiópia e aterrissou no
aeroporto de Guaru-
lhos, em São Paulo.
Em seguida, vieram
para Brasília.

No dia 13 de dezem-
bro, a SES-DF confir-
mou que os dois infec-
tados já estavam cura-
dos. Segundo a pasta,
os dois mantiveram o
isolamento e seguiram
rigidamente os proto-
colos contra prolifera-
ção do vírus. As infor-
mações são do portal
de notícias G1.
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Paris cancela festa de réveillon.
Reprodução

Imagem de réveillon de 2019 no Arco do Triunfo, em Paris.

Europa tem restrições a viagens e lazer
para frear o avanço da variante ômicron.

Reprodução

A variante tem se alastrado rapidamente no continente europeu, que
já enfrentava um aumento de casos de covid-19.

A cidade de Paris, na
França, cancelou as

festas de réveillon na ave-
nida Champs Elysees para
evitar contágios pelo co-
ronavírus, especialmente
pela variante ômicron, de
acordo com informações
divulgadas pela rede de TV
BFM neste sábado (18).

O primeiro-ministro
Jean Castex disse na
sexta-feira que as grandes
festas públicas e eventos
com fogos de artifício se-
riam proibidos na festa de
Ano Novo, e recomendou
que as pessoas, mesmo as
vacinadas, se submetes-
sem a testes de covid-19
antes de irem a festas de
fim de ano.

Variante ômicron
Suspeita-se que a vari-

ante ômicron seja respon-
sável por 10% das infec-

ções de novos casos de
covid-19 na França. A pos-
sibilidade de um boom de
infecções por ômicron fez
com que o governo imple-
mentasse novas medidas
de restrição.

No começo de 2022
deve haver um novo pas-
saporte de vacinação, que
obrigará as pessoas a
mostrar um comprovante
para entrar em restauran-
tes e em viagens de longa
distância.

Pelas regras atuais, é
possível entrar em ambien-
tes fechados com um teste
negativo de covid-19.

90 países
A Organização Mundial

da Saúde (OMS) afirmou
neste sábado (18) que a
variante ômicron do novo
coronavírus já está pre-
sente em quase 90 países

e que se espalha mais rá-
pido que a delta: o número
casos está dobrando no in-
tervalo de apenas 1,5 a três
dias.

A ômicron está se espa-
lhando rapidamente tam-
bém em países com altos
níveis de imunização en-
tre a população. Mas, se-
gundo a OMS, ainda não

está claro se isso se deve
à capacidade do vírus de
escapar da imunidade, a
seu inerente aumento de
transmissibilidade ou uma
combinação de ambos. As
informações são do portal
de notícias G1 e da emis-
sora internacional de notí-
cias da Alemanha Deuts-
che Welle.

C om o avanço da nova
variante ômicron, a

Europa se prepara para
adotar estratégias mais
rígidas para evitar mais
uma onda de casos de
covid-19 e há locais que
já estão com regras para
tentar conter a dissemina-
ção da doença. Restrições
a viagens e a bares e res-
taurantes antes das festas
de fim de ano estão entre
os planos de países como
Alemanha e Dinamarca.

Na última quinta-feira
(16), a França anunciou
que viagens não essen-
ciais entre o país e o
Reino Unido estão proibi-
das. O governo suíço infor-
mou que será necessário
comprovar vacinação em

locais fechados e que, em
bares e danceterias, fre-
quentadores terão de apre-
sentar testes negativos.

Na Irlanda, foi determi-
nado o fechamento ante-
cipado de bares e restau-
rantes. Em Portugal, os vi-
ajantes precisam apresen-

tar um teste negativo para
covid. Também foram de-
sencadeados alertas sobre
a gravidade da situação.
Enquanto o Reino Unido
considera a nova variante
uma ameaça, a Alemanha
considera a possibilidade
de que a ômicron desen-

cadeie uma quinta onda
“massiva”, de acordo com
o jornal britânico The Guar-
dian.

A variante ômicron foi
relatada à Organização
Mundial da Saúde (OMS)
por pesquisadores da
África do Sul e logo foi
classificada como uma va-
riante de preocupação no
final de novembro. Desde
então, tem se alastrado
rapidamente no continente
europeu, que já enfrentava
um aumento de casos de
covid-19, principalmente
entre não vacinados e pes-
soas que não concluíram
o esquema vacinal. As
informações são da revista
Veja.
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Ômicron é a “maior ameaça à saúde
pública mundial”, afirma o G7.

Reprodução

Países do grupo pedem cooperação diante da variante.

O s ministros da
Saúde do G7 –

grupo dos países mais
industrializados do
mundo – pediram coo-
peração diante da vari-
ante Ômicron do SARS-
CoV-2, que consideram
ser ”a maior ameaça
atual à saúde pública
mundial”.

No final da última
reunião durante a presi-
dência britânica do G7,
os ministros da Alema-
nha, do Canadá, dos
EUA, da França, Itália,
do Japão e Reino Unido
declararam-se “profun-
damente preocupados
pelo aumento do nú-
mero de casos” da nova
variante.

Em comunicado,
consideraram “mais
importante do que
nunca cooperar estrei-
tamente”, bem como
“vigiar e partilhar infor-
mação”. Em relação às
vacinas, insistiram na
importância das “cam-
panhas de mobiliza-
ção”.

Os ministros “reitera-
ram o compromisso” de
“lutar contra a pande-
mia em curso e cons-
truir defesas para o fu-
turo”.

Lembrando que o
fato de “trabalhar em
conjunto é crucial face
à onda de Ômicron que
cresce rapidamente”,
insistiram na impor-
tância de “um acesso
equitativo aos diagnós-

ticos, à sequenciação
genética”, bem como
às vacinas e aos trata-
mentos.

Biden alerta
O presidente norte-

americano, Joe Biden,
alertou para um “in-
verno de doenças gra-
ves e mortais” para os
não vacinados. Em
muitos estados, os sis-
temas de saúde estão
sob forte pressão de-
vido ao aumento de
infecções pela variante
Delta durante o feriado
de Ação de Graças.
Os casos de Ômicron
também estão aumen-
tando.

“Para os não vacina-
dos, estamos diante de
um inverno de doenças
graves e mortais. A
única proteção real é
receber a vacina”, afir-
mou Biden.

A variante Ómicron
foi responsável por
quase 3% dos casos de
Covid-19 até o último
dia 11 – diante de 0,4%
na semana anterior, se-
gundo dados do Centro
de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC).
Com base na experiên-
cia de outros países, o
índice deve continuar a
crescer e pode tornar-
se dominante nas pró-
ximas semanas.

“Suspeito que os nú-
meros vão disparar dra-
maticamente nas próxi-
mas semanas”, afirmou
Céline Gounder, espe-

cialista em doenças in-
feciosas e epidemiolo-
gista da Universidade
de Nova Iorque e do
Hospital de Bellevue.

Céline espera que a
onda da variante Ômi-
cron atinja o pico em ja-
neiro e caia durante o
mês de fevereiro.

Em reunião com líde-
res estaduais, na terça-
feira (14), o CDC apre-
sentou dois cenários,
com base em modelos,
de como a nova vari-
ante pode levar a infec-
ções nas próximas se-
manas e meses. Os ca-
sos de Ômicron e Delta
podem atingir o pico
em janeiro.

Para a especialista,
não está claro qual a
variante do SARS-CoV-
2 (Delta ou Ômicron)
dominará nos próximos
meses ou se coexis-
tirão. Independente-
mente disso, “preve-
mos um aumento das
hospitalizações e no

sistema de saúde nos
próximos meses”.

Estados Unidos
Os Estados Unidos

já ultrapassaram os 800
mil óbitos por SARS-
CoV-2. O país já enfren-
tava uma onda daDelta,
que começou antes do
feriado de Ação de Gra-
ças, e as autoridades
temem que as viagens
e reuniões durante o
Natal e ano-novo pos-
sam adicionar cresci-
mento explosivo a uma
situação já tensa.

Em todo o país, as
escolas registram au-
mento de casos e al-
gumas estão fechando
mais cedo ou reduzindo
as aulas presenciais.
Em Nova Iorque, a
Universidade Cornell
notificou 903 casos en-
tre estudantes em uma
semana – muitos deles
com a variante Ômicron
e em pessoas com a
vacinação completa.
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Variante ômicron está se espalhando
"na velocidade de um raio", alerta o

primeiro-ministro da França.
Reprodução

Autoridades no país tentam acelerar vacinação, determinam novas restrições e sugerem reuniões com
pequenos grupos.

A variante Ômicron do
coronavírus deve ser

dominante na França no
início do mês de ja-
neiro, afirmou o primeiro-
ministro do país, Jean
Castex. Em entrevista
coletiva, ele disse que a
nova cepa se propaga à
”velocidade de um raio”.
”A quinta onda está aqui
e está com força total”,
ressaltou o político.

Com a proximidade
das festas de fim de
ano, as autoridades do
país alertam para a im-
portância da vacinação
e até determinaram re-
gras mais rígidas de cir-
culação, como restrições
para viajantes oriundos
do Reino Unido, onde 15
mil casos da Ômicron fo-
ram confirmados apenas
na última sexta-feira (17).

Desde este sábado
(18), viajantes a trabalho
ou turismo não podem
atravessar a fronteira
entre o Reino Unido e
a França. Para aqueles
com justificativas con-
sideradas essenciais, é
necessário apresentar
um teste negativo para
a covid-19 realizado em
menos de 24 horas, além
de fazer um isolamento
de 48 horas.

O governo francês
proibiu a realização de
shows e queimas de fo-
gos de artifício no réveil-
lon, pediu que a popula-
ção evite aglomerações
e faça reuniões no Natal

com um número limitado
de familiares.

A campanha de vaci-
nação também tem sido
acelerada, com um es-
forço para administrar o
máximo possível de do-
ses de reforço antes das
festas. O intervalo entre
entre a segunda e a ter-
ceira dose também foi re-
duzido para quatro me-
ses.

O porta-voz do go-
verno, Gabriel Attal, afir-
mou que França havia
detectado 240 casos
da Ômicron no país,
mas alertou que o nú-
mero provavelmente era
maior. A França vem
batendo recordes de
casos nas últimas se-
manas. Desde o fim de
novembro, há cerca de
50 mil por dia — com
picos de mais de 64 mil.

Holanda
A Holanda entrará

em uma nova quaren-
tena total a partir da

manhã deste domingo
(19) para tentar limitar
as infecções por Covid-
19 provocadas pela va-
riante Ômicron do co-
ronavírus, anunciou o
primeiro-ministro Mark
Rutte neste sábado. A
medida vai vigorar du-
rante as semanas de
Natal e Ano Novo e se
prolongar até 14 de ja-
neiro.

Todo o comércio não
essencial e atividades
culturais, incluindo res-
taurantes, museus, sa-
lões de beleza e acade-
mias de ginástica, serão
suspensos. As escolas
também ficarão fecha-
das até pelo menos 9 de
janeiro. Outras medidas
incluem a recomenda-
ção de que as famílias
não recebam mais do
que dois visitantes e
que as reuniões também
sejam limitadas a ummá-
ximo de duas pessoas.

A Holanda já havia

decretado uma quaren-
tena parcial de três se-
manas em meados de
novembro, com a ante-
cipação do fechamento
do comércio e o estí-
mulo ao trabalho remoto,
além da proibição da
presença de público em
eventos esportivos. Es-
colas, teatros e cinemas,
no entanto, permanece-
ram abertos.

Desde o final de no-
vembro, quando chegou
ao pico de pouco mais
de 22 mil casos diá-
rios, o número de infec-
ções no país vem caindo,
para uma média atual de
15.449 casos por dia. As
mortes também haviam
caído, de 63 por dia no
final de novembro para
52 — nesse caso, o pico
ocorreu no início do ano
passado, antes da vaci-
nação, quando os óbi-
tos diários passavam de
150.
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A variante ômicron está se
espalhando significativamente

mais rápido do que a cepa delta.
EBC

Variante ômicron já está circulando em quase 90 países.

A Organização Mun-
dial da Saúde

(OMS) afirmou neste sá-
bado (18) que a variante
ômicron do novo coro-
navírus já está presente
em quase 90 países e
que se espalha mais
rápido que a delta: o
número casos está do-
brando no intervalo de
apenas 1,5 a três dias.

A ômicron está se es-
palhando rapidamente
também em países com
altos níveis de imuni-
zação entre a popula-
ção. Mas, segundo a
OMS, ainda não está
claro se isso se deve à
capacidade do vírus de
escapar da imunidade,
a seu inerente aumento
de transmissibilidade
ou uma combinação de
ambos.

A OMS designou a
ômicron como uma va-
riante de preocupação
em 26 de novembro,
logo após ter sido detec-
tada pela primeira vez,
e ainda há muitas ques-
tões em abeto sobre ela,
incluindo a gravidade da
covid-19 gerada.

”Ainda há dados li-
mitados sobre a gra-
vidade clínica da ômi-
cron”, disse a OMS.
”São necessários mais
dados para entender o
perfil de gravidade e
como a gravidade é im-
pactada pela vacinação
ou pela imunidade pré-

existente”.
”Ainda há poucos da-

dos disponíveis, e ne-
nhuma evidência revi-
sada por pares (científi-
cos), sobre a eficácia da
vacina ou a eficácia até
o momento para a ômi-
cron”.

A OMS advertiu que,
com os casos aumen-
tando tão rapidamente,
os hospitais podem ficar
sobrecarregados.

Eficácia das
vacinas

Na última semana, a
farmacêutica americana
Pfizer anunciou que es-
tudos clínicos recentes
confirmaram que sua pí-
lula experimental para o
tratamento da covid-19,
chamada de Paxlovid,
reduz em quase 90% o
risco de hospitalização
ou morte pela doença
em adultos e funciona
também contra ômicron.

”Esta notícia fornece

mais corroboração de
que nosso candidato a
antiviral oral, se autori-
zado ou aprovado, pode
ter um impacto significa-
tivo na vida de muitos”,
disse o diretor-executivo
da Pfizer, Albert Bourla,
ressaltando que o novo
medicamento poderia
”salvar vidas”.

”Esta notícia fornece
outra ferramenta poten-
cialmente poderosa na
nossa luta contra o vírus,
inclusive contra a vari-
ante ômicron”, comen-
tou o presidente dos
EUA, Joe Biden.

Também nesta se-
mana, um estudo de
larga escala divulgado
na África do Sul indicou
que duas doses da va-
cina da Pfizer-Biontech
para a covid-19 ofere-
cem uma proteção de
apenas 33% contra uma
infecção com a variante
ômicron do novo coro-

navírus, mas de 70%
contra hospitalizações.
Cientistas classificaram
o resultado de encoraja-
dor, embora represente
uma proteção menor do
que a oferecida contra
outras variantes.

A OMS alertou que as
baixas taxas de vacina-
ção em regiões como
a África oferecem um
solo fértil para o apareci-
mento de novas varian-
tes. Segundo a agência
da ONU, o continente
africano poderá ter de
esperar até o segundo
semestre de 2024 para
conseguir vacinar 70%
de seus 1,3 bilhão de ha-
bitantes contra a covid-
19 – meta já atingida por
muitos dos países mais
ricos.
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Aprovada versão da vacina da
Novavax produzida na Índia para
uso emergencial contra a covid.

Site Oficial Novavax

Vacina Covovax é a oitava com aprovação de uso emergencial pela
OMS e não é usada no Brasil.

Organização Mundial da Saúde alerta
que variante Ômicron dobra o número
de infecções em no máximo três dias.

Tomaz Silva/Agência Brasil

Cepa já foi relatada em pelo menos 89 nações até o momento.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) aprovou o

uso emergencial da Covovax,
versão produzida na Índia da
vacina da Novavax contra a
covid-19. A vacina não é
usada no Brasil.

A Covovax é produzida
pelo Instituto Serum – o
mesmo que produz a versão
indiana da vacina da AstraZe-
neca (que é usada no Brasil).

A vacina original, desen-
volvida pela empresa ameri-
cana de biotecnologia Nova-
vax, ainda está sendo avaliada
pela Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMA), segundo a
OMS. A organização afirmou
que ”completará sua própria
avaliação desta vacina assim
que a EMA emitir sua reco-
mendação”.

O Grupo de Aconselha-
mento Técnico para Listagem
de Uso de Emergência, reu-

nido pela OMS e composto
por especialistas de todo o
mundo, determinou que:

— a vacina atende aos pa-
drões da entidade para prote-
ção contra a covid-19;

—o benefício da vacina su-
pera ”em muito” quaisquer ris-
cos;

— a vacina pode ser usada
globalmente.

O grupo de especialistas
da OMS ainda vai se reunir
para emitir, nos próximos dias,
recomendações de uso para
a vacina – como idade do
público-alvo e se ela poderá
ou não ser usada em grávidas.

Vacina
A Covovax é dada em duas

doses e é estável em tempe-
raturas de refrigeração de 2ºC
a 8°C. A vacina usa uma nova
plataforma – de sub-unidade
– e é produzida pela criação
de um baculovírus modificado

que contém um gene para a
proteína Smodificada do coro-
navírus. A proteína S é a que o
vírus usa para entrar nas célu-
las.

A aprovação da OMS é um
pré-requisito para o forneci-
mento de vacinas através do
Covax Facility, aliança global

criada para impulsionar o de-
senvolvimento e a distribuição
das vacinas contra a Covid.
Além disso, também permite
que países agilizem a aprova-
ção regulatória para importa-
ção e administração dos imu-
nizantes.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) informou

neste sábado (18) que o
número de infectados pela
nova variante Ômicron do co-
ronavírus dobra num intervalo
médio de menos de três dias.

A OMS alertou ainda que,
com os casos aumentando ra-
pidamente, os hospitais po-
dem estar sobrecarregados
em alguns países. Ao todo,
a cepa já foi relatada em pelo
menos 89 nações até o mo-
mento.

”As hospitalizações no
Reino Unido e na África do
Sul continuam a aumentar e,
devido ao rápido aumento do
número de casos, é possível

que muitos sistemas de saúde

fiquem rapidamente sobrecar-

regados”, explicou.

De acordo com a OMS,

a nova variante do coro-

navírus Sars-CoV-2 está se

espalhando rapidamente em
países com altos níveis de
imunidade populacional, mas
não está claro se isso se deve
à capacidade do vírus de
escapar da imunidade, sua
maior transmissibilidade ou
uma combinação de ambos.

”Ainda há dados limitados
sobre a gravidade clínica da
Ômicron” , disse a OMS. ”São
necessários mais dados para
entender o perfil de gravidade
da Ômicron e se as vacinas
atuais são eficazes”.

As informações foram di-
vulgadas na última atualização
sobre a variante descoberta
pela primeira vez na África do
Sul no final de novembro.
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Portugal começa a vacinar menores
de 5 a 11 anos; no primeiro fim de
semana, mais de 9% entram na fila.

Câmara Municipal de Lisboa

Portugal tem a segunda maior taxa de vacinação do mundo, depois dos Emirados Árabes Unidos.

P ortugal, um dos
países com mai-

ores níveis de vacina-
ção domundo, iniciou
neste sábado (18) sua
campanha de imu-
nização de crianças
dos 5 aos 11 anos,
seguindo os passos
de outros países eu-
ropeus para conter
o avanço da variante
ômicron.

Cerca de 60 mil cri-
anças, ou cerca de
9,3% do total de 640
mil de menores desta
faixa etária, foram ins-
critas para receber a
primeira dose do imu-
nizante pediátrico da
Pfizer a partir deste
fim de semana.

Na sexta-feira (17),
o primeiro-ministro
António Costa expli-
cou que o avanço do
novo coronavírus foi
mais forte ”entre as
crianças não vacina-
das e seus pais”.

Com 88,9% da sua
população de 10,3
milhões de inoculada,
Portugal tem a se-
gunda maior taxa de
vacinação do mundo,
depois dos Emira-
dos Árabes Unidos,
segundo a base de
dados ”Our World in
Data”.

Em paralelo, mais
de 2,2 milhões de

doses de reforço fo-
ram aplicadas, dando
maior proteção a 80%
das pessoas com
mais de 80 anos, e
a 70% daquelas na
faixa de 65 a 79 anos,
informou aministra da
Saúde, Marta Temido,
na sexta.

Apesar desses ní-
veis de imunização,
o governo restabele-
ceu diversas medidas
de controle sanitário
desde o início de de-
zembro, como uso da
máscara, certificado
de vacinação e testes
de detecção.

Reino Unido
O total de mortes

causadas pela vari-
ante do coronavírus
ômicron no Reino
Unido saltou para
sete, segundo infor-
maram neste sábado
autoridades de saúde

britânicas. O número
se refere a balanço
de quinta-feira (16),
de acordo com a
UKHSA, agência de
segurança de saúde
do país.

A primeira morte de
covid-19 confirmada
no Reino Unido e no
mundo por infecção
da nova cepa tinha
sido anunciada na
última segunda (13).

O número de ca-
sos da variante entre
os britânicos aumen-
tou em pouco mais
de 10 mil nas últi-
mas 24 horas, che-
gando a quase 25 mil.
O total de hospitali-
zações também cres-
ceu de 65 para 85
até quinta, ainda se-
gundo as autoridades
de saúde britânicas.

Nos Estados Uni-
dos e na Europa, au-

toridades já esperam
que a ômicron seja
a variante dominante
em algumas sema-
nas. Segundo a OMS,
a nova cepa já foi
identificada em 89
países.

Em Londres, nesta
sexta-feira, metade
dos casos recém-
notificados de Covid-
19 tinham sido causa-
dos pela ômicron. Na
África do Sul, onde
ela foi detectada ini-
cialmente, a variante
já responde por mais
de 90% dos casos da
doença.

No Brasil, o Minis-
tério da Saúde con-
firmou, na sexta-feira
(17), 19 casos da ômi-
cron, sem registro de
mortes.
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Estudo mostra que molnupiravir reduz
riscos de internação e morte por covid.

Divulgação/MSD

No grupo que tomou antiviral oral da Merck, apenas uma pessoa morreu, contra nove do grupo placebo.

U m estudo sobre o
medicamento mol-

nupiravir de combate
à covid-19 mostra que
o antiviral oral é eficaz
em diminuir o agrava-
mento da doença, es-
pecialmente as mortes.
A pesquisa, financiada
pela farmacêutica Merck,
foi publicada no New
England Journal of Me-
dicine.

Participaram 1.433
pessoas, das quais 716
receberam o molnupi-
ravir e 717 receberam
placebo. O risco de
hospitalização e morte
foi menor entre os que
receberam o antiviral: 48
de 709 (6,8%), contra 68
de 699 (9,7%) no grupo
placebo, com diferença
de três pontos percentu-
ais.

Na primeira análise, o
risco de hospitalização e
morte também havia sido
menor entre os que rece-
beram o antiviral: 28 par-
ticipantes de 385 (7,3%),
contra 53 de 377 (14,1%)
no grupo placebo.

Uma morte foi rela-

tada no grupo do mol-
nupiravir contra nove no
grupo placebo.

Os efeitos colaterais
foram relatados em 216
de 710 participantes
(30,4%) no grupo mol-
nupiravir, índice menor
do que no grupo pla-
cebo, em que 231 entre
701 pessoas relataram
algum evento adverso
(33,0%).

“O tratamento pre-
coce com molnupiravir
reduziu o risco de hospi-
talização ou morte em
adultos em risco não
vacinados com covid-
19”, concluíram os pes-
quisadores.

O estudo de fase 3,
duplo-cego, randomi-
zado e controlado por
placebo avaliou a efi-
cácia e segurança do
tratamento iniciado cinco
dias após o início dos
sintomas em adultos
não vacinados que apre-
sentavam covid leve ou
moderada. Eles tinham
pelo menos um fator
de risco para doença
grave e receberam 800

mg de molnupiravir (ou
placebo) duas vezes ao
dia por cinco dias.

Conheça o
molnupiravir
O tratamento foi de-

senvolvido pela Merck &
Co Inc. — MSD no Bra-
sil — em parceria com a
Ridgeback Biotherapeu-
tics.

A MSD pediu, em 11
de outubro, uma auto-
rização para uso emer-
gencial à Food and Drug
Administration (FDA),
agência reguladora dos
Estados Unidos. Con-
selheiros dos EUA se
reunirão este mês para
votar se o molnupiravir
deve ser autorizado.

Também em outubro,
a Fiocruz afirmou estar
em “conversas avança-
das” com a MSD para
definir um modelo de
cooperação técnica que
permita a produção do
antiviral contra a covid-
19 pela fundação no Bra-
sil. A MSD incluiu o Bra-
sil em seus estudos de
fase 3, que começaram

no mês passado no país.
A farmacêutica tem

interesse no país. Em
nota enviada ao GLOBO,
a MSD informou que
está mantendo a Anvisa
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) ”a
par sobre os resultados
obtidos nas diferentes
etapas de estudos clíni-
cos deste medicamento”
e que neste momento
a fabricante está focada
em ”terminar de preparar
o dossiê com todos os
dados e documentos
para que o uso emer-
gencial seja analisado
pela agência”. A em-
presa informou que ”a
submissão à Anvisa será
solicitada nos próximos
dias”.

Até o momento, os
medicamentos indica-
dos contra a covid-19
são o remdesivir, antivi-
ral infundido da Gilead
Sciences Inc., e o es-
teroide genérico dexa-
metasona, ambos ge-
ralmente administrados
apenas quando o paci-
ente já foi hospitalizado.
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Bolsonaro chega ao Guarujá para dias de
descanso antes das festas de fim de ano.
Reprodução/Instagram

Bolsonaro fez passeio de lancha com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, neste sábado (18)

O presidente Jair
Bolsonaro (PL)

fez um passeio de
lancha em Guarujá, no
litoral de São Paulo, na
manhã deste sábado
(18). Ele chegou na
cidade no início da
noite de sexta (17). O
presidente deve ficar
na cidade até a pró-
xima semana. Não há
agenda oficial.

Bolsonaro está hos-
pedado no Forte dos
Andradas, instalação
militar que tem utili-
zado sempre que vem
à região. Por volta
das 9h, a comitiva dele
saiu da fortaleza, mas
Bolsonaro seguiu em
uma lancha da Mari-
nha do Brasil.

Na embarcação, ele
teve a companhia do
presidente da Caixa
Econômica Federal,
Pedro Guimarães e
de Max Guilherme,
assessor especial do
presidente. Os dois
postaram fotos com

Bolsonaro durante o
passeio e pararam
para uma pescaria.

Após o passeio, o
presidente almoçou e
retornou com a comi-
tiva para o Forte dos
Andradas, no início da
tarde.

Durante a noite, o
presidente voltou a
sair e participou de um
culto na Assembleia
de Deus, localizada
em Vicente de Carva-
lho, Guarujá. No local,
discursou para os fiéis
e apoiadores. O culto
teve início às 18h.

Dez
Esta é a décima

visita de Jair Bolso-
naro à Baixada San-
tista como presidente.
Em 2019, ele visitou a
região durante os feri-
ados de Páscoa e da
Proclamação da Re-
pública.

Em janeiro de 2020,
o presidente esteve
durante cinco dias
na região, quando

também participou
da inauguração do
Pronto Socorro da
Santa Casa de Santos.
Durante o carnaval do
mesmo ano, Bolso-
naro ficou hospedado
no Forte dos Andra-
das, em Guarujá.

Em setembro de
2020, o presidente ga-
nhou o título de cida-
dão vicentino e visitou
a Ponte dos Barreiros,
em São Vicente. Bol-
sonaro também visi-
tou a região durante
os feriados de Nossa
Senhora Aparecida e
de Finados no ano
passado.

No Réveillon de
2021, o presidente
esteve novamente em
Guarujá. Neste pe-
ríodo de descanso no
litoral, ele participou
do jogo beneficente
”Natal Sem Fome”,
na Vila Belmiro, em
Santos. Também es-
teve na Praia do Canto
do Forte, em Praia

Grande, e ainda foi ao
enterro de um policial
militar que morreu ao
tentar salvar crianças
de afogamento.

Em outubro deste
ano, o presidente pas-
sou o feriado prolon-
gado de Nossa Se-
nhora Aparecida na
cidade. Ele visitou
as cidades de San-
tos, Praia Grande e
Peruíbe. Na ocasião,
ele foi multado por não
utilizar máscara.

Durante a visita do
presidente em outu-
bro, uma equipe de
jornalistas da TV Tri-
buna, afiliada da Rede
Globo, foi ofendida
por um apoiador de
Jair Bolsonaro, em
Guarujá. Além disso,
o homem, identificado
como Armando Izzo,
chegou a bater na
câmera de um repórter
cinematográfico, que
conseguiu gravar toda
a ação.
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Veículo ultrapassa bloqueio de segurança
no Palácio do Jaburu, em Brasília.

Divulgação/PR

Invasor estava visivelmente embriagado ao invadir a área.

U m veículo ultra-
passou o bloqueio

de segurança do Pa-
lácio do Jaburu, resi-
dência oficial do vice-
presidente da Repú-
blica, em Brasília, na
madrugada deste sá-
bado (18), segundo a
Secretaria Especial de
Comunicação Social
(Secom).

A Secom informou
que “por volta de 1h30
deste sábado (18), um
veículo, em velocidade
incompatível com o pe-
rímetro de segurança e
na contramão, ultrapas-
sou o bloqueio de se-
gurança do Palácio do
Jaburu, sem autoriza-
ção. Imediatamente,
os sentinelas adotaram
os procedimentos pa-
drão de alerta e de se-
gurança, os quais não
foram respeitados pelo
condutor. O desloca-
mento do veículo foi
interrompido após ser
atingido com um dis-
paro no pneu. Po-

liciais do 6º Batalhão
de Polícia Militar foram
acionados e constata-
ram que o motorista es-
tava visivelmente embri-
agado. A equipe o con-
duziu ao IML e à dele-
gacia de Polícia Federal
para os procedimentos
de autuação.”

Localizado ao longo
da Via Presidencial,
entre os Palácios do
Planalto e Alvorada, o
Palácio do Jaburu está
no nível topográfico do
Lago Paranoá, ocu-
pando um terreno de
190 mil metros quadra-
dos.

Jaburu
O Palácio do Jaburu,

designado como a resi-
dência oficial do vice-
presidente do Brasil,
fica às margens do lago
Paranoá, diante da La-
goa do Jaburu, do qual
herdou o nome.

O palácio foi pro-
jetado por Oscar Nie-
meyer em 1973, tendo
sido ocupado pela pri-

meira vez em 1977.
Diferente da residência
do presidente, o Palácio
da Alvorada, que é bem
maior e preza pela mo-
numentalidade, o Ja-
buru remete a uma casa
mais intimista e priva-
tiva, não tendo grandes
salões e valorizando
a parte externa, mas
ainda com as caracte-
rísticas da arquitetura
moderna típicas de seu
arquiteto.

Assim como outras
obras de Niemeyer em
Brasília, é tombado
como Patrimônio Cul-
tural pelo Instituto de
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.

Desde sua abertura,
foi usado pelos vices,
exceto por um curto pe-
ríodo entre 1985 e 1990.
Michel Temer continuou
a usar o palácio inclu-
sive quando se tornou
presidente. Atualmente
é ocupado pelo gene-
ral da reserva do Exér-
cito Brasileiro, Hamilton

Mourão, que é o atual
vice-presidente do Bra-
sil desde 2019.

A principal caracte-
rística do Palácio e o
que o diferencia, fun-
damentalmente, de ou-
tros, como o Alvorada,
é o fato de ser uma
construção exclusiva-
mente destinada a mo-
radia. Os seus 4.283
metros quadrados pri-
vilegiam mais a área
externa, com genero-
sas varandas, do que
as áreas comuns, como
os salões, cujas dimen-
sões se aproximam das
de outras residências e
não dos palácios tradi-
cionais.

O grande pátio in-
terno, ajardinado, se
prolongando desde a
sala e se estendendo
até a lagoa do Jaburu,
com piscina e um pe-
queno embarcadouro,
é o destaque do pro-
jeto, na opinião do pró-
prio Niemeyer.
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Ministro André Mendonça é alvo de
primeiro pedido de suspeição no Supremo.

Edilson Rodrigues/Ag. Senado

André Mendonça durante sabatina com senadores para vaga no STF.

O senador Randolfe
Rodrigues recor-

reu ao presidente do
STF, Luiz Fux, para
que seja declarada a
suspeição de André
Mendonça em sua pri-
meira relatoria.

O mais novo minis-
tro da Corte, empos-
sado nesta semana,
foi sorteado para ana-
lisar a notícia-crime
apresentada pelo par-
lamentar contra Bol-
sonaro após decla-
rações do presidente
indicarem que ele teria
favorecido o empresá-
rio Luciano Hang junto
ao Iphan.

Na quarta passada,
durante evento na Fi-
esp, Bolsonaro disse
que “ripou” funcioná-
rios do instituto do
patrimônio histórico
em razão da interdição
de uma obra em uma
loja da Havan no Rio
Grande do Sul. Como

se sabe, Hang é aliado
de primeira hora de
Bolsonaro.

Além de citar a “es-
treita relação” entre
Mendonça e o presi-
dente da República,
Randolfe assinala que
o agora ministro do
Supremo esteve à
frente da Advocacia-
Geral da União até
agosto de 2021 e
que Bolsonaro efetuou
uma troca na diretoria
do Iphan em dezem-
bro de 2019.

“(…) se percebe
que o ministro foi
advogado-geral da
União durante o pe-
ríodo em que o Pre-
sidente da República
promoveu a mudança
da cúpula do ór-
gão administrativo,
tornando-se temerária
sua atuação neste pro-
cesso por sua vincu-
lação direta aos fatos
ocorridos”, diz o sena-

dor.

PT
Chegou na sexta-

feira ao STF um pe-
dido do Movimento
Nacional dos Direi-
tos Humanos (MNDH)
para que André Men-
donça se declare im-
pedido numa ação
movida pelo PT contra
a extinção de órgãos
colegiados ligados ao
governo, decretada no
primeiro semestre de
2019.

De acordo com a
entidade, represen-
tada pelo advogado
Carlos Nicodemos
e sua equipe, Men-
donça não deveria
relatar o caso dado
que era chefe da Advo-
cacia Geral da União
na época em que
Bolsonaro anunciou
a medida. O recém-
empossado ministro
do Supremo chegou
a atuar, na época, no

processo em questão
e se manifestou nos
autos contra o pedido
do PT para a restaura-
ção dos conselhos e
comitês, que tinham
papel consultivo no
Executivo.

Mendonça herdou
o processo de Marco
Aurélio Mello, que se
aposentou e teve a
vaga ocupada pelo ex-
AGU. De acordo como
MNDH, a permanência
dele na condução da
causa pode contrariar
o Código de Processo
Civil, bem como itens
da Convenção Ame-
ricana sobre Direitos
Humanos e do Pacto
Internacional sobre Di-
reitos Civis e Políticos.

A solicitação é para
que o próprio Men-
donça deixe a relato-
ria e, caso não o faça,
encaminhe a questão
para Luiz Fux, presi-
dente da Corte.
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André Mendonça pode ficar como
ministro do Supremo até 2047; confira
quando se aposenta cada membro.

Isac Nóbrega/PR

Mendonça tomou posse como novo ministro da Corte nesta semana.

I ndicado em julho pelo
presidente Jair Bolso-

naro para ocupar uma
vaga no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o
ex-advogado-geral da
União André Mendonça
tomou posse nesta se-
mana e completa 49
anos no fim do mês.
Atualmente, os ministros
da Corte se aposentam
de forma compulsória
aos 75 anos. Desse
modo, o ministro “terri-
velmente evangélico” de
Bolsonaro poderá per-
manecer mais 26 anos
na instância.

Em evento com em-
presários da Federação
das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), o
chefe do Executivo des-
tacou que terá direito a
indicar mais dois nomes
para a Corte caso seja
reeleito em 2022. Com
isso, o presidente teria,
ao todo, quatro indica-
dos para a Corte, in-
cluindo AndréMendonça
e Nunes Marques.

O mandatário se refe-
ria às vagas que serão
abertas com as aposen-
tadorias dos ministros
Ricardo Lewandowski e
Rosa Weber, ambas mar-
cadas para 2023. Depois
deles, os próximos da fila
são Luiz Fux, atual presi-
dente do Supremo, em
2028, e Cármen Lúcia,
em 2029.

Veja quando cada mi-
nistro do STF deve se
aposentar:

Ricardo Lewan-
dowski: Indicado pelo
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT)
em 2006, Lewandowski
tem 73 anos e deve se
aposentar em maio de
2023. Seu sucessor será
indicado pelo vencedor
das próximas eleições.

RosaWeber: Indicada
pela ex-presidente Dilma
Rousseff (PT) em 2011,
a ministra Rosa Weber
nasceu em outubro de
1948, tem 73 anos e
deixa a Corte em 2023.
Seu sucessor será indi-
cado pelo vencedor das
próximas eleições.

Luiz Fux: Atual presi-
dente do Supremo, Luiz
Fux nasceu em abril de
1953. Também indicado
por Dilma Rousseff, ele
deve se aposentar em
2028. Seu sucessor será
indicado pelo vencedor
das eleições presidenci-
ais de 2026.

Cármen Lúcia: Indi-
cada pelo ex-presidente
Lula em 2006, a ministra
Cármen Lúcia tem 67
anos. Ela nasceu em
1954 e vai se aposentar
de seu cargo no Su-
premo em 2029. Seu
sucessor será indicado
pelo vencedor das elei-
ções presidenciais de
2026.

Gilmar Mendes: Indi-
cado pelo ex-presidente
Fernando Henrique Car-
doso (PSDB) em 2002,
Gilmar Mendes nasceu
em dezembro de 1955 e

deve deixar o STF em
2030. Seu sucessor será
indicado pelo vencedor
das eleições presidenci-
ais de 2026.

Edson Fachin: O
ministro Edson Fachin
tem aposentadoria mar-
cada para fevereiro de
2033. Ele foi indicado
por Dilma Rousseff em
2015. Seu sucessor será
indicado pelo vencedor
das eleições presidenci-
ais de 2030.

Luís Roberto Bar-
roso: Indicado por Dilma
Rousseff em 2013, Bar-
roso, que também pre-
side o Superior Tribunal
Eleitoral (TSE), vai se
aposentar do Supremo
em março de 2033. Seu
sucessor será indicado
pelo vencedor das elei-
ções presidenciais de
2030.

Dias Toffoli: O minis-
tro Dias Toffoli nasceu
em 1967 e completará 75
anos em novembro de
2042. Ele foi indicado

pelo ex-presidente Lula
em 2009. Seu sucessor
será indicado pelo ven-
cedor das eleições presi-
denciais de 2038.

Alexandre de Moraes:
Um dos principais desa-
fetos do presidente Bol-
sonaro na Corte, o minis-
tro Alexandre de Moraes
nasceu em 1968 e só
deixará a toga em 2043,
cabendo ao eleito em
2042 indicar seu suces-
sor. Ele foi indicado pelo
ex-presidente Michel Te-
mer para o cargo.

Nunes Marques: O
ministro Nunes Marques
foi a primeira indicação
do presidente Bolsonaro
para o Supremo, em
2020. Ele, que nas-
ceu em 1972, deixará
a Corte no mesmo ano
que André Mendonça,
em 2047. Caberá ao pre-
sidente eleito em 2046
escolher seu sucessor.
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Deputados e senadores derrubam veto
de Bolsonaro e aprovam quase R$ 6
bilhões para financiar as campanhas

nas eleições do ano que vem. O valor é
quase três vezes maior do que o
disponibilizado no pleito de 2020.

Reprodução

Congresso aprovou valor que bate recorde histórico.

O Congresso Nacio-
nal derrubou esta

semana um veto presi-
dencial e, com isso, am-
pliou o valor do Fundo
Eleitoral de R$ 2 bilhões
para mais de R$ 5,7
bilhões. Em agosto, o
presidente da República
havia vetado essa ampli-
ação quando sancionou
a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de
2022. O trecho, antes
vetado e agora derru-
bado, agora segue para
promulgação.

O veto foi primeiro
analisado na Câmara e
os deputados o derru-
baram por um placar de
317 votos a 143. No
Senado, foram 53 votos
pela derrubada do veto
e 21 por sua manuten-
ção. No Senado, assim
como na Câmara, o as-
sunto foi alvo de deba-
tes.

Para o senador Tel-
mário Mota (Pros-RR),
ser a favor do veto, e
contra os R$ 5,7 bilhões
para as campanhas, é
adotar um “discurso fá-
cil e demagógico”. Ele
defendeu a derrubada
do veto para, segundo
ele, trazer igualdade de
condições aos candida-
tos e fortalecer a demo-

cracia.
“Como um líder co-

munitário vai conseguir
disputar uma eleição
com um grande empre-
sário ou um descen-
dente de uma oligar-
quia? O sistema de
financiamento privado
quase comprometeu a
democracia brasileira.
Escolheu-se o financi-
amento público. É pre-
ciso o financiamento ser
igualitário para todos”,
afirmou.

Já o senador
Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) se disse
“indignado” com tal
quantia para o Fundo
Eleitoral. Para ele, não
é momento do País re-
verter tal quantia para
campanhas políticas. “A

manutenção do veto é
o mínimo de respeito
com um país machu-
cado pela pandemia,
com mais de 20 milhões
de pessoas passando
fome e que agora, no
apagar das luzes, se vê
no direito de premiar
presidentes de parti-
dos e candidatos nas
próximas eleições com
montanhas de dinheiro
público.”

Fundo Eleitoral
O Fundo Especial

de Financiamento de
Campanha, ou apenas
Fundo Eleitoral, foi cri-
ado em 2017. Sua cri-
ação se seguiu à proi-
bição do financiamento
privado de campanhas.
Em 2015, o Supremo
Tribunal Federal (STF)

proibiu doações de em-
presas a campanhas
políticas, sob alegações
de haver desequilíbrio
na disputa política e
exercício abusivo do
poder econômico.

Sem a verba privada
para custear campa-
nhas eleitorais, foi cri-
ado o Fundo Eleitoral.
Ele é composto de dota-
ções orçamentárias da
União, repassadas ao
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) em até o início
do mês de junho, ape-
nas em anos eleitorais.
Em 2018, por exemplo,
foi repassado aos par-
tidos pouco mais de R$
1,7 bilhão do Fundo Elei-
toral para financiamento
de campanhas.
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Justiça aceita pedido do Ministério Público
Federal e afasta presidente do Iphan.

Reprodução/Instagram

Decisão determina o afastamento de Larissa até pelo menos o julga-
mento do mérito do caso.

A Justiça Federal do Rio
de Janeiro aceitou o

pedido do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e do ex-
ministro da Cultura e depu-
tado federal licenciado Mar-
celo Calero (Cidadania-RJ)
e determinou neste sábado
(18) o afastamento da pre-
sidente do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan), La-
rissa Rodrigues Peixoto Du-
tra.

O pedido foi feito após
o presidente Jair Bolsonaro
fazer uma espécie de ”con-
fissão” durante evento na
Federação das Indústrias
do Estado de São (Fiesp),
no último dia 15. Na oca-
sião, Bolsonaro disse ter ”ri-
pado” funcionários do ins-
tituto que interditaram uma
obra do empresário Luci-
ano Hang, um dos princi-
pais apoiadores dele.

Larissa Dutra, que to-
mou posse na presidência
do Iphan em outubro, te-
ria sido colocada no posto
após reclamação de Bolso-
naro sobre a atuação do
Iphan. O presidente afir-
mou no evento da Fiesp ter
feito a mudança no instituto
para ”não dá mais dor de
cabeça pra gente”.

A paralisação feita pelo
instituto nas obras de uma
loja comercial de Hang
ocorreu após um artefato
arqueológico ter sido en-
contrado em escavações.

”Também, há pouco
tempo, tomei conheci-
mento que uma obra, uma
pessoa conhecida, o Luci-
ano Hang, estava fazendo
mais uma loja e apareceu
um pedaço de azulejo du-
rante as escavações. Che-
gou o Iphan e interditou a
obra. Liguei para o ministro
da pasta : ’que trem é
esse?’. Porque eu não sou
tão inteligente como meus

ministros. ’O que é Iphan?’,
explicaram para mim, tomei
conhecimento, ripei todo
mundo do Iphan. Botei
outro cara lá. O Iphan não
dá mais dor de cabeça pra
gente ”, disse o presidente.

A decisão deste sábado,
assinada pela juíza Mariana
Tomaz da Cunha, da 28ª
Vara Federal do Rio de Ja-
neiro, determina o afasta-
mento de Larissa da pre-
sidência do Iphan até pelo
menos o julgamento domé-
rito do caso.

”Ante o exposto, diante
do fato novo apresentado
pelo MPF, defiro o pe-
dido de tutela de urgên-
cia para determinar a sus-
pensão do ato de nomea-
ção de Larissa Rodrigues
Peixoto Dutra e o afasta-
mento de suas funções, até
final julgamento do mérito
da ação”, diz a decisão.

O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacio-
nal tem por função ”promo-
ver, em todo o país e de
modo permanente, o tom-
bamento, a conservação, o
enriquecimento e o conhe-
cimento do patrimônio his-
tórico e artístico nacional”.

Fala de
Bolsonaro

A fala de Bolsonaro no
evento da Fiesp foi parar no
Supremo Tribunal Federal
(STF). O senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) apre-
sentou uma notícia-crime
na Corte por prevaricação
e advocacia administrativa.
A deputada Natália Bona-
vides (PT-RN) também pro-
tocolou uma ação sobre o
mesmo tema.

Segundo o Código
Penal brasileiro, o crime
de prevaricação ocorre
quando um funcionário
público ”retarda ou deixa
de praticar, indevidamente,

ato de ofício, ou praticá-
lo contra disposição ex-
pressa de lei, para satisfa-
zer interesse ou sentimento
pessoal”. Já o delito de
advocacia administrativa
ocorre quando um servidor
público defende interesses
particulares, junto ao órgão
da administração pública
onde exerce suas funções.

Nesta sexta-feira, o mi-
nistro André Mendonça,
recém-empossado após
indicação de Bolsonaro, foi
sorteado para ser relator do
caso.

Comando do
Iphan

Em junho do ano pas-
sado, a Justiça suspendeu
provisoriamente a nomea-
ção de Larissa como pre-
sidente do Iphan, depois
que o MPF se posicionou,
em ação popular, pela ”nu-
lidade do ato administra-
tivo por desvio de finalidade
e falta de capacitação téc-
nica”.

A ação popular foi pro-
posta por Marcelo Calero,
deputado federal licen-
ciado e que atualmente
ocupa o cargo de secretário
municipal de Governo e
Integridade Pública do Rio
de Janeiro.

O MPF apurou que o
marido de Larissa, Ger-
son Dutra, foi integrante da
equipe de segurança parti-
cular do presidente da Re-
pública durante a campa-
nha eleitoral. Isso, afirma
o órgão, indicaria ”possí-
vel desvio de finalidade na
nomeação de pessoa não
qualificada para a função
pública”.

Para o MPF, Larissa
não atende a requisitos
estabelecidos em decretos
que exigem dos nomeados
”perfil profissional ou for-
mação acadêmica compa-
tível com o cargo”, além
de ”experiência profissional
mínima de cinco anos em
atividades correlatas e título
de mestre ou doutor na
área de atuação”.

A mulher é graduada
em turismo e hotelaria pelo
Centro Universitário do Tri-
ângulo, e cursa atualmente
pós-graduação lato sensu
em MBA executivo em ges-
tão estratégica de marke-
ting, planejamento e inteli-
gência competitiva, na Fa-
culdade Unileya.

A União recorreu da de-
cisão e conseguiu com que
Larissa tomasse posse no
órgão em outubro deste
ano.
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Governo entra com recurso e pede
volta da presidente do Iphan ao cargo.

Divulgação/Iphan

Larissa Dutra foi afastada após demitir funcionários a pedido do pre-
sidente.

A Advocacia-geral da
União (AGU) entrou

com um recurso neste sá-
bado (18) pedindo o efeito
suspensivo do afastamento
da presidente do Iphan,
Larissa Rodrigues Peixoto
Dutra.

O afastamento dela se
deu também neste sábado
depois que a Justiça Fede-
ral do Rio de Janeiro acei-
tou o pedido do Ministério
Público Federal (MPF) e do
secretário municipal de Go-
verno e Integridade Pública
do Rio de Janeiro e depu-
tado federal licenciado Mar-
celo Calero (Cidadania-RJ)
para afastá-la da instituição.

O pedido foi feito após
o presidente Jair Bolsonaro
fazer uma espécie de ”con-
fissão” durante evento na
Federação das Indústrias
do Estado de São (Fiesp),
no último dia 15. Na oca-
sião, Bolsonaro disse ter ”ri-
pado” funcionários do ins-
tituto que interditaram uma
obra do empresário Luci-
ano Hang, um dos princi-
pais apoiadores dele.

“A decisão que deferiu a
tutela de urgência se las-
treou no entendimento de
que teria ocorrido desvio
de finalidade no ato de no-
meação da servidora pú-
blica federal Larissa Ro-
drigues Peixoto Dutra ao
cargo de Presidente Iphan
atendimento de interesses
particulares do empresá-
rio Luciano Hang. Con-
tudo, tal dedução ou in-
ferência não guarda qual-
quer correspondência com
a realidade. A atuação do
Iphan no processo de li-
cenciamento ambiental es-
tadual do empreendimento
(loja da Havan) no muni-
cípio de Rio Grande – RS
foi estritamente técnica e
em observância à legisla-
ção de regência. O supra-
citado processo teve início

em 31 de maio de 2019, a
partir do protocolo da Fi-
cha de Caracterização de
Atividade (FCA) por parte
da Havan Loja de Depar-
tamentos LTDA”, diz trecho
do documento que pede a
volta de Larissa ao cargo.

O documento diz ainda
que o Iphan se manifestou
no dia 9 de agosto de 2019
pelo desbloqueio das áreas
em que não houve identifi-
cação de material arqueo-
lógico, condicionada à con-
tinuidade do acompanha-
mento, mantendo-se blo-
queadas apenas as áreas
de interesse arqueológico
que foram alvo da intensifi-
cação dos estudos.

A licença de operação
para o empreendimento
ocorreu no dia 23 de de-
zembro de 2019, e a nome-
ação de Larissa Rodrigues
Peixoto Dutra ao cargo
de presidente do Iphan
ocorreu somente em 11
de maio de 2020 quando o
processo de Hang já havia
se encerrado.

“Dessa maneira, qual-
quer ilação sobre uma su-
posta relação de causa e
efeito entre o ato de nomea-
ção da servidora pública fe-
deral Larissa Rodrigues Pei-
xoto Dutra ao cargo de Pre-
sidente do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artís-
tico Nacional – IPHAN e o
atendimento de interesses
privados do empresário Lu-
ciano Hang com a continui-
dade das obras da unidade
da Loja Havan no município
de Rio Grande – RS além de
completamente fantasiosa
e cronologicamente impos-
sível. Destarte, é cristalino
que não há o alegado des-
vio de finalidade nem qual-
quer vício no ato de nomea-
ção da servidora pública fe-
deral Larissa Rodrigues Pei-
xoto Dutra no cargo de Pre-
sidente do IPHAN, motivo

pelo qual a r. decisão recor-
rida carece de sustentação
fática e jurídica”, diz em sua
conclusão.

Larissa Dutra foi nome-
ada em maio de 2020, mas
só tomou posse na presi-
dência do Iphan em junho
do ano passado. Ela te-
ria sido colocada no posto
após reclamação de Bolso-
naro sobre a atuação do ór-
gão. O presidente afirmou
no evento da Fiesp ter feito
a mudança no instituto para
”não dámais dor de cabeça
pra gente”.

”Também, há pouco
tempo, tomei conheci-
mento que uma obra, uma
pessoa conhecida, o Luci-
ano Hang, estava fazendo
mais uma loja e apareceu
um pedaço de azulejo du-
rante as escavações. Che-
gou o Iphan e interditou a
obra. Liguei para o ministro
da pasta : ’que trem é
esse?’. Porque eu não sou
tão inteligente como meus
ministros. ’O que é Iphan?’,
explicaram para mim, tomei
conhecimento, ripei todo
mundo do Iphan. Botei
outro cara lá. O Iphan não
dá mais dor de cabeça pra
gente ”, disse o presidente.

A paralisação feita pelo
instituto nas obras de uma

loja comercial de Hang, no
Rio Grande do Sul, ocor-
reu no final de 2019, após
um artefato arqueológico
ter sido encontrado nas es-
cavações.

A decisão pelo afasta-
mento de Larissa é as-
sinada pela juíza Mariana
Tomaz da Cunha, da 28ª
Vara Federal do Rio de Ja-
neiro, determina o afasta-
mento até pelo menos o
julgamento do mérito do
caso.

”Ante o exposto, diante
do fato novo apresentado
pelo MPF, defiro o pe-
dido de tutela de urgên-
cia para determinar a sus-
pensão do ato de nomea-
ção de Larissa Rodrigues
Peixoto Dutra e o afasta-
mento de suas funções, até
final julgamento do mérito
da ação”, diz a decisão.

O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacio-
nal tem por função ”promo-
ver, em todo o país e de
modo permanente, o tom-
bamento, a conservação, o
enriquecimento e o conhe-
cimento do patrimônio his-
tórico e artístico nacional”.
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Governo federal quer estimular
trens de passageiros.

Ricardo Botelho/MInfra

OMinistério da Infraestrutura iniciou na quarta-feira (15) o debate para consolidar o projeto de transportar
passageiros pelas ferrovias brasileiras.

A pós ganhar um
marco legal que

deve turbinar o trans-
porte ferroviário de car-
gas, o Brasil poderá ter
em 2022 uma nova lei
para incentivar também
o uso e a construção
de ferrovias focadas no
transporte de passagei-
ros.

O meio de locomo-
ção, comum até mea-
dos do século passado
e abandonado nas últi-
mas décadas pelo País,
é tema de uma proposta
de política pública estru-
turada peloMinistério da
Infraestrutura com a co-
laboração de uma en-
tidade do setor, a As-
sociação Nacional dos
Transportadores de Pas-
sageiros sobre Trilhos
(ANPTrilhos). A expec-
tativa do governo é de
que o texto seja enviado
e aprovado pelo Con-
gresso até o fim do pró-
ximo ano.

Com o projeto, o go-
verno e o mercado es-
peram ter um conjunto
de regras consolidado
capaz de atrair investi-
mentos privados e des-
travar diversos empre-
endimentos no Brasil.
De acordo com o pre-
sidente do conselho da
ANPTrilhos, Joubert Flo-
res, existemmais de 100
ideias de projetos ferro-
viários para passageiros
– muitos ainda em fase
conceitual – que pode-
riam ser levadas à exe-
cução no País.

Flores cita o projeto

de trem para ligar, ini-
cialmente, Campinas a
São Paulo, e que deve
envolvermais de R$ 8 bi-
lhões em investimentos.
Mas há outros empreen-
dimentos que já são alvo
de estudos nos últimos
anos, como um traçado
ligando o Distrito Fede-
ral e Goiás e outro co-
nectando Minas Gerais
e o Rio.

“Tudo isso demanda
investimento, e a capa-
cidade de investir do
setor não é grande. Se
tiver indicação de priori-
dade, com política que
crie marco que dê essa
segurança regulatória,
atratividade, acho que
isso alavanca”, avaliou
Flores. Ele compara
esse tipo de mudança
legal com o novo marco
do saneamento, em
vigor desde julho de
2020, pensado para
atrair investidores num
setor até então perme-
ado de insegurança ju-
rídica. “Esse marco dá
uma segurança jurídica

que permite que você
faça investimento. São
investimentos de longo
prazo, longa maturação,
não pode ser um projeto
de governo, mas de
Estado.”

Crédito
A proposta do go-

verno prevê, entre ou-
tros pontos, que os em-
preendimentos na área
poderão ser financiados
com um linha exclu-
siva em um banco de
financiamento, como o
BNDES. A proposta de
projeto de lei, lançada
na quarta-feira passada,
ficará disponível para
consulta pública por 45
dias.

O governo também
ressaltou outros efeitos
do crescimento desse
tipo de transporte, como
a redução de gases de
efeito estufa e a geração
de empregos. Estudo
da ANPTrilhos aponta
que, para cadamil quilô-
metros de ferrovia em
operação para esse fim,
65 mil empregos diretos

e indiretos poderão ser
gerados.

O secretário nacional
de Transportes Terres-
tres, Marcello Costa,
ressaltou que o novo
marco legal das fer-
rovias, que permite a
construção de traça-
dos privados e que já
foi aprovado pelo Con-
gresso, também ajudará
a fomentar o transporte
de passageiros pelomo-
dal – além do incentivo
a ferrovias focadas em
carga.

Segundo ele, por sua
vez, os empreendimen-
tos voltados ao cida-
dão ainda demandam
uma legislação especí-
fica. “E tenho cer-
teza de que ainda em
2022, talvez até o fim
do ano, se consiga a
aprovação dessa legis-
lação. Talvez esse seja
um dos legados deste
governo mais importan-
tes no setor de trans-
porte do País”, disse.
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Após sugerir metralhar deputada federal,
apresentador Ratinho pode ser investigado.

Reprodução

Apresentador atacou a parlamentar Natália Bonavides (PT-RN).

R atinho se meteu
em uma verdadeira

polêmica. O apresenta-
dor do SBT pode ser
investigado após ter
atacado a deputada
federal Natália Bona-
vides (PT-RN), durante
seu programa “Turma
do Ratinho”, da rádio
Massa FM. A Procu-
radoria Regional Elei-
toral em Brasília rece-
beu uma representa-
ção do grupo interno
sugerindo a abertura
de investigação sobre
Ratinho.

Na quarta-feira (15),
Ratinho comentou ao
vivo sobre o projeto
de lei apresentado pela
petista para acabar com
a referência de gênero
dos casais nas decla-
rações de casamento,
e mandou a deputada
“lavar roupa”, “lavar
louça” e sugeriu “pe-
gar uma metralhadora”
contra ela.

As procuradoras
Raquel Branquinho e
Nathália Mariel Ferreira
de Souza, coordenado-
ras do Grupo de Tra-
balho para Prevenção
e Combate à Violência
Política de Gênero do
MPEleitoral, apontaram
traços de violência psi-
cológica.

Segundo a represen-
tação, Ratinho pode ser
enquadrado pelo crime
previsto no artigo 326-B
do Código Eleitoral, tal
qual proíbe “assediar,
constranger, humilhar,

perseguir ou ameaçar,
por qualquer meio, can-
didata a cargo eletivo
ou detentora de man-
dato eletivo”.

Após ver a polêmica,
o comunicador disse
que iria ficar isento de
comentar sobre assun-
tos de cunho político:
“Vou evitar de fazer co-
mentário porque qual-
quer comentário eles
mudam aqui o seu pen-
samento. A imprensa,
a mídia social, muda o
que você está falando.
Você não tá falando
com aquela intenção,
mas… Às vezes, você
tá falando um negócio
até de brincadeira e vão
lá e mudam conforme o
interesse deles. O da
direita radical e o da
esquerda radical tam-
bém. Então tá muito
chato isso e eu vou sair
hoje dessa chatice”,
declarou ele.

Mulheres
Em debate recente

com as deputadas da
Secretaria da Mulher da
Câmara dos Deputados
sobre os problemas en-
frentados pelas brasilei-
ras nos espaços polí-
ticos, a representante
da ONU Mulheres Bra-
sil, Ana Carolina Que-
rino, alertou que a vio-
lência na política afasta
as mulheres — o que,
por si só, já é uma vio-
lação de direitos.

“É uma violação bá-
sica de direitos huma-
nos, mas também é

uma questão de repre-
sentatividade. Quando
a gente olha para a so-
ciedade de um modo
geral, o fato de as mu-
lheres não se enxerga-
rem em quem as re-
presenta constitui, em
si, uma violência sim-
bólica. Essas mulheres
não se enxergam fisica-
mente e nem nas pau-
tas, e isso representa
essa violência política.”

Segundo dados da
ONU Mulheres, 82%
das mulheres em espa-
ços políticos já sofre-
ram violência psicoló-
gica; 45% já sofreram
ameaças; 25% sofre-
ram violência física no
espaço parlamentar;
20%, assédio sexual; e
40% das mulheres afir-
maram que a violência
atrapalhou sua agenda
legislativa.

A deputada Tabata
Amaral (PDT-SP) des-
tacou dados da Uni-
Rio que mostram que,
entre 1998 e 2016, a

cada pleito 16 candi-
datos foram assassina-
dos, sendo que esses
casos se concentraram
em eleições em muni-
cípios com até 50 mil
habitantes. Segundo
ela, a violência se torna
mais grave no caso de
candidatas mulheres.

“Quando nós fala-
mos sobre violência
política não podemos
não comentar a violên-
cia política de gênero,
que se manifesta desde
atitudes que podemos
considerar pequenas,
mesmo que não sejam,
desde as interrupções,
o que falam nas fake
news, que chegam nas
ameaças e que soma-
das, entre as atitudes e
ações que nós vemos
direcionadas a candi-
datas mulheres porque
são mulheres, têm um
papel muito grande de
desestimular e desin-
centivar, assim silenci-
ando a participação das
mulheres na política.”
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Veja o novo valor do seguro-desemprego
que entra em vigor em janeiro.

EBC

O valor do seguro-desemprego se baseia na média salarial dos últi-
mos 3 pagamentos recebidos antes da demissão.

A partir de janeiro de 2022,
começará a vigorar o

novo valor do salário mínimo.
A última projeção do INPC,
divulgada pela Secretaria de
Política Econômica do Minis-
tério da Economia, estima
um piso de R$ 1.210. Dessa
forma, os benefícios como
o seguro-desemprego tam-
bém terão os pagamentos
reajustados.

Em suma, o seguro-
desemprego é um benefício
que se destina aos trabalha-
dores demitidos sem justa
causa. O seu pagamento é
feito pela Caixa, por meio
dos recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador
(FAT).

Tem direito ao seguro-
desemprego, as seguintes
pessoas:

— Trabalhador demitido
sem justa causa; — Em-
pregado com contrato de
trabalho suspenso por conta
da participação em curso ou
programa de qualificação
profissional ofertado pelo
empregador; — Trabalha-
dor resgatado da condição
semelhante à de escravo;
— Pescador profissional
durante o período do defeso.

O valor do seguro-
desemprego se baseia na
média salarial dos últimos 3
pagamentos recebidos antes
da demissão. No entanto,
o benefício tem um teto de
pagamento, sendo que em
2021 esse teto vai ser de
R$ 1.909,34. A limitação é
reajustada todos os anos,
com base no salário mínimo
vigente.

Por outro lado, os traba-
lhadores resgatados, pesca-
dores e domésticos só ga-
nham o piso nacional. Di-
ante disso, a estimativa é que
as pessoas também rece-
bam um benefício reajustado
em 2022. De acordo com
a última projeção do INPC,
o percentual da inflação fe-
chará o ano em 10,04%.

Dessa forma, o salário mí-
nimo de 2022, deverá ser
de R$ 1.210. E assim, o
novo valor do piso nacio-
nal irá alterar os benefícios
que consideram a quantia
como referência para o seu
pagamento, como o seguro-
desemprego.

História
O seguro-desemprego é

um direito do trabalhador
brasileiro, previsto na Consti-
tuição Federal (arts. 7º, 201
e 239). A principal regula-
mentação infraconstitucional
foi feita na Lei n. 7.998/90.
Também há regulamentação
na Lei n. 10.779/03 (pesca-
dores) e na Lei Complemen-
tar n. 150/15 (domésticos).

Os principais beneficia-
dos são os empregados dis-
pensados sem justa causa,
desde que preenchidos os
requisitos legais.

Mas outras pessoas tam-
bém podem receber, como
os resgatados do trabalho
forçado, pescadores profis-
sionais (pesca artesanal) e
afastados para qualificação.

O seguro-desemprego é
fiscalizado pelo Ministério do
Trabalho e Previdência So-
cial (MTPS).

Já o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) é des-
tinado ao custeio do seguro-
desemprego. O FAT é ge-
rido pelo Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (CODEFAT).

Os pagamentos são fei-
tos pela Caixa Econômica
Federal.

Algumas empresas do
ramo financeiro oferecem um
tipo de seguro-desemprego
privado, cobrindo despesas
como aluguel e financiamen-
tos.
Modalidades
De acordo com o Ministé-

rio do Trabalho e Previdência
Social (MTPS), o programa
do seguro-desemprego é di-
vidido nas seguintes catego-
rias:

— Seguro-Desemprego
Formal (iniciado em 1986):
Foi instituído pela Lei
7.998/1990, alterado pela Lei
n.º 8.900, de 30 de junho de
1994, com a finalidade de
prover assistência financeira
temporária a trabalhadores
desempregados sem justa
causa, e auxiliá-lo na ma-
nutenção e na busca de
emprego, provendo para
tanto, ações integradas de
orientação, recolocação e
qualificação profissional. —
Seguro-Desemprego Pes-
cador Artesanal (iniciada
em 1992): É dirigido ao
pescador profissional que
exerça sua atividade de
forma artesanal, individual
ou em regime de economia
familiar, ainda que com au-
xílio eventual de parceiros
e que teve que interromper
a pesca devido ao período
de proibição da pesca para
preservação da espécie
(defeso), fixado através de
Instrumento Normativo pu-
blicado no Diário Oficial da
União. — Bolsa Qualificação
(iniciada em 1999): A Bolsa
de Qualificação Profissional
é o benefício instituído pela
Medida Provisória n.º 2.164-
41, de 24 de agosto de 2001
(vigente em consonância
com o art. 2º da emenda
constitucional n.º 32 de 11 de

setembro de 2001). É uma
política ativa destinada a
subvencionar os trabalhado-
res, com contrato de trabalho
suspenso, em conformidade
com o disposto em con-
venção ou acordo coletivo
de trabalho, devidamente
matriculado em curso ou
programa de qualificação
profissional oferecido pelo
empregador. — Seguro-
Desemprego Empregado
Doméstico (iniciada em
2001): Trata-se de ação que
resulta em pagamento do
benefício instituído pela Lei
n.º 10.208 de 23 de março
de 2001, tem por finalidade
prover assistência financeira
temporária ao empregado
doméstico dispensado sem
justa causa. O valor de
cada parcela é de um sa-
lário mínimo, sendo que
cada segurado recebe no
máximo três parcelas. —
Seguro-Desemprego Traba-
lhador Resgatado (iniciada
em 2003): É um auxílio
temporário concedido ao tra-
balhador comprovadamente
resgatado de regime de
trabalho forçado ou da con-
dição análoga à de escravo.
Tendo direito a no máximo
três parcelas no valor de um
salário mínimo.
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Conheça o novo valor das aposentadorias
e pensão por morte do INSS para 2022.

Divulgação

Valores terão novos reajustes.

C om base nas va-
riações da infla-

ção calculada pelo Ín-
dice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor
(INPC), índice respon-
sável por medir a infla-
ção do País e também
que serve como base
de cálculo para rea-
juste do piso nacional,
o Ministério da Econo-
mia prevê que o salá-
rio mínimo de 2022 fi-
que em R$ 1.210.

O reajuste do salá-
rio mínimo e o próprio
INPC também são in-
dicadores de reajuste
dos principais benefí-
cios do INSS, como
aposentadorias, pen-
sões e auxílios pagos
pelo Instituto.

As aposentadorias,
pensões e auxílios
dos segurados do
INSS que atualmente
recebem R$ 1.100,
passarão a receber
em 2022 R$ 1.210.
Tendo em vista que a
legislação determina
que nenhum bene-
fício previdenciário
pode ser inferior ao
piso nacional.

Vale lembrar que o
benefício com novo
valor será pago aos
segurados a partir
do dia 25 de janeiro,
quando o INSS co-
meça a liberar o pa-
gamento da folha de

janeiro, que obriga-
toriamente já deve
estar com o benefício
reajustado.

Já para os segu-
rados que recebem
o benefício com va-
lor superior a um sa-
lário mínimo, mesmo
que poucos reais, o
reajuste do benefício
ocorre com base no
próprio indicador da
inflação, ou seja, do
INPC.

Assim, para deter-
minar o reajuste do
salário mínimo em R$
1.210, foi calculada
uma alta na inflação
de 10,04%. Logo,
os segurados que ga-
nham acima de um
salário mínimo preci-
sam verificar quanto
recebem de benefício
bruto, por meio do ex-
trato previdenciário e
aplicar uma alta de
10,04% no valor do
benefício que já rece-

bem, para identificar o
novo valor a receber
em 2022.

Confira alguns
exemplos de rea-
juste dos benefícios
do INSS com base
na nova previsão do
INPC pelo Ministério
da Economia:

Valor atual da apo-
sentadoria (em R$) x
Novo valor em 2022
(em R$):

— 1.300,00 x
1.430,00 — 1.500,00
x 1.650,00— 1.700,00
x 1.870,00— 1.900,00
x 2.090,00— 2.100,00
x 2.310,00— 2.300,00
x 2.530,00— 2.500,00
x 2.750,00— 2.700,00
x 2.970,00— 2.900,00
x 3.190,00— 3.100,00
x 3.410,00— 3.300,00
x 3.630,00— 3.500,00
x 3.850,00— 3.700,00
x 4.070,00— 3.900,00
x 4.290,00— 4.100,00
x 4.510,00— 4.300,00
x 4.730,00— 4.500,00

x 4.950,00— 4.700,00
x 5.170,00— 4.900,00
x 5.390,00— 5.100,00
x 5.610,00— 5.300,00
x 5.830,00— 5.500,00
x 6.050,00— 5.700,00
x 6.270,00— 5.900,00
x 6.490,00— 6.100,00
x 6.710,00— 6.300,00
x 6.930,00— 6.433,57
x 7.076,93

Teto máximo
O teto máximo do

INSS, que é o máximo
que o INSS consegue
conceder em um be-
nefício, também pas-
sará por reajuste no
ano que vem.

O reajuste do teto
do INSS utiliza como
base de cálculo o
INPC, sendo assim, o
teto de benefícios que
hoje está limitado em
R$ 6.433,57, deverá
ser reajustado para
R$ 7.079,50 a partir
de janeiro de 2022.
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Deputados aprovam projeto que abre
crédito para bancar despesas com vale-gás.

Marcello Casal jr/Agência Brasil

Ministério da Cidadania terá R$ 300 milhões para pagar benefício a 5,5 milhões de famílias de baixa renda.

A Câmara dos De-
putados apro-

vou, em sessão do
Congresso Nacional,
um projeto que abre
crédito de R$ 300
milhões para que o
Ministério da Cidada-
nia banque as des-
pesas com o auxílio-
gás em dezembro
de 2021. O texto
segue para análise
dos senadores.
As sessões do

Congresso costu-
mam ser conjuntas,
mas em razão da
pandemia do coro-
navírus deputados e
senadores têm vo-
tado as matérias em
sessões separadas.
O projeto que

criou o vale-gás para
famílias de baixa
renda foi sancionado
pelo presidente Jair
Bolsonaro em 22 de
novembro. Em de-
zembro, Bolsonaro
assinou um decreto
que regulamenta o
benefício chamado
de ”Auxílio Gás dos
Brasileiros”.
Segundo o de-

creto, o programa
terá duração de 5
anos e o benefício
será pago a cada
dois meses no valor
equivalente a 50%do

preço médio nacio-
nal do botijão de gás
de 13 kg. A previ-
são é de que sejam
pagas 30 parcelas.
O auxílio é pago,
preferencialmente, à
mulher responsável
pela família.
Têm direito ao be-

nefício:
— famílias ins-

critas no Cadastro
Único para Progra-
mas Sociais do Go-
verno Federal (Ca-
dÚnico), com renda
familiar mensal per
capita menor ou
igual a meio salário
mínimo nacional; ou
— famílias que te-
nham entre os inte-
grantes residentes
no mesmo endereço
quem receba o Be-
nefício de Prestação
Continuada (BPC).

Projeto

O texto aprovado
foi enviado pelo go-
verno para adequar
o Orçamento de
2021 às despesas
com o benefício.
O Ministério da

Economia, em men-
sagem assinada
pelo ministro Paulo
Guedes, justificou a
abertura do crédito
levando em conta o
preço médio do boti-
jão de 13 quilos para
este ano no valor de
R$102,48.
Segundo o go-

verno, a partir do
próximo exercício
financeiro, “o pro-
grama admitirá a en-
trada gradativa de
mais famílias, de
modo que, em se-
tembro de 2023, to-
dos os beneficiários
do Programa Auxílio
Brasil sejam atendi-
dos”.

Ainda conforme
cálculos da Econo-
mia, 5,5 milhões de
famílias serão aten-
didas. Os R$ 300
milhões consideram
também os custos
operacionais com o
auxílio, estimado em
R$ 16,6 milhões.
O dinheiro para

bancar o vale em
2021 veio do cance-
lamento de recursos
contidos em uma
reserva de contin-
gência relativa a des-
pesas de pessoal e
encargos sociais e
do Seguro Desem-
prego.
Apesar disso, o

governo argumenta
“que as programa-
ções objeto de can-
celamento não sofre-
rão prejuízo na sua
execução”.

OSUL | 27 Porto Alegre . Domingo, 19 de Dezembro de 2021



Apesar de pouca disputa, governo
consegue vender por mais de 11 bilhões
de reais os dois últimos grandes campos

de pré-sal da bacia de Santos.
Agência Brasil

Apesar de 11 empresas habilitadas, só houve três ofertas.

O leilão das duas áreas
do excedente da cha-

mada cessão onerosa do
pré-sal, Sépia e Atapu, pro-
movido pela Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP) arre-
cadou R$ 11,140 bilhões em
bônus de assinatura, valor
fixo pago pelos blocos.

O leilão, que foi alvo de
protestos, chegou a ter ágio
de até 437,86%. O cer-
tame foi marcado pelo ape-
tite das empresas privadas
estrangeiras, que chegaram
a formar um consórcio sem
a participação da Petrobras.

Sépia e Atapu já têm re-
serva comprovada, o que
torna mínimo o risco para
o investidor e fez com que
11 empresas se habilitas-
sem para o leilão.

As duas áreas licitadas,
ambas na Bacia de Santos,
não receberam oferta na pri-
meira vez que foram leiloa-
das, há dois anos. Desta
vez, a estimativa é que elas
gerem R$ 200 bilhões em in-
vestimento.

A primeira área leiloada
no certame foi Sépia e teve
duas propostas, uma de um
grupo privado e uma da Pe-
trobras.

O grupo de empresas
privadas apresentou a me-
lhor oferta: Total, Petronas
e QP Brasil levaram a área
ao oferecer um excedente
de óleo de 37,43% para a
União. Foi um ágio de
149,2% em relação ao esti-
pulado em edital.

Como a Petrobras ha-
via exercido seu direito de
preferência em Sépia, con-
forme prevê a lei, ela tinha a
garantia de poder avaliar se
queria entrar no consórcio
com a fatia mínima de 30%.

Após alguns minutos de
análise e muito suspense,

já que a estatal não conhe-
cia os destalhes da oferta, a
Petrobras decidiu aderir ao
consórcio privado.

Suspense
A configuração do con-

sórcio, então, ficou: Petro-
bras (30%), Total (28%), Pe-
tronas (21%) e QP Brasil
(21%).

A Petrobras havia feito
uma proposta sozinha e ofe-
recido um excedente de
óleo de 30,3%, mais baixo
que o grupo privado por-
tanto.

Segundo uma fonte, a
proposta do grupo privado
havia causado surpresa
dentro da estatal, mas a
companhia aceitou as novas
condições. Em nota, a
estatal disse que as áreas
são ”ativos de produtividade
comprovadamente elevada,
óleo de boas características
e significativo potencial de
incorporação de reservas”.

Além do percentual mí-
nimo de óleo para a União
de 15,02%, a área de Sépia
prevê bônus de assinatura
(que é fixo), de R$ 7,138 bi-
lhões.

Para o bloco de Atapu,
houve apenas a proposta
feita pelo consórcio formado
entre Petrobras (52,5%),
Shell (25%) e Total (22,50%).

Neste caso, a Petrobras
sabia das condições da
oferta desde o início, pois
havia formado o consórcio
com antecedência.

Com pagamento fixo de
R$ 4 bilhões, o percentual
de óleo para a União ofe-
recido foi de 31,68%, maior
que os 5,89% exigidos no
edital. É um ágio de
437,86%.

Onerosa
Sépia e Atapu fazem

parte das áreas concedidas
originalmente na chamada
cessão onerosa. Em 2010,
o governo cedeu à estatal
o direito de extrair até 5
bilhões de barris de petróleo
equivalente em quatro cam-
pos petrolíferos (Búzios,
Atapu, Itapu e Sépia) no pré-
sal.

Como as áreas mostra-
ram ter mais petróleo que
os 5 bilhões de barris, foi
necessário fazer outro leilão
para a exploração e produ-
ção desse excedente. Um
primeiro leilão foi feito em
novembro de 2019, mas, na
ocasião, Sépia e Atapu não
receberam ofertas.

Pelo fato de o leilão atual
ser de áreas do pré-sal, o
modelo da licitação é o re-
gime de partilha, no qual
o critério para escolha das
empresas vencedoras é o
excedente em óleo para a
União. Mas também há o
bônus de assinatura, espé-
cie de lance pago pelas em-
presas.

Para tornar o leilão pelo
regime de partilha mais atra-
ente e evitar que Sépia e
Atapu ficassem encalhadas

de novo, o governo mudou
regras, como a redução em
70%.

Na abertura do leilão, o
diretor-geral da ANP, Ro-
dolfo Saboia, destacou que
as áreas licitadas produzem
200mil barris por dia de óleo
equivalente (que inclui óleo
e gás). Daí sua atratividade.

”Serão dezenas de no-
vos poços e um um mó-
dulo de produção em cada
campo. Investimentos se-
rão destravados. No lei-
lão de hoje, o esforço con-
junto resultou no cálculo an-
tecipado da indenização à
Petrobras, o que aumenta
a atratividade às empresas.
Há otimismo”, afirmou ele.

Saboia citou ainda que
espera bons resultados para
o chamado leilão perma-
nente. O terceiro ciclo de
oferta permanente foi aberto
ontem e o será concluído
em abril de 2022. Destacou
que áreas do pré-sal estarão
disponíveis na oferta perma-
nente.
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Preço médio do etanol nos postos
tem queda de 1,5% na semana.

Roque de Sá/Agência Senado

Levantamento semanal da ANP mostra que o valor do combustível passou de R$ 5,210 para R$ 5,128.

O preço médio do
etanol praticado

nos postos do País re-
gistrou queda de 1,5%
nesta semana, se-
gundo levantamento
divulgado pela Agên-
cia Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Bi-
ocombustíveis (ANP).
O levantamento se-
manal da ANP mostra
que o preço médio do
litro do combustível
passou de R$ 5,210
para R$ 5,128. O valor
máximo encontrado
foi de R$ 7,799, em
Torres, no Rio Grande
do Sul.

O preço do litro
gasolina também caiu
no intervalo de uma
semana, de R$ 6,708
para R$ 6,679, uma
redução de 0,4%. O
valor máximo encon-
trado foi de R$ 7,959,
em Bagé, no Rio
Grande do Sul. Na

semana passada, a
Petrobras reduziu o
preço médio de venda
da gasolina para as
distribuidoras de R$
3,19 para R$ 3,09 por
litro.

Já o valor do litro
do diesel ficou prati-
camente estável, recu-
ando de R$ 5,354 para
R$ 5,345. O valor má-
ximo foi de R$ 5,698
em Paracatu, em Mi-
nas Gerais.

Por fim, o preço
do gás de cozinha,
GLP de 13 kg, chegou
ao preço médio de
R$ 102,16, apresen-
tando uma leve queda
na comparação com a
semana passada (R$
102,60). O valor má-
ximo do botijão foi de
R$ 140, em Sorriso, no
Mato Grosso.

Gasolina
Na terça-feira (14),

a Petrobras anunciou

que o preço médio
de venda da gasolina
para as distribuidoras
passaria de R$ 3,19
para R$ 3,09 por litro
a partir de quarta-feira
(15). O novo valor re-
presentou uma redu-
ção média de 3,13%
ou de R$ 0,10 por litro.

Segundo a estatal,
o ajuste reflete, em
parte, a evolução dos
preços internacionais
e da taxa de câm-
bio, ”que se estabiliza-
ram em patamar infe-
rior para a gasolina”.

O último reajuste
nos preços dos com-
bustíveis realizado
pela Petrobras foi
anunciado no dia 25
de outubro. Naquela
ocasião, a empresa
aumentou em 7,04%
a gasolina e em 9,15%
o diesel.

Vilões
A inflação perdeu

um pouco de força
em novembro, mas
não aliviou o bolso do
consumidor. Em no-
vembro, o IPCA ficou
em 0,95%, abaixo dos
1,25% de outubro –
mas a alta acumulada
em 12 meses segue
nos dois dígitos, a
10,74%, segundo da-
dos do IBGE.

Os principais vi-
lões da alta – sem
nenhuma surpresa –
seguem os combus-
tíveis, que subiram,
todos eles, mais de
40%. No caso do
etanol, a alta chegou
a quase 70%. Já a
gasolina subiu 50%
em 12 meses.

Na outra ponta,
apenas 34 dos mais
de 400 itens acompa-
nhados pelo IBGE tive-
ram queda de preços
no acumulado em 12
meses.
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Porto Alegre e mais sete cidades
somaram 25% do PIB do País em 2019.

PMPA

Porto Alegre concentrou 1,1% do PIB brasileiro em 2019.

P ouco mais de um
terço (36,2%) do

PIB nacional estava
reunido em apenas
25 cidades em 2019.
As capitais brasileiras
também concentra-
vam, sozinhas, quase
um terço (31,4%) da
economia naquele
ano. Um quarto da
economia brasileira
(24,8%) vinha de ape-
nas oito municípios:
São Paulo (10,3%),
Rio de Janeiro (4,8%),
Brasília (3,7%), Belo
Horizonte (1,3%), Cu-
ritiba (1,3%) e Porto
Alegre, Manaus e
Osasco, com 1,1%
cada.

Quase metade
(49,8%) do PIB nacio-
nal estava em apenas
70 dos 5.570 de todos
os municípios brasi-
leiros. Se for conside-
rado o grupo dos 100
maiores municípios, a
parcela concentrada
da riqueza brasileira
ultrapassa a metade e
alcança 55,2%.

O agrupamento da
geração de riqueza
também pode ser ob-
servado na análise
por concentração ur-
bana, ou seja, quando
não considera os mu-
nicípios ou arranjos
populacionais com
mais de 100 mil ha-

bitantes. As dez mai-
ores concentrações
urbanas brasileiras
compõem cerca de
42,8% do PIB brasi-
leiro (São Paulo/SP,
Rio de Janeiro/RJ,
Brasília/DF, Belo Ho-
rizonte/MG, Porto Ale-
gre/RS, Curitiba/PR,
Campinas/SP, Salva-
dor/BA, Recife/PE e
Fortaleza/CE).

De acordo com o
analista de Contas
Nacionais do IBGE,
Luiz Antonio de Sá, a
concentração é uma
característica histó-
rica do Brasil, for-
mada muito antes
do início da série do
IBGE. ”O que pode-
mos observar, desde
2002, é que a eco-
nomia brasileira está
muito concentrada
nas capitais. A soma
das 27, considerando
também Brasília, re-

presenta quase um
terço da economia
nacional. Há uma
tendência de descon-
centração, mas a par-
ticipação das capitais
ainda é bem alta”,
aponta o analista.

Quando considera-
dos os 100 maiores
municípios em ter-
mos de valor de PIB,
eles somavam mais
da metade (55,2%)
do PIB do Brasil em
2019. Na relação,
o Sudeste aparece
em destaque, com
58 cidades, que con-
centraram 35,3% das
riquezas nacionais.

Cenário
Em 2019, 21,4%

do PIB nacional vinha
das capitais, a menor
fatia da série histórica
da pesquisa, iniciada
em 2002. Já a parcela
das não capitais foi
de 68,6% em 2019,

ante 68,2% em 2018
e 63,9% em 2002.

Neste movimento
de desconcentração
da riqueza, o téc-
nico do IBGE Marcelo
Araújo destaca, no
entanto, que a eco-
nomia tem se deslo-
cado para as grandes
concentrações urba-
nas, especialmente
as de São Paulo, e
não para as cidades
menores. “Quando
se considera a análise
por recortes regio-
nais, o que se observa
é que as capitais
perderam importân-
cia no PIB nacional,
mas quem ganhou fo-
ram as grandes con-
centrações urbanas,
especialmente em
São Paulo, e não as
pequenas cidades”,
apontou.
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Saiba qual o impacto do
boicote de supermercados
europeus à carne brasileira.

Divulgação/Abiec

A JBS nega irregularidades e diz que mantém tolerância zero com o
desmatamento ilegal.

” O Natal chegou mais cedo
para as florestas da Amazô-

nia, o cerrado brasileiro e o
Pantanal”, disse Nico Muzi, di-
retor da ONG Mighty Earth, ao
jornal britânico The Guardian.

Ele comentava a decisão,
anunciada nesta semana, de
seis redes europeias de super-
mercados de não vender mais
carne bovina com origem no
Brasil ou produtos ligados à
JBS, após denúncias de que
a empresa brasileira teria com-
prado gado criado em áreas
de desmatamento, dentro de
um esquema conhecido como
”lavagem de gado”.

Neste esquema, o gado
criado em áreas desmatadas
seria transferido para uma fa-
zenda regularizada e depois
vendido para o abate. Dessa
forma, a origem dele seria
mascarada.

A investigação que deu ori-
gem ao boicote anunciado pe-
los varejistas europeus foi feita
pela Mighty Earth, em parceria
com a organização brasileira
Repórter Brasil.

A JBS nega irregularida-
des, diz que mantém tolerân-
cia zero com o desmatamento
ilegal e que bloqueou mais de
14 mil fornecedores por des-
cumprirem suas normas.

No dia 19 de novembro,
o governo brasileiro prome-
teu aumentar as punições aos
desmatadores.

Mas qual é de fato o im-
pacto do boicote anunciado?
E como ele se insere num mo-
vimento maior de intolerância
da opinião pública ao desma-
tamento, com o avanço de le-
gislações em diversas partes
do mundo exigindo um maior
controle das cadeias produti-
vas de alimentos?

Especialistas da área ambi-
ental e do setor agropecuário
responderam a essas e outras
questões.

Boicotes
Márcio Astrini, secretário-

executivo do Observatório do
Clima, destaca que a deci-
são de boicote pelos super-
mercados europeus é parte
de um movimento que já vem
de alguns anos, de pressão
por compradores de produtos
brasileiros contra o desmata-
mento.

”Isso começou em 2006,
com a moratória da soja,
quando o McDonald’s anun-
ciou a suspensão temporária
da compra de soja brasileira
por conta do desmatamento”,
lembra Astrini.

Protestos do Greenpeace
contra o McDonald’s levaram
a rede de lanchonetes a in-
terromper temporariamente a
compra de soja brasileira em
2006

Em 2019, grandes marcas
internacionais de vestuário, in-
cluindo Kipling, Timberland,
Vans e The North Face, sus-
penderam a compra de couro
do Brasil em meio à forte
repercussão internacional na-
quele ano das queimadas na
região amazônica.

Também naquele ano, a
Paradiset, maior rede de pro-
dutos naturais da Suécia, de-
cidiu banir produtos agrícolas
brasileiros de suas prateleiras,
devido à maior liberação de
agrotóxicos no país sob o go-
verno de Jair Bolsonaro (PL).

Em maio desse ano, um
grupo de empresas europeias,
incluindo a rede britânica de
supermercado Tesco e a loja
de departamentos Marks &
Spencer, ameaçou parar de
comprar commodities brasilei-
ras em protesto contra um pro-
jeto de lei (PL 510/2021) em
tramitação no Senado, que
tratava da regularização da
ocupação de terras públicas.

Uma reportagem recente
do jornal Financial Times, no
entanto, destacou que nem

sempre as ameaças de boi-
cote têm resultados práticos.

Segundo o periódico finan-
ceiro britânico, de um grupo
de mais de duas dúzias de ins-
tituições financeiras que, em
junho de 2020, endereçaram
uma carta ao governo brasi-
leiro pedindo controle do des-
matamento e ameaçando de-
sinvestir de empresas e da dí-
vida soberana do Brasil, ape-
nas duas instituições fizeram
desinvestimentos de fato.

O FT destacou ainda que a
ameaça de boicote do grupo
encabeçado pela rede de su-
permercados Tesco também
não foi para a frente, apesar do
contínuo avanço do desmata-
mento no Brasil — embora o
PL 510/2021 não tenha pros-
perado. Conforme o jornal, o
grupo agora diz que um es-
forço unificado de governos e
do setor corporativo é neces-
sário.

Inércia
Para Márcio Astrini, do Ob-

servatório do Clima, essesmo-
vimentos de boicotes e amea-
ças de desinvestimentos ten-
dem a continuar, a não ser
que o Brasil tome uma ação
efetiva contra a destruição de
suas florestas. Para o ambi-

entalista, no entanto, isso vai
depender de umamudança de
governo.

”Existe só um antídoto para
isso, que é o Brasil eliminar
o desmatamento e dar a ga-
rantia para quem compra pro-
dutos brasileiros de que esse
produtos não estão envolvidos
com a destruição ambiental”,
diz o secretário-executivo.

”Mas isso depende muito
de quem está tomando as de-
cisões no País. Hoje, esse tipo
de iniciativa não vai mudar a
postura do presidente da Re-
pública, infelizmente”, avalia,
acrescentando que esses mo-
vimentos internacionais têm,
no entanto, impacto sobre a
opinião pública, Poder Judi-
ciário e parte do Congresso,
aumentando a pressão sobre
o governo federal.

Os supermercados euro-
peus que anunciaram nesta
semana o boicote ao Brasil
não informaram o volume de
produtos que deixará de ser
comprado devido à barreira
comercial.
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Supremo rejeita mais um recurso para
soltar condenados da boate Kiss.

Reprodução/TJ-RS

Julgamento da boate Kiss no Tribunal do Júri de Porto Alegre.

O ministro Dias
Toffoli, do Su-

premo Tribunal Fe-
deral (STF), negou
um pedido de ha-
beas corpus apre-
sentado pelos qua-
tro condenados pe-
las mortes ocorridas
em 2013 na boate
Kiss, em Santa Maria
(RS). Eles recorriam
de decisão proferida
pelo presidente da
Corte, ministro Luiz
Fux, que determinou
a imediata prisão de
Elissandro Spohr,
Mauro Hoffmann,
Marcelo dos Santos
e Luciano Bonilha.
A decisão de Tof-

foli obedece a juris-
prudência do STF,
segundo a qual é in-
viável pedido de ha-
beas corpus contra
decisões tomadas
individualmente por
um outro ministro.
Ainda assim, o mi-
nistro fez considera-
ções a respeito da
determinação dada
por Fux, que vem
recebendo críticas
no meio jurídico.
”É importante que

fique registrado que
em nada inovou o
Presidente da Corte
ao reconhecer o ca-
bimento do pedido,

que está em abso-
luta conformidade
com a jurisprudência
do Supremo Tribunal
Federal, segundo a
qual ’o cabimento de
suspensão de limi-
nar em demandas de
natureza penal so-
mente se justifica em
situações excepcio-
nalíssimas’”, disse.
Atendendo a um

pedido do Ministé-
rio Público gaúcho,
Fux suspendeu de-
cisão dada pelo Tri-
bunal de Justiça do
Rio Grande do Sul
(TJRS), que acolheu
um habeas corpus
preventivo e impe-
diu que os condena-
dos fossem imedia-
tamente presos, con-
forme determinação
do juiz Orlando Fac-
cini Neto.
”No mais, ao as-

sentar a plausibili-

dade do direito vin-
dicado no pedido de
suspensão, o Minis-
tro Luiz Fux fez ver
que a decisão que
ora se buscava sus-
pender causou grave
lesão à ordem pú-
blica, sendo estreme
de dúvidas que a
execução da conde-
nação pelo Tribunal
do Júri independe do
julgamento de apela-
ção ou qualquer ou-
tro recurso”, afirmou
ainda Dias Toffoli.
O miinistro citou

precedentes do STF
nesse sentido, e res-
saltou que o enten-
dimento de Fux ”não
evidenciou resquício
de ilegalidade, de
abuso de poder ou
de teratologia”.
Toffoli também re-

cordou que durante
o seu mandato como
presidente do STF

e do Conselho Na-
cional de Justiça,
em deliberação con-
junta com a então
procuradora-Geral
da República Raquel
Dodge, a tragédia
na Boate Kiss foi
incluída no Observa-
tório Nacional.

Penas
Elissandro Spohr,

o Kiko, um dos só-
cios da boate, foi
condenado a 22
anos e seis meses
de prisão. Mauro
Hoffmann, outro só-
cio, a 19 anos e seis
meses. Os dois in-
tegrantes da banda
que se apresentava
no dia do incêndio,
Marcelo dos Santos
e Luciano Bonilha,
a 18 anos cada um
- eles usaram um
artefato que causou
o início do fogo.
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Itapemirim suspende operações:
empresa aérea cancelou voo com

avião já na pista, taxiando.
Divulgação

Avião que estava na pista teve voo suspenso.

A Itapemirim Trans-
portes Aéreos,

também chamada de
ITA, anunciou que
suspendeu ”tempo-
rariamente” todas as
operações em pleno
fim de ano. Desta
forma, todos os voos
foram cancelados. De
acordo com a compa-
nhia aérea, a situação
está ligada a uma ”re-
estruturação interna”.

Fernando Capez,
diretor-executivo da
Fundação de Prote-
ção e Defesa do Con-
sumidor (Fundação
Procon-SP), informou
que a empresa ”certa-
mente” será notificada
nesta segunda-feira
(20) por cancelar os
voos sem avisar os
passageiros na se-
mana que antecede as
festas de fim de ano.

Nesta sexta (17), os
passageiros relataram
que só souberam da
paralisação do serviço
no aeroporto, pouco
antes de embarcarem.

Outros passageiros
que estavam em um
voo que ia de Brasília
para o Rio tiveram que
deixar o avião. Deta-
lhe: o avião já estava
taxiando. Quando os
passageiros voltaram
ao aeroporto, nenhum
funcionário deu auxí-

lio e a instrução era
buscar outras com-
panhias aéreas por
conta própria e buscar
o ressarcimento do
dinheiro diretamente
na Anac.

Em nota, a Agência
Nacional de Aviação
Civil (Anac) informou
que a Itapemirim deve
prestar imediatamente
atendimento integral a
todos os passageiros
e comunicar individu-
almente sobre cance-
lamento de voos e re-
acomodações. Além
disso, deve garantir o
reembolso da passa-
gens aéreas comercia-
lizadas.

A empresa tinha
513 voos programa-
dos entre esta sexta-
feira e 31 de dezem-
bro, segundo pes-
quisa no site da Agên-
cia Nacional de Avia-

ção Civil (Anac).
Os voos partiriam

dos aeroportos de
Guarulhos (SP), Ga-
leão (RJ), Brasília (DF),
Recife (PE), Salvador
(BA), entre outros em
dezembro, segundo
pesquisa no site da
Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac).

Para passageiros
que tinham e ainda
têm voos marcados
pela companhia do
grupo Itapemerim, o
Procon-SP informa os
segundos direitos:

— Empresa deve
oferecer alternativa de
reacomodação em ou-
tra empresa aérea, re-
embolso da passagem
ou execução do ser-
viço por outra moda-
lidade de transporte.
A escolha deverá ser
do passageiro. —
Se o reembolso for a

escolha do cliente, ele
deverá ser feito em até
12 meses, a partir da
data de cancelamento
do voo, e com atuali-
zação da inflação pelo
INPC. — O cancela-
mento também pode
ser transformado em
crédito para ser utili-
zado na própria em-
presa aérea em nome
próprio ou de terceiros
em até 18 meses.

Em nota, a As-
sociação Brasileira
das Empresas Aéreas
(Abear), entidade em
que a ITA é associada,
informou que lamenta
a suspensão tempo-
rária das operações
da Itapemirim e que
está à disposição da
Anac para colaborar
com a coordenação
do atendimento aos
passageiros da com-
panhia.
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Anac intima Itapemirim a prestar
assistência a passageiros com

voos suspensos.
Reprodução

A ITA suspendeu suas operações em todo o país na noite de sexta-feira, deixando desassistidos os
passageiros que esperavam a hora de embarcar.

A Anac (Agência Na-
cional de Aviação

Civil) intimou a Itape-
mirim Transportes Aé-
reos (ITA) a prestar as-
sistência aos clientes
que compraram pas-
sagens com a compa-
nhia. A Anac também
exigiu da empresa in-
formações sobre as
providências previstas
para honrar os bilhetes
vendidos e reacomo-
dar os passageiros.

A ITA suspendeu
suas operações em
todo o país na noite
de sexta-feira, dei-
xando desassistidos
os passageiros que
esperavam a hora de
embarcar. Em nota,
a Anac reiterou que a
responsabilidade de
reacomodar os pas-
sageiros em outros
voos é da ITA e que
os clientes não devem
ir aos aeroportos an-
tes de confirmarem a
realocação em outro
voo.

Na noite de sexta-
feira, passageiros pe-
gos de surpresa pela
suspensão dos voos
da ITA protestaram no
saguão do Aeroporto
Internacional de Gua-
rulhos, em São Paulo.

“A Agência orientou
a priorização da rea-
comodação dos me-

nores desacompanha-
dos e os passageiros
com necessidade es-
pecial, que estavam
em processo de des-
locamento na noite de
sexta-feira (17/12) e na
manhã deste sábado
(18/12). O compro-
misso do setor é o de
contribuir para a su-
peração do transtorno
e reduzir os prejuízos
causados aos passa-
geiros pela empresa
ITA”, afirmou a autar-
quia.

A Anac lembrou que
o cumprimento das
exigências pelo ITA
não a isenta de ou-
tras responsabilidades
civis, administrativas
e penais decorrentes
da suspensão abrupta
das atividades, bem
como de crimes asso-
ciados às relações de
consumo.

A ITA orientou os
clientes com passa-
gens compradas para
os próximos dias a
não ir aos aeroportos
antes de falar com a
companhia. Esse con-
tato deve ser feito pelo
e-mail falecomaita@
voeita.com.br. Além
disso, a Anac reco-
mendou que os pas-
sageiros também re-
corram à plataforma
consumidor.gov.br.
Reacomodação e

reembolso
Em nota divulgada

na tarde deste sábado,
a Itapemirim Trans-
portes Aéreos diz que
age para reacomodar
os passageiros em
voos de outras com-
panhias. A prioridade
é para passageiros
que estão fora de sua
cidade de domicílio e
precisam voltar para

casa. Os demais cli-
entes, com passagens
de ida e volta compra-
das e que estão em
suas cidades serão
reembolsados com o
total do valor pago.
Segundo a ITA, havia
30 voos programados
apenas para este sá-
bado.

A ITA entrou em
operação no final de
junho e operava nos
aeroportos de São
Paulo-Guarulhos (SP),
Brasília (DF), Belo
Horizonte-Confins
(MG), Rio de Janeiro-
Galeão (RJ), Porto Ale-
gre (RS), Porto Seguro
(BA), Salvador (BA),
Curitiba (PR), Forta-
leza (CE), Florianópo-
lis (SC), Maceió (AL),
Natal (RN) e Recife
(PE). As informações
são da Agência Brasil.
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Voos cancelados, atrasos e filas causam
tumulto no Aeroporto de Brasília.

Arquivo pessoal/Rodrigo Franco

Operações foram impactadas de madrugada, em função da queda
do sistema de balizamento (iluminação) no aeroporto de São Paulo.

P roblemas com a
Latam, no Aero-

porto Internacional de
São Paulo, em Gua-
rulhos, geraram um
”efeito cascata” no ter-
minal de Brasília. Du-
rante a tarde de sexta-
feira (17), passageiros
que aguardavam para
embarcar, no Distrito
Federal, enfrentaram
filas e aglomerações.

Segundo a Latam,
29 voos e 4.636 pas-
sageiros foram prejudi-
cados. A empresa diz
que ”as operações fo-
ram impactadas, já na
madrugada, em função
da queda do sistema
de balizamento (ilumi-
nação) no aeroporto,
após alagamento da
subestação elétrica”.

Uma das passagei-
ras que aguardavam
no Aeroporto Juscelino
Kubitschek disse que
a situação estava ”um
caos”. Ela relatou voos
cancelados, perda de
bagagens e até ”au-
mento repentino de ta-
rifas” para quem ten-
tava um voo em outras
companhias aéreas.

A Inframerica, que
administra o aeroporto
de Brasília, reconhece
o problema no termi-
nal. No entanto, de
acordo com a con-
cessionária, a situação
deve ser solucionada
pela companhia aé-
rea, que, por sua vez,
afirma que situação é
”alheia à vontade da

Latam”, e que estava
prestando a assistên-
cia necessária aos pas-
sageiros.

Voos alternados em
17/12 para outros aero-
portos, mas redirecio-
nados a Guarulhos:

— LA3003 (Curitiba-
Guarulhos) — LA4775
(Maceió-Guarulhos) —
LA4522 (Florianópolis-
Guarulhos) — LA4608
(Fortaleza-Guarulhos)
— LA3556 (Porto
Velho-Guarulhos) —
LA4745 (Fortaleza-
Guarulhos) — LA8071
(Frankfurt-Guarulhos)
— LA713 (Madri-
Guarulhos) — LA3359
(Impeatriz-Guarulhos)

Voos cancelados em
17/12 e reprograma-
dos pela LATAM:

—LA3176 (Guarulhos-
João Pessoa) —
LA3177 (João Pessoa-
Guarulhos) — LA3896
(Guarulhos-Natal)
— LA3505 (Natal-
Guarulhos) — LA3003
(Curitiba-Guarulhos)
— LA4608 (Fortaleza-
Guarulhos) — LA4775
(Maceió-Guarulhos) —
LA4522 (Florianópolis-
Guarulhos) — LA3466
(Guarulhos-Porto Ale-
gre) — LA3297 (Porto
Alegre-Guarulhos) —
LA3357 (Guarulhos-
São José do Rio
Preto) — LA4530 (São
José do Rio Preto -
Guarulhos) — LA3430
(Guarulhos-Curitiba)
— LA3003 (Curitiba-
Guarulhos) — LA3510

(Guarulhos-Curitiba)
— LA3687 (Curitiba-
Guarulhos) — LA4644
(Guarulhos-Salvador)
— LA4703 (Salvador-
Guarulhos) — LA4677
(Guarulhos-Salvador)
— LA4673 (Salvador-
Guarulhos)

O biólogo e con-
sultor ambiental Eric
tentava embarcar para
Natal, Rio Grande do
Norte, com a família,
em um voo previsto
para decolar às 8h45.
Ele revelou que foi in-
formado do cancela-
mento próximo ao ho-
rário do embarque e
teve dificuldades em
conseguir informações
de funcionários da La-
tam sobre quando con-
seguiria viajar.

”Alegaram que era
por causa da chuva,
mas a gente contes-
tou porque tinham ou-
tros voos saindo. Fala-
ram que era defeito no
balizador, depois fala-
ram que era problema

interno, que a tripula-
ção decidiu não voar”,
disse.

O que diz a Latam:
”A LATAM informa

que as suas opera-
ções foram impactadas
desde a madrugada
desta sexta-feira (17)
em função da queda
do sistema de bali-
zamento (iluminação)
no aeroporto de São
Paulo/Guarulhos, após
alagamento da subes-
tação elétrica. Pelo
menos 29 voos e 4.636
passageiros foram im-
pactados.

Esta é uma situação
alheia à vontade da LA-
TAM, que está pres-
tando a assistência ne-
cessária aos passagei-
ros e trabalha para re-
gularizar a sua opera-
ção. A companhia res-
salta ainda que a se-
gurança é um valor im-
prescindível e que to-
das as suas ações vi-
sam garantir uma ope-
ração segura.”
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Ligações indesejadas: Brasil lidera
ranking mundial de chamadas de spam.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Pelo quarto ano consecutivo, os brasileiros foram aqueles que mais
receberam as ligações telefônicas “spam” no mundo.

P elo quarto ano conse-
cutivo, os brasileiros

foram aqueles que mais
receberam as ligações te-
lefônicas “spam” no mundo
– aquelas chamadas que
frequentemente vêm de
números desconhecidos
e oferecem produtos ou
serviços não solicitados.

É o que mostra a nova
edição do relatório global
do aplicativo Truecaller,
que identifica e bloqueia
este tipo de ligação.

Em 2021 (considerando
o período de 1º de janeiro a
31 de outubro), o Brasil re-
gistrou uma média de 32,9
chamadas spam por usuá-
rio ao mês.

Os outros países do ran-
king têm números bem me-
nores, inclusive o Peru, se-
gundo colocado, que teve
18 ligações spam por usuá-
rio ao mês. O relatório
ao qual a BBC News teve
acesso afirma que o Brasil
é “um caso a parte”.

“Dizer que o Brasil tem
um problema com o spam
é pouco. Quatro anos con-
secutivos como o país mais
afetado pelo spam deveria
servir como alerta às auto-
ridades locais para que se-
jam adotadas restrições pe-
sadas e multas para essas
atividades”, diz o levanta-
mento do Truecaller, fun-
dado em 2009 na Suécia.

No relatório anterior, de
2020, o número de cha-
madas spam recebidas por
usuário ao mês no Brasil
foi maior: 49,9. Ou seja,
houve uma diminuição de
34% neste ano em relação
ao passado.

O Brasil liderou o ran-
king em 2018, 2019, 2020 e,
agora, em 2021.

No relatório de 2021, a
maior parte das chamadas
spam (44%) no Brasil foi

classificada como vinda de
serviços financeiros, como
bancos, empresas de car-
tão de crédito e emprésti-
mos.

Em seguida, vêm cha-
madas relativas a vendas
(39%), categoria que en-
globa a oferta de produ-
tos, promoções e assinatu-
ras diversas. Por fim, 16,9%
das chamadas foram con-
sideradas ”scam”, aquelas
que são uma tentativa de
golpe.

Essas classificações são
feitas com a colaboração
dos usuários do aplicativo,
que registram nele núme-
ros telefônicos e outras in-
formações sobre ligações
recebidas e indesejadas.

Além do Brasil e do
Peru, aparecem da terceira
posição em diante no ran-
king de 2021: Ucrânia;
Índia, México; Indonésia;
Chile; Vietnã; África do Sul;
Rússia; Colômbia; Espa-
nha; Equador; Turquia; Itá-
lia; Honduras; Costa Rica;
Grécia; Emirados Árabes; e
Estados Unidos.

A maior parte dos 20
países que aparecem no
ranking registrou menos de
15 chamadas mensais por
usuário, menos da metade
da pontuação brasileira de
32,9.

No período conside-
rado, foram bloqueadas
e identificadas em todo
o mundo 37,8 bilhões de
chamadas spam, por cerca
de 300milhões de usuários.

De acordo com a em-
presa, este volume au-
menta a cada ano e está
relacionado a três fatores:
o aumento no número de
smartphones, a adesão
ao aplicativo e o próprio
crescimento no número de
chamadas spam feitas por
empresas e afins.

”Este continua sendo
um problema global, e a
razão para que negócios
com spam e scam ainda
existam é porque estes
são altamente rentáveis
e envolvem muito pouco
esforço e consequências”,
diz o relatório.

Nos últimos anos, avan-
ços tecnológicos facilitaram
a disparada de chamadas
por empresas – e em para-
lelo dificultaram o cotidiano
de quem recebe estas liga-
ções indesejadas.

Algumas dessas tecno-
logias são os autodialers,
que disparam ligações para
múltiplas linhas telefônicas
ao mesmo tempo; a VoIP,
que permite telefonar atra-
vés da internet; e os spoo-
fers, que alteram ou escon-
dem os números que apa-
recem no identificador de
chamadas.

Embora o Brasil seja um
”capítulo a parte”, como diz
o relatório do Truecaller, di-
ferentes países estão pas-
sando por problemas com
este tipo de atividade.

O levantamento revela
que, em 2021, apenas um
número telefônico disparou
202 milhões de chamadas
spam na Índia, afetando 27

mil pessoas a cada hora no
país.

Já os países africanos
têm um problema em par-
ticular com as mensagens
SMS spam, e são eles que
lideram o ranking para este
tipo de comunicação: em
primeiro lugar vem Cama-
rões, seguido de Somália,
Tanzânia, Congo, Burkina
Faso, Costa do Marfim e
Benin. O Brasil aparece
na oitava posição deste ran-
king.

O cálculo de ligações e
mensagens spam por pes-
soa ajuda a equilibrar fato-
res como um maior volume
de usuários do aplicativo
por país – caso contrário,
um país com muitos consu-
midores em termos absolu-
tos logo subiria no ranking.

Mesmo assim, a asses-
soria de imprensa do True-
caller explicou que alguns
fatores podem influenciar
nos dados, como a maior
presença em um país do
sistema Android, ao qual o
aplicativo é mais amigável;
e a inclinação da popula-
ção a reportar no aplica-
tivo chamadas incômodas.
As informações são da BBC
News.
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Mulher morre após fazer
lipoaspiração no Rio.

Reprodução

A empregada doméstica Maria Jandimar Rodrigues, moradora de
Madureira, faria uma sessão hidrolipo e morreu “minutos após a
anestesia”.

U ma mulher de 39
anosmorreu na tarde

de sexta-feira (17) no
estacionamento do Ca-
rioca Shopping, na Vila
da Penha, na Zona Norte
do Rio de Janeiro, após
se submeter a um proce-
dimento estético. A em-
pregada doméstica Maria
Jandimar Rodrigues, mo-
radora deMadureira, faria
uma sessão hidrolipo em
uma clínica que funciona
em um prédio anexo ao
centro comercial. Se-
gundo informações da
Polícia Civil, a intervenção
não chegou a ser iniciada
e ela morreu “minutos
após a anestesia”.

Companheiro da ví-
tima há seis anos, o
motorista Wagner Vini-
cius Morais de Carvalho,
de 33, contou que essa
seria a segunda de três
etapas previstas para o
procedimento estético.
Segundo ele, a vítima
pagou mais de R$ 4 mil
reais ao todo. Ela se
queixava de dores desde
a primeira intervenção,
feita no último dia 10,
quando fez hidrolipo nas
costas. A intervenção
de sexta-feira seria na
barriga.

“Na semana passada
eu falei para ela deixar
isso para lá, porque fi-
cou toda roxa. Acor-
dou nervosa, se batendo,
não conseguiam segurar
ela. Passou a semana
toda sem condições de
se levantar e não foi tra-
balhar. O recepciona-

lista falou que em três
dias ela voltaria ao nor-
mal e não iria reclamar
de nada. Mas ficou a
semana toda reclamando
de dores. Hoje (nesta
sexta-feira) eu disse que
ela não tinha condições
de fazer”, contou ele.

Segundo Wagner,
após ver a paciente pas-
sar mal o médico respon-
sável pelo procedimento
tentou fugir.

“Ele juntou todo o ma-
terial e se preparou para
sair. Disse para as pes-
soas que ia descer para
buscar socorro, mas cha-
mou um táxi para ir em-
bora. Foi um segurança
do shopping que segurou
ele e chamou a polícia”,
afirmou.

Testemunhas conta-
ram que a vítima chegou
a ser colocada dentro do
táxi para ser levada a um
hospital, mas entrou em
convulsão e morreu na
calçada da entrada do
shopping.

O Carioca Shopping
informou que ”se solida-
riza com a família da ví-
tima e informa que está
colaborando com as au-
toridades”. O shopping
afirma ”que não tem qual-
quer relação com o pré-
dio comercial e as empre-
sas ali instaladas”.

O Corpo de Bom-
beiros foi acionado às
14h30min e, ao chegar,
os agentes encontraram
a mulher ”na calçada
da entrada do shopping,
na parte do estaciona-

mento”, já sem vida.
Policiais do 41ºBPM

(Irajá) foram acionados
para verificar a ocorrên-
cia. De acordo com a
Secretaria de Estado de
Polícia Militar, ”a equipe
encontrou um corpo ao
solo, próximo ao estaci-
onamento, e uma equipe
do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência
(SAMU), que constatou o
óbito”.

O caso foi registrado
como ”encontro de cadá-
ver” na 27ª DP (Vicente
de Carvalho). O médico
Brad Alberto Castrillion
Sanmiguel, responsável
pelo procedimento, foi ci-
tado no registro de ocor-
rência na condição de
testemunha. De acordo
com o delegado Ricardo
Barbosa, titular da distri-
tal, o médico apresentou
todos os documentos le-
gais de funcionamento da
clínica.

O médico Brad Alberto
Castrillon Sanmiguel, res-
ponsável por realizar a hi-

drolipo em Maria Jandi-
mar Rodrigues, se mani-
festou por meio de advo-
gados de que está cola-
borando com as autorida-
des policiais. O cirurgião
plástico está sendo inves-
tigado após amorte da di-
arista.

“O advogado Hugo
Novais, que representa
os interesses do Doutor
Brad Alberto, informa que
seu cliente está colabo-
rando com a autoridade
policial nas investigações
e aguarda o resultado do
exame de necropsia para
se manifestar, mas que se
solidariza com a família
da paciente, sendo certo
que apresentou socorro
médico como forma de
evitar a ocorrência da
morte”, diz a nota envi-
ada pelo advogado, que
diz ainda que o médico
entregou todos os docu-
mentos que garantem o
funcionamento da clínica.
As informações são dos
jornais O Globo e Extra.
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Neonazismo em rede social russa dá
quatro anos de cadeia para brasileiro.

Divulgação/JFSP

A ordem judicial foi proferida pela 1ª Vara Criminal Federal de São
Paulo.

Por casar duas mulheres, pastora
enfrenta ameaças em Alagoas.

Arquivo pessoal

Cerimônia foi conduzida pela teóloga e pastora Odja Barros, em
Maceió.

U m simpatizante de ideo-
logias nazistas foi con-

denado a 4 anos de prisão,
em regime fechado, por pu-
blicar conteúdos que fazem
apologia ao regime ditatorial
de Adolf Hitler. A sentença
atende a pedidos do MPF
(Ministério Público Federal),
que havia denunciado o réu
por realizar as postagens em
2015 na rede social russa
vk.com. Ele poderá recorrer
da decisão em liberdade.

A ordem judicial, proferida
pela juíza Andréia Moruzzi,
substituta na 1ª Vara Crimi-
nal Federal de São Paulo, de-
termina também que, caso a
vk.com tenha representantes
no Brasil, eles sejam notifi-
cados para deletarem imedia-
tamente os conteúdos, ainda
disponíveis para acesso. Não
havendo responsáveis pela
rede social no país, a remo-
ção das publicações deve ser

feita por meio demecanismos
de cooperação internacional.

A sentença chama a aten-
ção para a simbologia das
postagens do réu, a começar
pela foto de seu perfil. Nela, o
usuário aparece com o rosto
coberto pelo desenho de um
crânio com dois ossos cru-
zados. Embora atualmente
menos conhecida que outros
signos do nazismo, a cha-
mada “caveira da morte” foi
largamente adotada na iden-
tificação de unidades do re-
gime totalitário alemão, entre
elas a SS, o braço armado do
partido de Hitler.

O réu também criou uma
página denominada “Mi-
santhropic Division (Brasil)”
na mesma rede social. A
Misanthropic Division é um
grupo paramilitar de extrema-
direita que emergiu no con-
texto das revoltas naciona-
listas na Ucrânia em 2014

e participou da derrubada
do presidente Viktor Yanu-
kovych. Acusada de diversas
violações de direitos huma-
nos no país do leste europeu,
a organização exerce grande
influência internacional sobre
facções neonazistas e che-
gou a recrutar integrantes no
Brasil.

As autoridades identifica-
ram o réu a partir de ações
de cooperação policial entre
o Brasil e a Rússia. As publi-
cações foram feitas a partir de
um dispositivo localizado em
Itapecerica da Serra (SP).

A pastora Odja Barros, que
conduziu a celebração de

um casamento homoafetivo
entre duas mulheres em Ma-
ceió (AL), vem sofrendo ame-
aças de morte feitas a ela e
a sua família. Na terça-feira
(14), ela e a família presta-
ram queixa à polícia e forma-
lizaram uma denúncia na Se-
cretária de Estado da Mulher
e dos Direitos Humanos (Se-
mudh). As ameaças foram
feitas pela internet, em men-
sagens enviadas ao seu perfil
em uma rede social.

Segundo o pastor Welling-
ton Santos, da Igreja Batista
do Pinheiro e esposo deOdja,
a família toda está assustada
com as ameaças. “Desde
2016 nós somos criticados
pelo nosso trabalho junto às
minorias, até campanha pes-
soal contra nós foi realizada.

Mas quando isso toma essa
proporção, de alguém amea-
çar dar cinco tiros na cabeça
da minha esposa, e cita que
está monitorando minha famí-
lia, nos dá a certeza que es-
tamos vivendo uma barbárie.
O debate deve acontecer no

campo das ideias, quando as
discordâncias viram ameaças
de morte, é sinal disso”, rela-
tou o pastor.

A filha da pastora, fez
uma série de postagens em
uma rede social onde relata
as ameaças sofridas por sua

mãe após a divulgação de
notícias sobre o casamento.
“Minha mãe é a pastora Odja
Barros, doutora e teóloga fe-
minista há mais de 20 anos.
Desde a veiculação da notí-
cia de que celebrou um casa-
mento homoafetivo vem so-
frendo uma enxurrada de co-
mentários e ameaças no seu
Instagram. O ódio religioso é
terrível”, lamentou a jovem.

“A minha mãe recebeu
ameaça de morte no Insta-
gram dela. Um louco que se
diz de Maceió, mandou foto
de arma, áudios dizendo que
estava monitorando ela e a fa-
mília, que vai dar cinco tiros
na cabeça dela por celebrar
um casamento homoafetivo”,
afirma a filha da pastora. As
informações são do portal de
notícias G1.
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Em disputa polarizada, Chile define
neste domingo seu próximo presidente.

Reprodução

José Antonio Kast (à esquerda) e Gabriel Boric chegam em empate
técnico neste domingo ao segundo turno da disputa presidencial.

O ultradireitista José
Antonio Kast e o

esquerdista Gabriel Boric
se enfrentam neste do-
mingo (19) no segundo
turno da polarizada dis-
puta pela presidência do
Chile. Trata-se da pri-
meira eleição presiden-
cial desde que o país foi
abalado pelos protestos
generalizados contra a
desigualdade que rende-
ram meses de marchas
e episódios de violência
nas ruas, dois anos atrás.

”É uma eleição muito
incerta em um ano muito
anormal, são dois anos
muito anormais a par-
tir dos tumultos sociais,
nada é previsível”, opina
Kenneth Bunker, diretor
da consultoria Tresquin-
tos.

A disputa divide os
chilenos entre uma es-
querda progressista re-
vitalizada, que cresceu
muito desde os protes-
tos de 2019, e um contra-
movimento de extrema-
direita que avaliza a men-
sagem dura de ”lei e or-
dem” de Kast.

Mais de 15 milhões
de chilenos podem vo-
tar para escolher o suces-
sor do conservador Se-
bastián Piñera. No en-
tanto, no primeiro turno,
a participação do eleito-
rado foi de 47%.

Segundo uma pes-
quisa da consultoria Atla-
sIntel a que a agência
Reuters teve acesso na
quinta-feira, Kast, que
levou uma maioria parcial
no primeiro turno em 21
de novembro, tem 48,5%
das intenções de votos,

à frente de Boric, com
48,4%. Quando votos
não válidos são retirados
da conta, cada candidato
fica com 50%, ou seja, há
um empate.

Boric, de 35 anos e for-
mado em Direito na Uni-
versidade do Chile, vem
do extremo sul do país,
de Punta Arenas. É ag-
nóstico, solteiro e sem fi-
lhos. Kast, de 55, tam-
bém é advogado, mas
estudou na Universidade
Católica. É casado desde
1991 com María Pía Adri-
asola, tem nove filhos e
pertence ao movimento
católico Schönstatt.

Com a idade mínima
para se candidatar, Bo-
ric representa a coalizão
Aprovo Dignidade, que
reúne a Frente ampla - da
qual o candidato faz parte
- e o Partido Comunista.

Kast, do ultraconser-
vador Partido Republi-
cano - fundado por ele -
venceu o primeiro turno
em 21 de novembro e
conseguiu alinhar em
torno de seu nome todos
os partido da direita chi-
lena.

Tanto Boric quanto
Kast têm implementado
mudanças em seus pla-
nos de governo desde
que passaram para o
segundo turno. Kast, ad-
vogado e ex-parlamentar
filiado ao Partido Republi-
cano, mantém sua ideia
de construção de uma
vala nas fronteiras ao
norte do Chile. Segundo
ele, como informa a RFI,
esta seria uma solução
eficaz contra a entrada
de imigrantes irregulares

que chegam a partir das
fronteiras com Peru e
com a Bolívia.

O candidato repu-
blicano retirou do seu
programa de governo
dois pontos bastante
criticados pela opinião
pública: a construção de
novas termelétricas e a
eliminação do Ministério
da Mulher e Equidade de
Gênero. Além disso, o di-
reitista adicionou alguns
pontos, como o tema am-
biental, vagamente men-
cionado anteriormente,
mas que continua com
poucos detalhes.

O programa de Boric
segue centrado em três
reformas que ele consi-
dera essenciais: previ-
dência, saúde e educa-
ção. Há mais três temáti-
cas que permeiam a mai-
oria das propostas: fe-
minismo, crise climática
e trabalho digno. O
esquerdista também adi-
cionou elementos mais
moderados ao seu pro-
grama, como por exem-
plo uma reforma tributá-
ria, que deve ser capaz de
arrecadar o equivalente a

6% do PIB nos quatro
anos de governo e com o
objetivo de chegar a 8%
em oito anos.

Quem quer que vença
o segundo turno enfren-
tará um cenário econô-
mico complexo: após
a vigorosa recuperação
de 2021, prevê-se uma
desaceleração do cresci-
mento e um aumento da
dívida pública chilena no
próximo ano.

Kast e Boric represen-
tam projetos antagônicos
na economia.

Enquanto o jovem de-
putado de esquerda é li-
beral em temas sociais e
defende ”um Estado de
bem-estar” ao estilo euro-
peu na área econômica,
seu adversário, um ad-
vogado de 55 anos, de-
fende o modelo econô-
mico neoliberal e tem
uma visão ultraconserva-
dora em temas sociais,
expressa em sua oposi-
ção ao aborto e ao casa-
mento entre pessoas de
mesmo sexo. As informa-
ções são do portal de no-
tícias G1.
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No Reino Unido, o primeiro-ministro
Boris Johnson enfrenta a pior crise

do seu governo.
Reprodução

Boris Johnson insistiu que acredita que nenhuma regra foi quebrada
e pediu a um de seus principais funcionários para investigar as su-
postas festas.

O primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris John-

son, sofreu a pior crise da sua
gestão na noite de terça-feira
(14), após semanas de es-
cândalos culminarem em uma
rebelião em massa de muitos
de seus próprios legisladores
conservadores.

Embora o governo tenha
conquistado uma série de vo-
tos em novas medidas con-
tra o coronavírus, o fez com
a indignidade de confiar nos
votos da oposição. Um to-
tal de 99 membros conserva-
dores do parlamento desafiou
Johnson, destruindo sua mai-
oria de 79 assentos e o dei-
xando exposto. A questão em
Westminster agora é: quão
ruim isso é para Johnson?

Em uma palavra: muito. As
últimas duas semanas foram
dominadas por relatos de que
ele e sua equipe realizaram
reuniões sociais em Downing
Street no inverno de 2020, en-
quanto o resto do país estava
em lockdown, devido à pande-
mia de coronavírus, e tais reu-
niões eram ilegais.

Johnson insistiu que acre-
dita que nenhuma regra foi
quebrada e pediu a um de
seus principais funcionários
para investigar as supostas
festas.

E na quarta-feira (15) sur-
giu a imagem de uma festa de
Natal realizada na sede do Par-
tido Conservador em 14 de de-
zembro do ano passado.

A foto, obtida e publicada
pelo jornal The Mirror, mos-
tra 24 pessoas em um evento
para o candidato conservador
a prefeito de Londres, Shaun
Bailey.

Os conservadores não res-
ponderam aos pedidos da
CNN para comentar a fotogra-
fia recém-descoberta, mas o
Partido Conservador já havia
se afastado do evento e de
Bailey.

A questão das reuniões de
Natal veio logo após um es-
cândalo em que Johnson açoi-

tou seus parlamentares para
anular a suspensão de 30
dias de um colega conserva-
dor que violou as regras de
lobby.

Owen Patterson enviou vá-
rios e-mails para funcionários
do governo, em nome de duas
empresas que pagaram a ele
um salário de 100.000 libras
(o equivalente a R$ 752.000)
como consultor. Ele inicial-
mente negou qualquer irregu-
laridade, mas acabou renunci-
ando ao cargo no parlamento
do Reino Unido.

Além destes casos, ou-
tros escândalos vieram à tona,
como, por exemplo, quando
o primeiro-ministro pagou pela
reforma de seu apartamento e
quem pagou pelas férias de
luxo que ele tirou.

O acúmulo de escândalos
e problemas interpartidários é
um presente para os críticos
de Johnson – e os relatórios
estão começando a atrapalhar
o público, sugerem as pes-
quisas de opinião. Todas as
semanas, o líder da oposição
pode questionar o primeiro-
ministro no parlamento e, na
quarta-feira, o líder trabalhista
Keir Starmer não hesitou, per-
guntando a Johnson sobre a
rebelião da noite anterior.

“Se mais votos forem ne-
cessários para salvar vidas”,
o Partido Trabalhista seguiria
a liderança de Starmer e aju-
daria a aprovar as medidas
essenciais caso seus próprios
parlamentares não o apoias-
sem. Starmer perguntou: “O
primeiro-ministro entende por
que seus próprios parlamenta-
res não confiam nele?” John-
son se recusou a responder a
esta pergunta específica.

Starmer perguntou por que
as pessoas deveriam seguir
regras que parecem ser igno-
radas por muitos em Downing
Street. Johnson ficou visivel-
mente irritado com essa linha
de investigação.

Tudo isso prejudicou gra-
vemente a reputação de John-

son, se os índices de apro-
vação pessoal ou pesquisas
servirem de base. Uma pes-
quisa mostra os conservado-
res quatro pontos atrás do Par-
tido Trabalhista, de oposição,
enquanto 65% das pessoas
desaprovam sua liderança.

No entanto, Boris John-
son provavelmente não corre
nenhum risco imediato de
perder o emprego. Para
destituir Johnson do cargo,
15% de seus parlamentares
precisariam enviar cartas ao
presidente de um grupo de
parlamentares conservadores
de bancada, conhecido como
Comitê de 1922, pedindo um
voto de confiança em sua
liderança.

O número de cartas envia-
das é sempre mantido em si-
gilo, mas não é considerado
em nenhum lugar perto desse
limite. Mesmo se fosse alcan-
çado, é improvável que John-
son perca a votação. Isso, por
sua vez, o tornaria imune a ou-
tro desafio de liderança por 12
meses. Não seria do interesse
daqueles que buscam destituir
Johnson mostrar sua mão vo-
tando contra ele apenas para
perder.

E há um argumento de que
mantê-lo no cargo, suficien-
temente danificado, pode ser
a melhor maneira de avançar

por enquanto – ninguém quer
limpar sua bagunça.

Mas nada disso significa
que Johnson está completa-
mente seguro. Há uma teoria
de que as lideranças políticas
terminam não com um único
tiro, mas com mil cortes.

Ele assumiu o cargo com
a reputação de não ser total-
mente confiável. As circuns-
tâncias em que ele ganhou a
eleição de 2019 foram extre-
mamente incomuns (o Brexit
estava em um impasse e o en-
tão líder da oposição, Jeremy
Corbyn, era historicamente im-
popular entre os eleitores).

O perigo para Johnson é
quemuitos eleitores acreditam
que se alguémpodementir so-
bre uma coisa, por exemplo,
detalhes de como o Brexit fun-
ciona, é um passo curto para
acreditar que eles irão mentir
sobre qualquer coisa.

E, infelizmente para John-
son, é possível que ele tenha
passado do ponto sem volta
e que esses escândalos o si-
gam até o fim de sua lide-
rança. A questão é quando
isso vai acontecer. As informa-
ções são da CNN.
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Para evitar superlotação de cadeias, a
Dinamarca aluga celas em outro país.

Reprodução

O Ministro da Justiça dinamarquês, Nick Haekkerup, disse que o
acordo com Kosovo ajudaria a expandir a capacidade das prisões
na Dinamarca, aliviando a pressão sobre os agentes do país.

A Dinamarca encontrou
uma saída incomum

para a superlotação das
cadeias do país: alugar ce-
las no Kosovo. O governo
dinamarquês pretende se
livrar de 300 detentos es-
trangeiros e negocia um
acordo com os kosovares,
que receberão � 210 mi-
lhões (cerca de R$ 1,34
bilhão), nos próximos dez
anos. Com o dinheiro,
eles prometem melhorar
o sistema carcerário e fi-
nanciar projetos de energia
renovável.

As 300 células a se-
rem alugadas no Kosovo
destinam-se a criminosos
condenados de países não
pertencentes à União Eu-
ropeia que deveriam ser
deportados da Dinamarca
após as suas sentenças.
Eles cumprirão suas penas
em um centro correcional
na cidade oriental de Gji-
lan, segundo a ministra da
Justiça do país, Albulena
Haxhiu.

Os dinamarqueses re-
clamam que o sistema car-
cerário do país se aproxima
rapidamente da superlota-
ção, em razão do aumento
da violência de gangues.
Segundo a administração
penitenciária do país, até
2025, a Dinamarca terá um
déficit de 1.000 vagas nas
cadeias, o que fez o go-
verno apressar a negocia-
ção com Kosovo.

Faz parte dos planos
do governo dinamarquês
também canalizar mais di-
nheiro para seu sistema
para lidar com anos de
êxodo de funcionários e o
maior número de conde-
nados desde 1950. “Os
internos que serão trans-
feridos não serão de alto
risco”, afirmou o governo,
em nota.

A assinatura do acordo
de realocação de presos –

que teve apoio de partidos
de esquerda, direita e ex-
trema direita – está prevista
para a próxima semana.
Um estudo feito pelos di-
namarqueses concluiu que
as instituições correcionais
do Kosovo “têm a melhor
infraestrutura da região bal-
cânica”.

No início desta semana,
o Ministro da Justiça dina-
marquês, Nick Haekkerup,
disse que o acordo comKo-
sovo ajudaria a expandir a
capacidade das prisões na
Dinamarca em várias cente-
nas de lugares, abrindo es-
paço e aliviando a pressão
sobre os agentes do país.

Um relatório de 2020
do Departamento de Es-
tado dos EUA delineou os
problemas nas prisões e
centros de detenção de
Kosovo, incluindo violência
entre prisioneiros, corrup-
ção, exposição a pontos
de vista religiosos ou políti-
cos radicais, falta de aten-
dimento médico e, às ve-
zes, violência por parte da
equipe.

Nem todo o mundo
gostou do acordo. O
diário Politiken, de Cope-
nhague, chamou a nego-
ciação de “bizarra”. O
procurador-geral do país,
Kristian Braad, disse que
ele era controverso. ”Estou
muito preocupado com
essa ideia, porque estamos
seguindo por um cami-
nho que não podemos
controlar”, disse ele. “A
consequência pode ser que
eles (prisioneiros a serem
transferidos) não obtenham
acesso ao que têm direito,
tanto do ponto de vista dos
direitos humanos, quanto
das regras de como tra-
tamos os prisioneiros na
Dinamarca”, disse. O go-
verno afirma que eles terão
o mesmo tratamento que
os prisioneiros em celas

dinamarquesas.
Haekkerup disse estar

confiante de que a transfe-
rência de criminosos para
Kosovo seguirá os padrões
internacionais de direitos
humanos.

No momento, Kosovo,
um dos países mais pobres
da Europa com 1,8 milhão
de pessoas, tem 1.642 pre-
sos em 11 prisões e centros
de detenção que podem,
juntos, abrigar cerca de 2,4
mil presos. Dessas vagas,
400 ainda estão livres. O
plano é que a prisão de 300
celas em Gjilan, 50 km a
sudeste da capital, Pristina,
seja usada para abrigar os
presidiários da Dinamarca.

Um diretor dinamarquês
administrará as novas insta-
lações, acompanhado por
um albanês e outros funci-
onários locais. Fatmira Ha-
liti, do Centro de Reabili-
tação de Kosovo para Ví-
timas de Tortura, uma or-
ganização sem fins lucra-
tivos que monitora o sis-
tema, disse que transferir
cerca de 200 presos da pri-
são de Gjilan para dar lu-
gar a presos dinamarque-
ses naturalmente superpo-
voaria outras prisões.

“Apesar das melhorias
sistêmicas e de algumas

novas instalações nos últi-
mos anos, o serviço cor-
recional de Kosovo deixa
muito a desejar e dificil-
mente pode ser comparado
aos da Dinamarca”, disse
Haliti.

Exemplos
Por mais esquisito que

pareça o acordo, ele não
chega a ser inédito. Em
2009, a Bélgica alugou 500
celas na Holanda, para ali-
viar a pressão sobre o sis-
tema carcerário do país.
Na época, graças a uma
queda nos índices de cri-
minalidade, os holandeses
tinham cerca de 2 mil va-
gas, que consumiam recur-
sos públicos.

O governo belga pagou
� 30 milhões para mandar
os detentos por três anos
para o outro lado da fron-
teira. Em 2015, a Noruega
seguiu o mesmo caminho
e pagou à Holanda � 25
milhões de euros por ano
pelo aluguel da prisão de
Norgerhaven, uma instala-
ção de segurança máxima,
para onde enviou 242 de-
tentos. As informações são
do jornal O Estado de S.
Paulo e das agências de no-
tícias Reuters e AP.
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Rússia oferece “tratado de paz”
para Estados Unidos e Otan.

Russian Defense Ministry Press Service

Vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo mostra exercício
militar nos Montes Urais, na quinta-feira.

A Rússia enviou aos
Estados Unidos e

à Otan (Organização
do Tratado do Atlântico
Norte) um grande “tra-
tado de paz”, com nove
artigos, com a intenção
de acalmar a situação
no leste europeu, espe-
cialmente, na crise com
a Ucrânia, informou o
Ministério das Relações
Exteriores russo na sexta-
feira (17).

Conforme a pasta, o
documento foi entregue
no último dia 15 e, en-
tre as medidas, citadas
por vários veículos de im-
prensa russos, há a cria-
ção de uma “linha direta”
entre Moscou e Otan,
a promessa por parte
dos norte-americanos de
“não expandir” a Organi-
zação com países da re-
gião e não aceitar mem-
bros que faziam parte da
União Soviética.

“As partes deverão re-
solver todas as contro-
vérsias internacionais em
suas relações mútuas por
meios pacíficos e abster-
se do uso ou ameaça de
força de qualquer forma
incompatível com os pro-
pósitos das Nações Uni-
das”, diz o início do texto.

Outro ponto abor-
dado, no artigo 7, é que
Rússia e EUA devem
”evitar a implantação de
armas nucleares fora de
seus territórios nacionais”
e que levem de volta para
suas nações ”as armas
já entregues fora de suas
fronteiras no momento de
entrada em vigor desse

tratado”.
”As partes eliminarão

todas as infraestruturas
existentes para o envio
de armas nucleares para
fora do território nacional.
não treinarão equipes mi-
litares ou civis de países
que não possuem armas
nucleares ao uso de tal
armas”, diz ainda o texto.

O tratado cita amesma
questão para a instalação
de bases militares no ex-
terior, mas destaca, espe-
cialmente, que não pode-
rão ser criadas nos países
que formavam a União
Soviética.

O documento pro-
posto pelos russos ainda
pede que ”os exercí-
cios militares da Rússia
e da Otan devem ser
planejados e conduzi-
dos de forma que redu-
zam riscos de situações
perigosas eventuais de
acordo com suas obriga-
ções sob a lei internaci-
onal, incluindo aquelas
envolvidas em acordos
intergovernamentais na
prevenção de inciden-
tes nas águas territoriais
marítimas e seu espaço
aéreo”.

A tensão na região se
ampliou de maneira ex-
ponencial nas últimas se-
manas, com os russos
enviando milhares de sol-
dados – seriam cerca de
90 mil – à área de fron-
teira ucraniana. A medida
foi vista pelos ocidentais,
incluindo a União Euro-
peia, como uma tentativa
de invasão do território vi-
zinho.

O presidente russo,
Vladimir Putin, afirmou
por mais de uma vez
que só queria ”garantir”
a segurança do país, mas
deixou claro que a me-
dida foi tomada por conta
do desejo do governo
ucraniano de se unir à
Otan. Além disso, Putin
reclama constantemente
dos exercícios da Otan no
Mar Negro.

Mas, os líderes oci-
dentais não se contenta-
ram com essa informa-
ção e disseram que es-
tão prontos para aplicar
”graves sanções” políti-
cas e econômicas contra
Moscou se houver qual-
quermovimentomilitar na
Ucrânia.

Atualmente, o país já
vive sob sanções euro-
peias que, inclusive, fo-
ram estendidas por mais
seis meses e vigorarão,
ao menos, até 31 de julho
de 2022.

A crise na região se ar-
rasta desde o fim de 2013
quando o então presi-
dente, Viktor Yanukovych,

se negou a assinar um
acordo de cooperação
entre Kiev e UE. Amedida
abriria as portas para os
ucranianos, no futuro, fa-
zerem parte formalmente
do bloco.

A decisão do manda-
tário foi alvo de grandes
protestos diários da po-
pulação – ele caiu em
fevereiro de 2014 – e a
Rússia, que era contrá-
ria à adesão, aproveitou o
momento de ”fragilidade”
para anexar o território
da Crimeia, tendo acesso
ao Mar Negro, e apoi-
ando grupos separatistas
na região do Donbass.

Em 2015, o acordo de
Minsk, intermediado por
França e Alemanha, co-
locou fim ao conflito bé-
lico em si, mas a situa-
ção nunca voltou à nor-
malidade. Agora, com a
nova aproximação entre
Kiev e os países ociden-
tais, a crise voltou a se
agravar. As informações
são da agência de notí-
cias Ansa.
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Veja quais são as instituições financeiras
mais valiosas da América Latina.

Divulgação

Logotipo do Nubank na Bolsa de Nova York.

O Nubank come-
çou a ter as suas

ações negociadas na
Bolsa de Nova York, e
estreou no mercado
de ações na condi-
ção de banco de ca-
pital aberto mais va-
lioso da América La-
tina e a quarta maior
empresa brasileira de
capital aberto.

O banco digital
chegou à Bolsa va-
lendo US$ 41,5 bi-
lhões (cerca de R$
230 bilhões), supe-
rando o valor de mer-
cado do Itaú Uni-
banco (R$ 37,8 bi-
lhões ou cerca de
R$ 208 bilhões), de
acordo com dados
da provedora de in-
formações financei-
ras Economatica.

A oferta inicial de
ações (IPO, na sigla
em inglês) do Nu-
bank na Bolsa de Va-
lores de Nova York
levantou US$ 2,6 bi-
lhões na oferta base
da abertura de ca-
pital, precificando as
ações do banco em
US$ 9 por papel.

A capitalização co-
loca também a fin-
tech na condição de
quarta maior com-
panhia brasileira lis-
tada em bolsas, atrás
apenas de Petrobras,
Vale e Ambev.

O presidente e

fundador do banco,
David Velez, um co-
lombiano formado
em Stanford, decidiu
empreender em pro-
dutos financeiros na
América Latina após
perceber a burocra-
cia para abrir uma
conta corrente no
Brasil.

Atualmente, o Nu-
bank possui 48 mi-
lhões de clientes
no Brasil, México e
Colômbia.

Rankings

Veja abaixo as em-
presas brasileiras lis-
tadas mais valiosas:

– Petrobras: US$
70,9 bilhões;

– Vale: US$ 66,4
bilhões;

– Ambev: US$ 45,4
bilhões;

– Nubank: US$
41,5 bilhões;

– Itaú Unibanco:
US$ 37,8 bilhões;

– Bradesco: US$
33,5 bilhões;

– Weg: US$ 27,1
bilhões;

– Santander Brasil:
US$ 22,2 bilhões;

– Rede D’Or: US$
17,5 bilhões;

– Banco do Brasil:
US$ 16,7 bilhões.

Abaixo veja os ban-
cos mais valiosos da
América Latina:

– Nubank: US$
41,5 bilhões;

– Itaú Unibanco:
US$ 37,8 bilhões;

– Bradesco: US$
33,5 bilhões;

– Santander Brasil:
US$ 22,2 bilhões;

– GFBanorte (Mé-
xico): US$ 17,9 bi-
lhões;

– Banco do Brasil:
US$ 16,7 bilhões;

– BTG Pactual:
US$ 16,5 bilhões;

– Banco De Chile:
US$ 9,4 bilhões;

– Banco Santander-
Chile: US$ 8,4 bi-
lhões;

– Bancolombia:
US$ 7,9 bilhões.

A fonte das infor-
mações é da Econo-
matica, com dados
de fechamento do dia
8 de dezembro e da
precificação do IPO
do Nubank.

O Banco Inter, que
assim como o Nu-
bank é uma institui-
ção financeira digital

que oferece contas
gratuitas, tem valor
de mercado de US$
5,8 bilhões, segundo
a Economatica. A XP,
que é sediada nas
Ilhas Cayman e lis-
tada na Nasdaq, é
avaliada em US$ 16,8
bilhões.

Os bancos dos
Estados Unidos se-
guem se longe os
mais valiosos das
Américas. A lide-
rança é do J.P. Mor-
gan Chase & Co,
com valor de mer-
cado de US$ 474,9
bilhões, segundo da-
dos da Economatica,
seguido do Bank Of
America (US$ 361,4
bilhões) e do Wells
Fargo & Company
(US$ 197 bilhões). As
informações são do
portal de notícias G1.
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Viagens da Região Metropolitana a
Gramado ficarão mais curtas com
asfalto em Santa Maria do Herval.

Divulgação/Daer

Ações de pavimentação incentivam o crescimento econômico e fomentam o turismo das comunidades
atendidas.

O bras aguardadas
pelos gaúchos há

pelo menos 20 anos
serão retomadas, após
a assinatura de ordem
de serviço na sexta-feira
(17). Serão investidos
R$ 91,3 milhões nos
acessos entre Capão
Bonito do Sul e La-
goa Vermelha (ERS-
461), Gramado e Santa
Maria do Herval (ERS-
373), Cambará do Sul e
São José dos Ausentes
(ERS-020).

As ações de pavi-
mentação incentivam
o crescimento econô-
mico das comunidades
atendidas, além de fo-
mentar o turismo do
Estado. Com as obras,
as viagens da Região
Metropolitana ficarão
mais curtas.

O governador gaú-
cho, Eduardo Leite, res-
saltou a importância do
trabalho conjunto que
viabilizou a retomada
de investimentos pelo
governo do Estado,
envolvendo os projetos
aprovados pela Assem-
bleia Legislativa e os
esforços, como destino
de emendas parlamen-
tares, de deputados
das bancadas gaúchas.

“Não fossem as re-
formas aprovadas com
suporte da Assembleia,
não estaríamos rece-
bendo hoje prefeitos
para celebração de
convênios e contratos,
mas sim para ouvir rei-

vindicações. A agenda
de reformas e privatiza-
ções, que propusemos
e aprovamos, está vi-
abilizando a retomada
de investimentos no
Estado. Ao investir nas
regiões, possibilitamos
que a economia gire,
atraindo recursos e re-
novando a de seguir
investindo em serviços
para a população”, afir-
mou.

Leite anunciou ainda
que, em breve, co-
meçam as discussões
sobre nova etapa do
Avançar na Infraestru-
tura, para que, neste
mandato, sejam enca-
minhadas outras obras
capazes de melhorar a
logística do Estado.

O secretário de Lo-
gística e Transportes,
Juvir Costella, garantiu
a finalização das obras.
“Estes recursos já fo-
ram disponibilizados,
foram empenhados e
liberados pelo governo

e pela secretaria da Fa-
zenda. Não temos dú-
vida nenhuma de que
são obras com início,
meio e fim”, disse.

No trecho que liga
Capão Bonito do Sul
a Lagoa Vermelha, na
ERS-461, serão pavi-
mentados 7,5 quilôme-
tros, investimento de
R$ 11,6 milhões, favo-
recendo a agropecuá-
ria, principal atividade
econômica do municí-
pio. A previsão de en-
trega da obra é para
2022.

Na ligação entre Gra-
mado e Santa Maria
do Herval, na ERS-373,
serão recuperados 7,1
quilômetros de trecho
já pavimentado e ha-
verá a pavimentação de
10 quilômetros. Além
de reduzir a distância
entre Porto Alegre e
Gramado em 20 quilô-
metros, a obra criará
uma alternativa para a
ERS-239 e a ERS-115,

que compreendem Ta-
quara e Três Coroas,
em direção à região das
Hortênsias. O investi-
mento de R$ 27,6 mi-
lhões vai desenvolver a
rota turística e a região
agrícola.

Também está pre-
visto o emprego de R$
9,6 milhões garantidos
e empenhados pela
bancada federal gaú-
cha para a pavimenta-
ção da Estrada da Pe-
dreira, rota alternativa
entre Gramado e Porto
Alegre.

Entre Cambará do
Sul e São José dos Au-
sentes, o investimento
de R$ 52,1 milhões será
destinado para a pavi-
mentação de 26,6 quilô-
metros, melhorando im-
portante rota turística,
nos altos da Serra, que
atrai visitantes do país
inteiro.
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Quarenta e duas toneladas de grãos de
soja e milho com resíduos de agrotóxicos
são apreendidas em Frederico Westphalen.

Divulgação

Sementes tratadas com agrotóxicos eram lavadas para serem comer-
cializadas para consumo humano e animal.

Corsan assina aditivos
contratuais com 74 municípios.

Divulgação/Corsan

Na quinta-feira, encerrou o prazo concedido pela Lei Estadual nº
15.708/21, que autoriza a privatização da Companhia.

A Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária e Desen-

volvimento Rural (SEAPDR),
com apoio da Patrulha Am-
biental da Brigada Militar
(Patram), realizou opera-
ção na região de Frederico
Westphalen, quando foram
apreendidas 42 toneladas
de grãos de soja e milho
com resíduos de agrotóxi-
cos. Agrotóxicos estavam
escorrendo para a rede
de escoamento fluvial Do
total, 15 toneladas eram de
soja semente tratada com
agrotóxicos. Segundo o
preposto, por serem velhas,
as sementes estavam sendo
lavadas em betoneiras, para
posterior comercialização
como grãos, para consumo.

Segundo relatos dos fiscais
que participaram da ação,
os agrotóxicos resultantes
dessa lavagem estavam
escorrendo a céu aberto
pelo chão, até chegarem às
tubulações de escoamento
fluvial, em flagrante dano
ambiental.

As outras 23 toneladas
eram de milho grão e fa-
relo para trato animal, en-
tre as quais havia grãos
tratados com agrotóxicos.
Os funcionários que esta-
vam executando esta ativi-
dade não utilizavam equi-
pamento de proteção indivi-
dual. “O uso de agrotóxicos
no tratamento de sementes
é permitido e visa proteger o
grão contra o ataque de pra-

gas, desde a semeadura até
a emergência da planta. A
questão é que o tratamento
torna esse grão impróprio
para consumo, seja ele ani-
mal ou humano”, explica o
diretor do departamento de

Defesa Vegetal da SEAPDR,
Ricardo Felicetti.

A Corsan assinou aditivos
com 74 municípios, in-

cluindo 9 dos 10 maio-
res contratos da Compa-
nhia. O balanço foi divul-
gado na última sexta-feira
(17), por meio de cole-
tiva de imprensa e comu-
nicado ao mercado. Os
municípios que aderiram re-
presentam cerca de 52%
do faturamento da empresa,
cujo prazo médio de contra-
tos, ponderado pelo fatura-
mento, agora é de 30 anos.
A aditivação abrange 3,6 mi-
lhões de clientes desse con-
junto de cidades. No com-
parativo, o total de usuários
da Corsan é 7,3 milhões de
pessoas, e o Rio Grande do
Sul tem 11,4 milhões de ha-
bitantes.

Na quinta-feira (16),
encerrou o prazo conce-
dido pela Lei Estadual nº

15.708/21, que autoriza a
privatização da Companhia.
A aditivação é uma obrigato-
riedade do novo Marco Le-
gal do Saneamento, visando
adequar os compromissos
da empresa às metas exi-
gidas pela lei federal. A
adesão expressiva chancela
a estratégia planejada pela
Corsan e amplia o prazo dos

contratos, trazendo segu-
rança jurídica para ambas
as partes.

O diretor-presidente da
Companhia, Roberto Bar-
buti, avaliou os resultados
obtidos: “Os municípios
maiores e mais relevantes
aderiram ao aditivo e, assim,
estão prontos para serem
protagonistas da universali-

zação do saneamento, que
é o principal foco do Marco
Legal”, afirmou Barbuti.

Conforme o dirigente, ”a
Corsan seguirá aberta ao
diálogo com os municípios
que não aditivaram seus
contratos, porém semos be-
nefícios previstos na lei es-
tadual”. Salientou que es-
sas cidades, cujos contratos
permanecem válidos, segui-
rão contando com a pres-
tação adequada de serviços
por parte da Companhia. De
acordo com o Marco Legal,
o prazo final para inclusão
de metas de universalização
e de qualidade dos servi-
ços de saneamento vai até
31/03/2022.
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Primeira divulgação do boletim de
Balneabilidade aponta 84 pontos próprios

para banho no Rio Grande do Sul.
Arquivo/Fepam

Índice de bactéria indica se banhistas podem entrar na água.

A Fundação Esta-
dual de Proteção

Ambiental (Fepam)
começou a divulgar
na sexta-feira (17) os
resultados das aná-
lises da água nas
praias e balneários
do Rio Grande do
Sul, em um serviço
que prossegue até
4 de março, sempre
no último dia útil da
semana. Dos 90
pontos de coleta em
42 municípios, cons-
tam como impróprios
para banho seis lo-
cais, em Barra do Ri-
beiro, São Jerônimo
e Pelotas.

– Praia Recanto
das Mulatas, no
Guaíba (Barra do Ri-
beiro); – Praia do
Encontro, no rio Jacuí
(São Jerônimo); –
Balneário Valverde
- ponto do trapiche
(Pelotas); – Balneário
Valverde (Pelotas);
– Balneário Santo
Antônio - ponto da
rua Bagé (Pelotas);
– Balneário Santo
Antônio - ponto do
restaurante (Pelotas).

As informações
são disponibiliza-
das no portal es-
tado.rs.gov.br e ha-
verá placas indicati-
vas em cada um dos
pontos de coleta e

análise de material.
Se a sinalização for
”impróprio”, significa
que a água está con-
taminada. Do contrá-
rio, é porque não há
restrição (salvo em
locais que apresen-
tem outros proble-
mas, como o risco de
afogamento).

Os veranistas tam-
bém podem con-
sultar a situação no
aplicativo do Sis-
tema de Balneabi-
lidade, através do
site procergs.com.br.
Essa opção apre-
senta uma vanta-
gem adicional: infor-
mações atualizadas
sobre previsão do
tempo e condições
do mar.

Além do serviço re-
alizado pelo laborató-
rio da Fepam em par-
ceria com a equipe

da Regional do Lito-
ral Norte, o Serviço
Autônomo de Sane-
amento de Pelotas
(Sanep) realiza análi-
ses e coletas nos bal-
neários da praia do
Laranjal. Já a Com-
panhia Riograndense
de Saneamento (Cor-
san) responde pelos
demais balneários do
Estado.

A análise das con-
dições bacteriológi-
cas nas praias e bal-
neários tem como
parâmetro o índice de
presença da bactéria
”Escherichia coli”.
De forma resumida,
a analista geóloga
Cátia Luisa Gayer
Vaghetti, da Fepam,
explica como isso
funciona:

”O microrganismo
habita o trato intesti-
nal de humanos e ou-

tros animais de san-
gue quente. Sua pre-
sença em abundân-
cia na água repre-
senta um bom indica-
dor de contaminação
por fezes , havendo
assim risco de doen-
ças no local”.

A Fepam realiza
esse tipo de ação
para o veraneio todos
os anos, desde 1979.
Atualmente, o projeto
Balneabilidade inte-
gra o programa ”RS
Verão Total”, antiga
Operação Golfinho.
”Trata-se do mais im-
portante serviço que
a Fepam presta aos
gaúchos, em um pro-
jeto que evolui sem-
pre”, destaca a presi-
dente da Fundação,
Marjorie Kauffmann.
(Marcello Campos)
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Em Porto Alegre, orlas de Belém Novo e
Lami têm cinco pontos próprios para banho.

Rafaela Redin/DMAE PMPA

Análises são feitas em seis pontos nas orlas de Belém Novo e Lami.

O Departamento
Municipal de

Água e Esgotos
(Dmae) divulga o se-
gundo relatório de bal-
neabilidade de praias
da Orla do Guaíba, na
Zona Sul da Capital.
Dos seis pontos ana-
lisados no Lami e Be-
lém Novo, cinco pos-
suem águas próprias
para banho e apenas
um ponto, no Belém
Novo, segue impró-
prio. A divulgação da
balneabilidade foi ini-
ciada na última terça-
feira (14), e seguirá até
março de 2022.

O período de amos-
tragem utilizado pelo
Departamento se es-
tendeu entre os dias
24 de novembro a 15
de dezembro. Con-
fira os pontos avalia-
dos no mapa e a situa-
ção de cada um deles:

Belém Novo
Posto 1 (Praça José

Comunal, em frente à
garagem da empresa

de ônibus) – águas im-
próprias para banho;
Posto 2 (Praia do Le-
blon, avenida Beira-
Rio, em frente à rua
Antônio da Silva Só)
– águas próprias para
banho; Posto 3 (Praia
do Veludo, avenida Pi-
nheiro Machado em
frente à praça) – águas
próprias para banho.

Lami
Posto 1 (acesso

pela rua Luiz Vieira
Bernardes, nas ime-
diações da segunda
guarita de salva-vidas)

– águas próprias
para banho; Posto 2
(acesso pela rua Luiz
Vieira Bernardes, em
frente à primeira gua-
rita de salva-vidas) –
águas próprias para
banho; Posto 3 (ave-
nida Beira-Rio, em
frente ao nº 510) –
águas próprias para
banho.

Como a
avaliação é feita

A análise da bal-
neabilidade segue o
disposto pela Reso-
lução nº 274/2000

do Conselho Nacio-
nal de Meio Ambi-
ente (Conama), que
estabelece que 80%
das análises, de um
conjunto das cinco úl-
timas amostras, deve
apresentar um número
de Escherichia coli
não superior a 800
NMP/100 mL e que
na última amostragem
este valor não ultra-
passe 2000 NMP/100
mL. O valor do pH
deve manter-se na
faixa de 6,0 a 9,0.

OSUL | 47 Porto Alegre . Domingo, 19 de Dezembro de 2021



Porto Alegre . Domingo, 19 de Dezembro de 2021 OSUL | 48



OSUL | 49 Porto Alegre . Domingo, 19 de Dezembro de 2021



Porto Alegre . Domingo, 19 de Dezembro de 2021 . 50

CLÁUDIO HUMBERTO

PROTEÇÃO DA LAVA-JATO A
DIAS VAI PARA O PALANQUE

Deve virar tema da campanha presidencial a relação da força-tarefa
da Lava-Jato com o senador Álvaro Dias (Podemos-PR), que teria
sido poupado de investigações pelos amigos e agora correligio-
nários Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O próprio presidente Jair
Bolsonaro sinalizou isso, ao destacar o tema nas redes sociais.
Até contou o dia em que, desconfiado, decidiu não atender a um
telefonema de Dallagnol.

Disse-me-disse
Dallagnol diz ter sido o contrário, que se recusou a atender a ligação
do presidente, que, por sua vez, tem testemunhas.

Faltava confiança
Bolsonaro contou seu temor de que, tentando ser procurador-Geral
da República, Dallagnol distorcesse a conversa para prejudicar o
governo.

Sem investigação
Adversários de Moro, no PT e no Planalto, já colecionam fatos da
Lava Jato, inclusive supostos atos de proteção a denunciados.

Conceito negativo
O presidente acreditou nas revelações da “vazajato” e desde então
pensa o pior dos métodos do seu ex-ministro Moro e de Dallagnol.

Mortes por covid caíram 43,7% em dezembro
A campanha de vacinação brasileira segue fazendo sucesso, com
325 milhões de doses aplicadas, e os resultados desse êxito apare-
cem nas estatísticas da pandemia no Brasil. Que parece aindamais
próxima do fim. A média diária de mortes, que realmente importa,
desabou 43,7%, de 231 para 130, apenas neste mês de dezembro
e chegou ao menor patamar desde abril do ano passado, de acordo
com dados do Conass.

Patrulha intimida
O controle da covid animou muita gente a abandonar a máscara,
mas o medo de ser taxado de “negacionista” freou essa tendência.

Outro lado
A reabertura nos EUA avançoumais, mesmo commenor proporção
de imunizados. Lá, a média de mortes é quase dez vezes maior.

Vencendo o medo
Com três pessoas vacinadas em cada quatro brasileiros, a reaber-
tura total do Brasil depende mais do psicológico que da ciência.

Barroso errou
No fim do ano do TSE, sexta (17), o ministro Barroso errou, ao ata-
car “a volta do voto de papel”. Não foi assim. O que se pretendia, e
a Câmara rejeitou, era adotar a urna eletrônica de 2ª geração, como
em dezenas de países, que permite a impressão do comprovante
do voto.

Valeria a pena?
Para Alckmin ser vice de Lula pelo PSB, o PT terá de retirar o nome
de Fernando Haddad para o governo paulista, em apoio a Márcio

França. Na disputa de 2018, Haddad teve seis vezes mais votos
que “Chuchu”.

Tirando o time
Após a humilhante derrota do pai Fernando Bezerra na disputa
por vaga no TCU, já não se fala em candidatura a governador do
prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que tenta lugar na oposição a
Bolsonaro.

Risco oportunista
A súbita preocupação com mortes por gripe é uma tentativa de
manter o clima de medo, que gera audiência. Em 2019, antes da
covid, a gripe matou 1.109 pessoas, mas só soubemos em 2020,
com o balanço.

Demagogia rasteira
O líder do PT na Câmara, Bohn Gass (RS), disse ter “sentimento
de tristeza porque o Brasil poderia ter evitado a morte de mais de
600 mil pessoas”. Deveria receitar essa mágica para a pandemia
para a OMS.

Bomba municipal
O economista Walter Pennick acha que há “combinação de pautas”
em análise no Congresso e STF, como reforma do Imposto de
Renda, que pode elevar gasto e estourar uma bomba fiscal de R$70
bilhões.

Eventos ‘isolados’
O preço do petróleo fechou na sexta (17) em mais uma queda de
2%, com especialistas prevendo depreciação ainda maior antes do
Natal. Mas a Petrobras, até agora, só reduziu a gasolina em 10
centavos.

Respiro
Não repercutiu, claro, estudo do Ipea sobre desaceleração da infla-
ção em novembro, em todas as faixas de renda, mas um detalhe é
ainda melhor: a inflação para baixa renda foi a que mais caiu, pela
metade.

Pensando bem...
...se pesquisa é “retrato do momento”, essa fotografia está a dez
meses da realidade.

PODER SEM PUDOR
Intimidade provada
Umbispo vivia falandomal do interventor no Rio Grande do Sul, Flo-
res da Cunha. Acusava-o de ser boêmio e elitista esnobe, que não
dava intimidades nem mesmo aos seus próprios aliados. Quando
soube disso, o general resolveu calar o bispo de uma forma curiosa:
chamou-o para uma conversa às 6h da manhã, recebendo-o nos
seus aposentos, ainda na cama. Vestia apenas cuecas: “Vossa
Reverendíssima desculpe, mas, como é de minha total intimidade,
posso recebê-lo a qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer
jeito.”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LAIR RIBEIRO

TABAGISMO —
APAGUE ESSE VÍCIO

A fumaça do cigarro é tão prejudicial quando a expe-
lida pelo escapamento de um automóvel. Enquanto
o escapamento libera de 30 a 80 mil ppm (partículas
por milhão) de monóxido de carbono, o cigarro emite
de 20 a 60 mil ppm.
Em janeiro de 2006, a Comissão de Recursos At-
mosféricos da Califórnia, estado norte-americano
considerado referência em regulamentação sanitá-
ria e ambiental, aprovou a definição da fumaça de
cigarros como “contaminação tóxica do ar”. A inici-
ativa ganhou força depois que uma pesquisa reve-
lou que, entre os pesquisados, 16% eram fumantes,
mas 56% dos adultos e 64% dos adolescentes esta-
vam expostos à fumaça alheia. A pesquisa indicou,
ainda, que cerca de 6,6 mil californianos morrem
anualmente de doenças associadas à exposição ao
fumo. Dos países que lutam contra o tabagismo,
o Canadá saiu na frente, proibindo o fumo em lo-
cais fechados e incentivando os postos de venda de
cigarros a oferecer alternativas para o controle do
vício, como adesivos e gomas de nicotina. No Brasil,
o pioneirismo ficou por conta da proibição do fumo
em locais fechados, apesar de ainda não haver rigor
na punição dos infratores.
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o
tabagismo é terceira causa demorte evitável em todo
o mundo. Mata mais que aids, alcoolismo, cocaína,
heroína e acidentes de trânsito juntos. Das mais
de 4.800 substâncias químicas que são liberadas
durante a combustão do tabaco, cerca de 60 são
cancerígenas. E a nicotina, que não provoca câncer,
induz ao vício.
O tabagismo pode causar câncer de pulmão, enfi-
sema pulmonar, bronquite crônica, doenças cardio-
vasculares, aneurismas arteriais, úlcera do aparelho
digestivo, infecções respiratórias, trombose vascu-
lar, amarelamento dos dentes, envelhecimento da
pele, mau-hálito, perda do fôlego e queda da re-

sistência física e do desempenho esportivo. Além
disso, há o risco de impotência sexual, infertilidade,
câncer do colo do útero, menopausa precoce e dis-
menorréia. Um estudo do Departamento de Psquia-
tria da Universidade de Michigan revelou, ainda, que
o consumo contínuo de tabaco torna o pensamento
mais lento e reduz o QI (Quociente de Inteligência).
O tabagismo é responsável por 4,9 milhões de mor-
tes anuais em todo o mundo, e a incidência de taba-
gistas entre osmortos pelas causasmais conhecidas
é assustadora. Veja a porcentagem de fumantes
detectada nas principais causa mortis:
- Câncer de pulmão: 90%
- Bronquite e enfisema: 85%
- Bronquite crônica: 40%
- Outros tipos de câncer, como de boca, laringe,
faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga e colo do
útero: 30%
- Doenças coronarianas: 25%
- Doenças vasculares: 25%
A mulher que fuma durante a gestação pode ter
desde o descolamento prematuro da placenta e he-
morragias, levando a um possível aborto, até o nas-
cimento prematuro da criança, com baixo peso. E
a criança poderá manter o quadro de baixo peso e
apresentar distúrbios de desenvolvimento motor e
intelectual. Se a mãe parar de fumar na fase de
amamentação, o bebê pode apresentar sintomas da
síndrome da abstinência, como irritabilidade, choro
fácil e tremor de braços e pernas. Atenção: bebês
cujos pais são fumantes apresentam cinco vezes
mais risco de morte súbita sem causa aparente.
Antes de acender um cigarro, olhe à sua volta, pense
no futuro e desista da idéia. Lembre-se de que,
fumando um maço de cigarros por dia, por mais de
dez anos, você está jogando fora, em média, cinco
anos de vida.
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DAD SQUARISI

PERFEIÇÃO É O VÍCIO DE DEUS

É clima de Natal: estresse de compras, presenti-
nhos, corre-corre sem fim. É hora de distribuir sor-
risos, telefonar aos amigos, desejar feliz Natal aos
conhecidos e desconhecidos. Sobretudo, é hora
de estar atento aos requintes da língua. Nada de
deslizes. O menino Jesus é bonzinho. Mas é filho
de Deus. Perfeição é seu vício. Valem dicas pra
manter o espírito da data.
Dica 1
Natal é nome próprio. Escreve-se com a inicial gran-
dona. Mas os adjetivos que o acompanham não
têm nada com isso. Vira-latas, grafam-se com a
letrinha pequena: Desejo-lhe feliz Natal. Meus votos
de alegre Natal e um 2022 pra lá de generoso.
Dica 2
Papai Noel é o bom velhinho. O nome vem do
francês Père Noël. Significa Pai Natal. Generoso,
o gordinho de barbas brancas e roupas vermelhas
distribui brinquedos pra garotada e presentes pra
todos. Ele tem um filhote. É papai-noel. Assim,
com hífen e letra minúscula. Quer dizer presente de
Natal: O que você quer de papai-noel? Ainda não
comprei seu papai-noel. Para completar minha lista,
preciso de mais três papais-noéis.
Dica 3
Presentear e cear pertencem ao vocabulário nata-
lino. Ambos jogam no mesmo time. Cuidado com
eles! Como passear, armam ciladas no presente do
indicativo e do subjuntivo. O nós e o vós, orgulhosa-
mente, esnobam o i. As outras pessoas carregam
a vogalzinha com a resignação cristã: eu passeio
(presenteio, ceio), ele passeia (presenteia, ceia), nós
passeamos (presenteamos, ceamos), vós passeais
(presenteais, ceais), eles passeiam (presenteiam,
ceiam); que eu passeie (presenteie, ceie), ele pas-
seie (presenteie, ceie), nós passeemos (presente-
emos, ceemos), vós passeeis (presenteeis, ceeis),
eles passeiem (presenteiem, ceiem).

Dica 4
A invenção foi de São Chiquinho de Assis. A missa
começava à meia-noite de 24 de dezembro. Durava
um tempão. Só terminava na madrugada do dia
seguinte. Quando os fiéis saíam da igreja, os galos
estavam cantando. Daí o nome missa do galo.
Dica 5
Cristo não foi pouca coisa. O nascimento do garo-
tinho mudou a referência do tempo. Os aconteci-
mentos anteriores à vinda dele receberam a marca
antes de Cristo. Depois dele, depois de Cristo. A
abreviatura é assim: a.C. e d.C. Desse jeitinho — o
a e o d minúsculos. O C, majestoso, maiúsculo.
Dica 6
Os reis magos souberam do nascimento de Cristo.
Presentearam-no com ouro, incenso e mirra. Os
dois primeiros são velhos conhecidos. O último
nem tanto. Vale a curiosidade. Mirra, planta me-
dicinal, encontra-se aqui e ali sem dificuldade. Era
usada para embalsamar cadáveres. Daí, por ex-
tensão, ganhou o significado de secar, ressequir,
diminuir, reduzir-se, minguar-se: O salário mirra, o
mês cresce.
Dica 7
Na época do Natal, o coração fica molinho, molinho.
Creches, asilos, instituições de caridade fazem a
festa. Ao usá-lo, lembre-se da mudança. O hiato o/o
exibia vistoso chapeuzinho. A reforma ortográfica o
cassou. A duplinha ficou assim, sem lenço e sem
documento: voo, perdoo, abençoo, coroo.
Leitor pergunta
”Prefiro morrer do que perder a liberdade”, disse o
presidente Bolsonaro. Tropeçou na regência, não?
— Carlos Emmanuel, Brasília.
Tropeçou. Prefere-se uma coisa a outra, não ”do
que” outra: Prefiro cinema a teatro. Prefiramos peixe
a carne. Prefiro a morte a perder a liberdade.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 19 DE DEZEMBRO

Eventos
1853 — Emancipação política do Estado do Pa-
raná, cujo território deixaria de estar vinculado ao
Estado de São Paulo.
1927 — Stalin condena Trotsky a deportação.
1960 — Projeto Mercury: primeiro voo da nave
Mercury com o foguete Redstone.
1972 — Retorno da missão Apollo 17.
1983 — A Taça Jules Rimet é roubada da sede
da CBF, no Rio de Janeiro.
1994 — A união civil entre homossexuais é tor-
nada legal na Suécia.
1995 — O Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado (PSTU) obtém registro definitivo.
2001 — A fumaça do World Trade Center, resul-
tante dos ataques de 11 de Setembro de 2001,
finalmente se extingue.
2012 — Park Geun-hye torna-se a primeira mu-
lher eleita para a presidência da Coreia do Sul.
2014 — Gabriel Medina é o primeiro brasileiro a
ganhar o título no campeonato mundial de surf.
2016 — Atentado terrorista em Berlim mata 12
pessoas e deixa mais de 50 feridas.
Nascimentos
1899 — Martin Luther King, político e ativista
norte-americano, pai de Martin Luther King Jr.
(m. 1984).
1901 — Rudolf Hell, inventor alemão (m. 2002).
1902—Ralph Richardson, ator inglês (m. 1983).
1915 — Édith Piaf, cantora e atriz francesa (m.
1963).
1916 — Manoel de Barros, poeta brasileiro (m.
2014).
1924—Alexandre O’Neill, escritor português (m.
1986).

1961 — Mauro Galvão, ex-futebolista e treinador
brasileiro de futebol; e Jennifer Coolidge, atriz
norte-americana.
1963 — Jennifer Beals, atriz norte-americana.
1967 — Criss Angel, ilusionista e ator norte-
americano.
1968 — Ken Marino, ator norte-americano.
1972 — Alyssa Milano, atriz e cantora norte-
americana.
1980 — Jake Gyllenhaal, ator norte-americano;
e Roberta Sá, cantora brasileira.
Falecimentos
1851 — William Turner, pintor inglês (n. 1775).
1915 — Alois Alzheimer, neurologista alemão (n.
1864).
1939—Hans Langsdorff, oficial naval alemão (n.
1894).
1954—Celso Vieira, escritor brasileiro (n. 1878).
1990 — Rubem Braga, escritor brasileiro (n.
1913).
1993 — Robson Jorge, compositor brasileiro (n.
1954).
1996 — Marcello Mastroianni, ator italiano (n.
1924).
1999 — Desmond Llewelyn, ator britânico (n.
1914).
2004 — Geraldo Lapenda, filólogo brasileiro (n.
1925).
2008 — Nancy Wanderley, atriz e comediante
brasileira (n. 1927).
2013 — Haroldo Marinho Barbosa, cineasta e
roteirista brasileiro (n. 1944).
2015— Selma Reis, cantora brasileira (n. 1960).
2019 — Alba Zaluar, antropóloga brasileira (n.
1942)



Grêmio não deve ficar com atacante
Miguel Borja; valor de compra é alto.

Lucas Uebel/Gremio FBPA

Colombiano emprestado pelo Palmeiras tem valor muito alto para ficar em definitivo no Tricolor.

Boschilia recebe sondagens de clubes
da Série A e futuro no Inter é indefinido.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O desejo do atleta é permanecer no Beira-Rio, mas ele quer mais
oportunidades em campo.

O Grêmio está em pro-
cesso de reformula-

ção e analisa com muito
cuidado todas as peças do
seu elenco para 2022. No
início da semana, Rafinha,
Cortez e Diego Souza fo-
ram desligados. A saída
do trio juntamente comVic-
tor Ferraz, Léo Pereira e
Luiz Fernando fez o time
enxugar sua folha salarial
em R$ 2 milhões. A expec-
tativa é que outros nomes
deixem o clube.

O principal deles é Mi-
guel Borja. O atacante
está emprestado pelo Pal-
meiras e, para mantê-lo, o
Tricolor precisaria colocar
a mão no bolso: US$ 2,5
milhões (R$ 14,2 milhões),
valor considerado alto para
ficar com o colombiano.

A ideia da diretoria é
não prolongar qualquer
debate com o Palmeiras
e buscar no mercado uma
nova alternativa mais ”ba-
rata”. Borja não rendeu
o esperado em 2021 e
foi uma das contratações
mais decepcionantes do

clube na reta final do
Campeonato Brasileiro,
perdendo muitos gols em
jogos determinantes para
a equipe.

Tudo indica que Dou-
glas Costa, principal re-
forço do Grêmio para a
temporada, também deve

sair do clube. O jogador
tem um alto salário e a di-
retoria já manifestou que
não consegue arcar com
os custos fora da divisão
da elite nacional.

O futuro de Gabriel Bos-
chilia está sem uma

definição para 2022. Após
uma temporada incons-
tante no Inter, o jogador
despertou interesse de
seis clubes da Série A. O
desejo do atleta é perma-
necer no Beira-Rio, mas
ele quer mais oportunida-
des em campo.

Boschilia chegou ao In-
ter em janeiro de 2020.
O seu início foi bastante
promissor, sendo uma das
peças chaves no time do
ex-técnico colorado, Edu-
ardo Coudet. Porém, uma
grave lesão onde rompeu
o ligamento do joelho, em
outubro, o retirou do res-
tante da temporada. Retor-
nando em junho deste ano,
o jogador não conseguiu
repetir as mesmas atua-

ções e acabou recebendo
poucos minutos com Mi-
guel Ángel Ramirez e Di-
ego Aguirre.

O camisa 21 colorado
atuou ao todo em 49 jogos.
Marcou cinco gols e deu
duas assistências.

Pablo

O São Paulo ofereceu
o atacante Pablo ao In-
ter na tentativa de realizar
uma troca, segundo infor-
mações do site Lance. Um
dos nomes em pauta é o
do meia Patrick, mas o ne-
gócio é considerado difícil.
Há, ainda, outras opções
de nomes em sigilo. A in-

formação foi publicada ini-
cialmente pela “Goal”.

A princípio, a negocia-
ção está complicada em
razão do salário do são-
paulino, que tem um dos
maiores vencimentos den-
tro do clube. O Colo-
rado também entende que
Patrick está valorizado no
mercado.

Apesar de ser criticado
com frequência, o Pablo
é o artilheiro do clube na
temporada, com 13 gols,
no entanto, o atleta possui
um alto salário. Ele, aliás,
foi o maior investimento já
feito pelo clube paulista:
R$ 26,6 milhões, em 2019,
quando foi contratado do
Athletico. O contrato do
atacante termina em de-
zembro de 2023.
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Ronaldo Fenômeno anuncia compra
do Cruzeiro por 400 milhões de reais.
Reprodução

Ex-jogador do clube mineiro afirma que ”tem muito a retribuir” à Raposa.

O Cruzeiro terá inves-
timento realizado

pelo ex-atacante Ronaldo
Nazário na casa dos R$
400 milhões. Ele com-
prará 90% das ações da
SAF. Em anúncio, neste
sábado (18), o ex-jogador
do clube confirmou o
acerto junto do presi-
dente da Raposa, Sérgio
Santos Rodrigues. O
fechamento do acordo foi
realizado em São Paulo e
comemorado pelo agora
”dono” do clube mineiro.

”Feliz demais de ter
concluído essa operação.
Dizer que tenho muito
a retribuir ao Cruzeiro,
levar o Cruzeiro aonde
ele merece estar. Te-
mos muito trabalho pela
frente. Peço ao torcedor
que se conecte outra vez
ao clube, ir ao estádio,
porque vamos precisar
de muita força e união.
Temos muito trabalho
e ambição para fazer
o Cruzeiro novamente.
Não temos nada que
comemorar ainda, mas
temos muita ambição”,
disse Ronaldo.

O investimento de Ro-

naldo será realizado por
meio da empresa Tara
Sports, segundo comu-
nicado da XP. O clube
mineiro tinha outras duas
propostas efetivas em
mão, segundo apurou a
reportagem.

”A transação vislum-
bra o reequilíbrio finan-
ceiro e operacional do
departamento de futebol
do clube, com um plano
de crescimento susten-
tável de médio e longo
prazo. A conclusão da
transação está sujeita à fi-
nalização de uma série de
condições precedentes”,
diz o comunicado.

OCruzeiro irá anunciar
mais detalhes durante
este sábado. Ronaldo
Fenômeno será acionista
majoritário do Cruzeiro
SAF, constituída há duas
semanas pelo clube.
Nessa sexta, a compra
pelo ex-atacante foi via-
bilizada por uma decisão
realizada em assembleia
pela Raposa.

Ronaldo, de 45 anos,
atualmente também é
dono do Valladolid, clube
da Segunda Divisão da

Espanha. Em 2018, ad-
quiriu 51% das ações por
30 milhões de euros. A
expectativa é que haja
uma interação maior en-
tre os clubes agora.

Segundo o diretor da
XP Investimento, Pedro
Mesquita, que conduziu
a operação, ainda preci-
sam ser acertados deta-
lhes para concluir a ope-
ração.

”O futebol no Brasil
tem que mudar a forma
de gestão. Ainda tem
que resolver muitas coi-
sas para concluir a ope-
ração. Tem uma dívida
grande do Cruzeiro. A
gente tem toda a trami-
tação, renegociação para
fazer. Mas é um início da
nova trajetória.”

O primeiro anúncio re-
alizado foi do diretor da
XP Investimentos, Pedro
Mesquita. Em um post
no Twitter, ele confirmou
a compra. O clube mi-
neiro confirmou a negoci-
ação.

”Atenção mundo do
futebol! Um grande filho
à casa torna! Ronaldo
Luís Nazário de Lima, o

fenômeno, acaba de assi-
nar um acordo para com-
pra do @Cruzeiro, escre-
veu Pedro Mesquita.

O presidente Sérgio
Santos Rodrigues, du-
rante a live, comentou
sobre o negócio reali-
zado com o ex-jogador:
”O clube que revelou o
Ronaldo para o mundo,
agora o Ronaldo está
abrindo as portas para
o mundo de novo. Um
trabalhomuito bem feito e
costurado há um tempo.
Já conhecido como pre-
sidente, agora acionista
majoritário do Cruzeiro
SAF.”

Ronaldo jogou no Cru-
zeiro entre o segundo se-
mestre de 1993 e o pri-
meiro de 1994. Foram 58
jogos e 56 gols, sendo
o 35º maior artilheiro da
história do clube.

A venda do Cruzeiro
ao PSV aconteceu em
agosto de 1994. Na
época, a negociação gi-
rou em torno dos 6 mi-
lhões de dólares. Ro-
naldo ainda recebeumais
2 milhões de dólares pela
negociação.
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Saiba quais são os top 20 clubes
brasileiros do Ranking da CBF.

Lucas Figueiredo/CBF

Pelo segundo ano consecutivo, o Rubro-negro ocupa a primeira po-
sição do ranking.

A Confederação Bra-
sileira de Futebol

(CBF) publicou o seu
ranking anual de clu-
bes, que é mais uma
vez liderado pelo Fla-
mengo.

O Ranking Nacional
de Clubes estabelece
uma classificação téc-
nica entre 236 clubes
do futebol brasileiro,
com base no recente
desempenho das equi-
pes nas competições
nacionais e internaci-
onais. Campeão da
Supercopa Kia 2021,
o Flamengo manteve
sua liderança no ran-
king, com 17.054 pon-
tos. Segundo lugar em
2021, o Palmeiras, que
conquistou a Conme-
bol Libertadores, tam-
bém permaneceu na
mesma posição.

O terceiro lugar é
ocupado pelo Atlético-
MG, o maior campeão
do País em 2021. Após
conquistar o Brasilei-
rão Assaí e a Copa
Intelbras do Brasil, o
Galo saltou da nona
posição, em 2021, para
o terceiro lugar, com
14.572 pontos, apenas
12 a menos do que o
Palmeiras.

Outro clube a dar
um salto no ranking foi
o Fortaleza. Classifi-
cado para a Conmebol
Libertadores pela pri-
meira vez em sua his-

tória, o Leão terminou
o Brasileirão Assaí no
G-4, chegou às semi-
finais da Copa Intel-
bras do Brasil e, gra-
ças a esse desempe-
nho, saiu do 18º para
o 11º lugar no Ranking
Nacional de Clubes.

Um dos clubes que
mais caíram no ranking
foi o Inter, que foi da
quarta para a oitava po-
sição na classificação.
Prestes a entrar em
sua terceira temporada
disputando a Série B
do Campeonato Brasi-
leiro, o Cruzeiro deixou
o 10º lugar e agora está
em 14º. Há apenas
dois anos, no Ranking
Nacional de Clubes de
2020, a Raposa ocu-
pava a quarta posição.

Ranking de
Federações

A CBF também di-
vulgou o Ranking Na-
cional de Federações
2022 , que classifica as
federações estaduais a
partir da pontuação de
seus filiados no Ran-
king Nacional de Clu-
bes.

A Federação Pau-
lista de Futebol se
manteve na liderança
do Ranking de Federa-
ções, seguida pela Fe-
deração de Futebol do
Estado do Rio de Ja-
neiro e pela Federação
Gaúcha de Futebol. A

principal mudança na
classificação se deu
pela Federação Cea-
rense de Futebol, que
ultrapassou a Federa-
ção Goiana de Futebol
e agora está em sétimo
lugar no ranking.

Top 20 do Ranking
Nacional de Clubes

1 - Flamengo
(17.054)

2 - Palmeiras
(14.584)

3 - Atlético-MG
(14.572)

4 - Grêmio (14.336)
5 - Athletico (13.512)
6 - Santos (12.816)
7 - São Paulo

(12.604)
8 - Internacional

(12.108)
9 - Fluminense

(11.100)
10 - Corinthians

(11.064)
11 - Fortaleza

(10.841)
12 - Bahia (10.261)
13 - Ceará (9.537)

14 - Cruzeiro (9.034)
15 - América-MG

(8.860)
16 - Atlético-GO

(8.548)
17 - Chapecoense

(8.468)
18 - Botafogo

(8.376)
19 - Vasco da Gama

(8.206)
20 - Red Bull Bra-

gantino (7.789).
Top 10 do Ranking

de Federações:
1 - São Paulo

(83.474)
2 - Rio de Janeiro

(50.473)
3 - Rio Grande do

Sul (44.106)
4 - Minas Gerais

(40.274)
5 - Paraná (34.359)
6 - Santa Catarina

(27.581)
7 - Ceará (25.595)
8 - Goiás (22.900)
9 - Bahia (21.529)
10 - Pernambuco

(16.738).
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Após invasão de campo e jogo
paralisado, Lyon pode ser

eliminado da Copa da França.
Reprodução

Duelo com o Paris FC foi paralisado após torcedores do Lyon atirarem sinalizadores em direção a rivais.

A confusão que pro-
vocou a paralisação

do jogo contra o Paris
FC pode custar caro ao
Lyon. De acordo com
o jornal ”L’ Équipe”, a
punição deve ser deci-
dida no início da pró-
xima semana pela Fe-
deração Francesa de
Futebol (FFF). Entre as
possíveis sanções, está
a eliminação do Lyon
da Copa da França.

Pesa contra o Lyon o
fato de seus torcedores
serem reincidentes. Em
novembro, o clássico
contra o Olympique de
Marselha foi interrom-
pido após uma garrafa
ser atirada na cabeça
de Payet. O clube
perdeu um ponto no
Campeonato Francês
devido ao incidente.

Desta vez, torcedo-
res encapuzados do
Lyon acenderam sina-
lizadores e atiraram em
direção aos rivais no in-
tervalo da partida. Uma
grande confusão come-
çou nas arquibancadas
com funcionários da
segurança local, e uma
multidão foi em direção
ao gramado para fugir
da briga.

O comitê disciplinar
da FFF se reuniria na
próxima quinta-feira
(23). Com o incidente,
segundo a imprensa
francesa, há a tenta-

tiva de se antecipar o
encontro. Uma das
sanções é declarar o
Lyon perdedor do jogo,
o que acarretaria a eli-
minação. Outras puni-
ções, como a proibição
de torcedores do Lyon
como visitantes, pode-
riam ser aplicadas no
Campeonato Francês.

Responsabilidade
e punição

Em comunicado ofi-
cial, o Lyon anunciou
que irá assumir toda
a responsabilidade pe-
los incidentes e está in-
vestigando as imagens
para ajudar as autori-
dades. Além disso,
informou que, até se-
gunda ordem, não per-
mitirá que sua torcida
compareça a jogos fora
de casa.

”Os envolvidos não
têm lugar no estádio,
a violência não pode

mais ser tolerada nos
estádios. A violência
deve ser firmemente
condenada por todos
os jogadores de fute-
bol, incluindo grupos
de torcedores. Mais
do que nunca, deve-
mos erradicar esses
fenômenos de hooli-
ganismo e banir to-
dos aqueles que são
inimigos, pelos seus
atos, do futebol, mas
tambémdos clubes que
afirmam torcer, diz um
trecho do comunicado.

Ciente da situação
complicada, o presi-
dente do Lyon, Jean-
Michel Aulas, afirmou
que o incidente não foi
causado apenas pelos
torcedores do clube.

”É dramático para
o futebol. Esta noite
(sexta-feira, 17) vimos
mais coisas inaceitá-
veis. Ainda não sei

exatamente o que acon-
teceu. Acredito que as
responsabilidades são
compartilhadas. Não é
tudo culpa de nossos
torcedores. Teremos
que analisar o que
aconteceu. O Lyon não
tem que assumir total
responsabilidade pe-
los incidentes. Houve
uma cadeia de eventos.
Buscaremos a verdade
e o clube decidiu entrar
com uma reclamação.
Se nossos apoiadores
estiverem envolvidos,
eles serão severamente
punidos. Disseram-me
que os torcedores do
PSG estavam lá, que
os fogos de artifício
vinham de torcedores
parisienses. Estou es-
perando para desco-
brir o que realmente
aconteceu”, afirmou o
dirigente ao ”L’Équipe”.
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"O skate feminino não para de
surpreender", diz bicampeã mundial.

Marcello Zambrana/Reprodução

A brasileira Pâmela Rosa é líder do ranking mundial de skate street.

L íder do ranking mun-
dial de skate street,

Pâmela Rosa começou
o ano de 2021 com der-
rotas e uma lesão que
lhe custou as finais das
Olimpíadas de Tóquio.
Mas aos 22 anos, a
atleta deu a volta por
cima e em novembro
se consagrou bicampeã
mundial após vitória no
Mundial em Jackson-
ville, na Flórida. A ska-
tista ainda conquistou
a medalha de ouro nos
Jogos Pan-Americanos
Júnior em Cali e ficou
em segundo lugar no Oi
STU Open, competição
celebrada no início de
dezembro no Rio de
Janeiro.

Em entrevista à re-
vista Veja, a paulista
natural de São José dos
Campos, no Vale do
Paraíba, falou sobre seu
início no skate, a de-
cepção de ser eliminada
em Tóquio e as expec-
tativas para Paris 2024.
A bicampeã também
celebrou o crescimento
da popularidade do seu
esporte, especialmente
entre jovens mulheres.
“O skate feminino não
para de surpreender,
com uma melhora no ní-
vel técnico a cada nova
competição”, disse.

1) Como começou a
andar de skate?

Um colega da minha
irmã foi fazer um traba-
lho de escola lá em casa
e levou um skate. Assim

que vi ela andando me
interessei, por isso cos-
tumo dizer que foi amor
à primeira vista. Na
semana seguinte já es-
tava do lado de fora da
pista da minha cidade,
acompanhando os trei-
nos. Eu queria muito
meu próprio skate, mas
naquele momento mi-
nha família não tinha
condições de comprar.
Mas eu estava tão envol-
vido por esse novo es-
porte que eles fizeram
um esforço, deixaram
de pagar as contas de
luz e gás do mês e reali-
zaram meu desejo. De-
pois disso nunca mais
parei.

2) Havia outras atle-
tas do sexo feminino nas
pistas e campeonatos
que você frequentava?

No início não. Trei-
nava com um grupo de
30 meninos na minha
cidade e só via outras
mulheres do lado de
fora, assistindo. Mas fe-
lizmente isso está mu-

dando e o skate femi-
nino não para de sur-
preender, com uma me-
lhora no nível técnico a
cada nova competição.
Mas não há dúvidas que
ainda há espaço para
melhorar.

3) O que falta para
que haja igualdade no
skate?

Mais investimento,
especialmente em pa-
trocínio e em campeo-
natos inclusivos. Nos
meus primeiros cinco
anos de carreira meus
pais tiveram que ban-
car todos os gastos
com treinamento, equi-
pamentos, viagens e
cuidados médicos sozi-
nhos e não foi nada fácil.
Espero que os novos
talentos não precisem
passar por isso.

4) Nas Olimpíadas de
Tóquio você ficou de
fora da final. Como se
sentiu?

Fiquei bastante de-
cepcionada. Eu torci o
pé dois dias antes de

embarcar para os Jogos
e lesionei o ligamento
do tornozelo, o que di-
ficultou muito meu de-
sempenho. A verdade
é que 2021 não come-
çou bem para mim, so-
fri muitas derrotas. Mas
mantive a calma e dei a
volta por cima no Mun-
dial em Jacksonville. Foi
muito gratificante ser co-
roada bicampeã depois
de momentos difíceis.

5) E quais são suas
expectativas para o fu-
turo?

Meu objetivo maior
é continuar treinando e
trazendo prêmios para
casa. Mas não vou ne-
gar que a medalha olím-
pica ainda é um sonho e
que penso muito em Pa-
ris 2024. Existe alguma
rivalidade entre os atle-
tas brasileiros de skate
que te incomoda? Não.
Entramos na pista para
nos divertir e trazer bons
resultados para o Brasil,
nada mais.
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Novo presidente da Federação
Internacional de Automobilismo

cogita punir o piloto Lewis Hamilton
por ausência em premiação.

Reprodução

Hamilton pode receber uma multa, mas deve escapar de sanções
esportivas.

N ovo presidente da FIA
(Federação Internaci-

onal de Automobilismo),
Mohammed Ben Sulayem
ainda não sabe se vai per-
doar Lewis Hamilton pela
falta na premiação da en-
tidade, em Paris. O diri-
gente reconheceu que o
piloto da Mercedes ficou
“destroçado” com a der-
rota para Max Verstappen
na Fórmula 1, mas consi-
derou que a entidade deve
ser a primeira a cumprir as
próprias regras.

O Artigo 6.6 do Código
Esportivo determina que
os “pilotos que termina-
rem em primeiro, segundo
e terceiro no campeonato
devem estar presentes na
cerimônia anual de Pre-
miação da FIA”. Hamilton,
porém, não compareceu.

O britânico engoliu
atravessado a derrota
para o rival da Red Bull no
GP de Abu Dhabi. Lewis
dominou praticamente
toda a corrida, mas viu
a sorte virar com cinco
voltas para o fim, quando
Nicholas Latifi estampou
o muro de Yas Marina. A
equipe dos energéticos
agiu rápido e chamou
Max para trocar os pneus
assim que o carro de se-
gurança foi acionado, mas
Hamilton permaneceu na
pista, com um jogo de
pneus duros desgasta-
dos.

Inicialmente, Michael
Masi, diretor de prova,
anunciou que os retarda-
tários não poderiam ul-

trapassar, o que resultou
um protesto imediato de
Christian Horner, chefe
da equipe dos energéti-
cos. Depois, porém, o
dirigente liberou a pas-
sagem apenas dos que
estavam entre Hamilton
e Verstappen, deixando
os dois para uma disputa
‘mano a mano’.

Apesar da reclamação
da Mercedes, a corrida foi
reiniciada para uma única
volta e, assim, Hamilton
não teve como se defen-
der de Verstappen. O ho-
landês venceu a corrida e,
também, o campeonato.

O time de Brackley
chegou a apresentar dois
protestos  um por Vers-
tappen ter ultrapassado
Hamilton brevemente du-
rante o safety-car e outro
pela execução da regra do
carro de segurança pela
direção de prova , mas
teve ambos rejeitados
pela FIA. A Mercedes co-
gitou levar o caso para ins-
tâncias superiores, mas
abandonou as queixas
após a FIA anunciar que
faria uma revisão dos
acontecimentos de Abu
Dhabi.

Hamilton optou por não
comparecer ao evento,
assim como Toto Wolff,
chefe da Mercedes. A
equipe, campeã do Mun-
dial de Construtores, foi
representada por James
Allison, diretor-técnico.

Substituto de Jean Todt
no comando, caberá a Su-
layem julgar se a ausência

do piloto no evento desta
semana em Paris foi uma
infração ao regulamento.

“No fim das contas, re-
gras são regras”, disse
o novo presidente na pri-
meira coletiva após a elei-
ção. “Então vamos olhar
para isso para ver se as re-
gras técnicas existempara
serem aplicadas e ele as
violou. Terei de ver”, se-
guiu.

“Claro, nós também te-
mos de seguir as nossas
regras. Mas, ao mesmo
tempo, isso não nos im-
pede de fazer um cam-
peão se sentir bem em re-
lação ao esporte”, ponde-
rou. “É fácil ser legal com
as pessoas. E é barato
ser legal. E isso também
motiva as pessoas. Mas,
com certeza, se houve
uma infração, não há per-
dão para isso”, argumen-
tou.

Questionado se estava
descartando perdoar Ha-
milton pela ausência, Su-

layem respondeu: “Per-
dão está sempre lá, mas
regras são regras. Vamos
olhar o regulamento”.

“E eu sempre digo: re-
gras não nascem espon-
taneamente. Elas são
feitas por humanos… e
elas podem ser melhora-
das e modificadas por hu-
manos. Então as regras
estão lá para serem me-
lhoradas”, avaliou. “Sei
que Lewis está realmente
triste pelo que aconteceu
e, em uma palavra, di-
ria que ele está despeda-
çado. Mas temos de ver
se houve uma infração”,
seguiu.

“Não posso dizer . Sou
presidente há poucas ho-
ras e comecei a dar res-
postas sem olhar os fa-
tos”, completou.

Caso a FIA opte por
uma punição, Hamilton
pode receber uma multa,
mas deve escapar de san-
ções esportivas.
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Conheça 9 mentiras e verdades
sobre alimentação para diabéticos.

Reprodução

É mito que diabéticos não podem comer doce em hipótese alguma.

Q ue uma dieta para
diabéticos deve ter

os níveis de açúcar mi-
nuciosamente controla-
dos, não é novidade
para – quase – ninguém.
No entanto, existem al-
gumas crenças no ima-
ginário popular e outras
“verdades” nem tão ab-
solutas assim.

Será que uma dieta
para diabéticos não
pode ter doce de jeito
nenhum? Frutas estão
liberadas? Precisa ter
cuidado com outros
alimentos? Para res-
ponder essas e outras
dúvidas, a nutricionista
Marlucy Lindsey Vieira
listou uma série de mi-
tos e verdades sobre o
tema. Confira:

1) O açúcar interfere
diretamente no surgi-
mento do diabetes? Ver-
dade!

De acordo com a nu-
tricionista, é justamente
o consumo excessivo
de açúcar que provoca
uma espécie de sobre-
carga no pâncreas – ór-
gão que produz insu-
lina. Com suas capaci-
dades limitadas, ocorre
um aumento do nível de
glicose no organismo e
isso pode resultar em di-
abetes tipo 2.

2) Pessoas com ali-
mentação saudável es-
tão livres de qualquer
perigo? Mito!

Além do consumo ex-
cessivo de açúcar, fa-
tores genéticos, proble-
mas de pressão alta,

colesterol desregulado,
distúrbios hormonais e
outras condições tam-
bém podem provocar o
desenvolvimento do dia-
betes.

3) Outros alimentos,
além dos doces, podem
contribuir para o diabe-
tes? Verdade!

O consumo exces-
sivo de carboidratos
simples, como pães,
massas e batatas tam-
bém pode provocar a
doença. Isso acontece
porque a absorção des-
ses alimentos é mais
rápida e eles rapida-
mente se transformam
em glicose no orga-
nismo. Causando efeito
semelhante ao açúcar.

4 ) Outros tipos de
açúcar são inofensivos?
Mito!

O consumo de açú-
car comum, mascavo,
demerara ou de qual-
quer outro tipo, se for
excessivo e descontro-
lado, pode sim provo-
car o desenvolvimento
do diabetes. “Assim
como o açúcar refinado,
o mel e outros açúca-
res também podem des-
compensar o diabetes,
levando ao quadro de
hiperglicemia (elevação
dos níveis de glicose
no sangue)”, conta Mar-
lucy.

5) Diabéticos podem
consumir álcool sem
preocupações? Mito!

“O diabético não
deve ingerir bebidas
alcoólicas porque o ál-

cool pode desequilibrar
os níveis de açúcar no
sangue, alterando os
efeitos da insulina e dos
medicamentos orais,
podendo provocar hiper
ou hipoglicemia (queda
vertiginosa das taxas
de açúcar no sangue)”,
afirma a nutricionista.

6) Diabéticos não po-
dem comer doce em hi-
pótese alguma? Mito!

“O paciente diabético
pode consumir doces
em pequenas quantida-
des, quando associado
a uma dieta e hábitos de
vida saudáveis. O doce
não pode se tornar um
alimento do dia a dia e
deve-se ter cuidado com
a qualidade da sobre-
mesa escolhida, de pre-
ferência pobre em gor-
dura”, recomenda a es-
pecialista.

7) Alimentação sau-
dável pode prevenir dia-
betes? Verdade!

Para isso, a nutrici-
onista recomenda não
apenas uma alimenta-

ção saudável, com a in-
gestão diária de verdu-
ras e legumes. O ideal é
evitar o consumo exces-
sivo de açúcar, sal e gor-
duras. Além de aban-
donar o tabagismo, con-
trolar o peso e iniciar a
prática regular de ativi-
dades físicas.

8) Frutas estão libera-
das? Mito!

“A frutose é um açú-
car presente natural-
mente nas frutas. O
consumo recomendado
a pacientes diabéticos é
de, no máximo, três por-
ções de frutas ao dia”,
alerta a profissional.

9) Adoçantes não ofe-
recem risco? Mito!

“Antes de escolher
qualquer um desses
produtos, é importante
ler os rótulos com aten-
ção para saber qual o
tipo de adoçante utili-
zado na composição e,
sempre que possível,
optar pelos naturais”,
finaliza Marlucy.
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Instituto Butantan vai produzir vacina
atualizada contra a gripe a partir de janeiro.

Antônio da Costa/Instituto Butantan

Imunizante englobará vírus H3N2, que vem gerando surto no País.

O Instituto Butantan,
em São Paulo, co-

meçará a produzir, em
janeiro de 2022, a versão
atualizada da vacina con-
tra a gripe que engloba a
nova variante H3N2, que
vem gerando aumento de
casos em vários Estados
do País.

Em nota, o Ministério
da Saúde informou que
já ”iniciou as tratativas”
com o Instituto Butan-
tan para adquirir o imu-
nizante para o próximo
ano e que encomendou
a vacina que contempla
o vírus recomendada pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS) para o he-
misfério sul.

”OMinistério da Saúde
informa que acompanha
com atenção o aumento
de casos de influenza em
alguns estados. Neste
momento, a pasta avalia
as evidências científicas
em relação a eficácia da
vacina utilizada na cam-
panha deste ano para a
prevenção da nova cepa
circulante”, informou o
governo federal em nota.

Segundo o Butantan, a
fabricação da vacina con-
tra a gripe começou em
setembro, e será atuali-
zada com as novas reco-
mendações da OMS.

Uma epidemia de
gripe já atinge o Rio de
Janeiro e começa a afetar
a cidade de São Paulo e
a região metropolitana,
segundo o pesquisador
em saúde pública da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), Marcelo Go-
mes.

O Estado de São Paulo

apresenta forte tendência
de crescimento a longo
prazo nos casos graves
de doenças respiratórias,
como a gripe ou a covid-
19, segundo o Infogripe,
sistema da Fiocruz que
monitora em todo o país
os casos graves de doen-
ças respiratórias.
Hospitais lotados

Apesar disso, os da-
dos oficiais do monitora-
mento ainda não apon-
taram aumento de casos
graves provocados pelos
vírus Influenza A e B no
estado de São Paulo. O
coordenador do Infogripe
alerta que isso pode ocor-
rer por conta do atraso
no resultado de análises
laboratoriais, que deter-
minam qual o vírus por
trás de cada caso, e tam-
bém devido aos ataques
de hackers que afetaram
os sistemas do Ministé-
rio da Saúde nos últimos
dias.

Em nota, o Sindicato
dos Hospitais, Clínicas e
Laboratórios do Estado
de São Paulo (SindHosp)
confirmou que verificou
um fluxo maior de paci-
entes com sintomas de
gripe nos hospitais nas úl-
timas semanas. Isso in-
clui também pacientes le-
ves, que não são consi-
derados no levantamento
do Infogripe.

“O SindHosp tem ob-
servado, de forma pon-
tual, um fluxo maior de
pacientes com sintomato-
logia gripal nos prontos-
socorros dos hospitais
privados. No entanto,
este movimento não tra-
duz, necessariamente,

uma tendência, e de-
verá ainda ser acompa-
nhado”, afirma o sindi-
cato.

Até o último dia 6 de
dezembro, foram veri-
ficados 229 casos de
pessoas hospitalizadas
ou mortas por conta de
Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG)
provocada pelos vírus
Influenza A e B no estado
de São Paulo, segundo
o Infogripe. Em 2020,
foram 463 casos ao longo
de todo o ano. O le-
vantamento considera
pacientes que tiveram
tosse ou dor de garganta
e algum sinal de descon-
forto respiratório.

Os dados específicos
para gripe da Fiocruz,
que desconsideram os
casos de coronavírus,
ainda não mostraram
aumento no estado de
São Paulo nas últimas
semanas. No entanto,
para o pesquisador do
Infogripe, o efeito nesses
dados deve ocorrer em
breve.

Segundo Gomes, o

grande fluxo de pessoas
entre as capitais do Su-
deste, além da baixa
cobertura da vacina da
gripe, fazem com que
São Paulo seja um “ter-
reno fértil” para a epide-
mia da doença.

Até o início de dezem-
bro, somente 55,5% do
público alvo da campa-
nha de vacinação contra
a gripe havia se vacinado
em São Paulo. A meta do
governo era 90%.

“Não tem jeito: se es-
toura no Rio, vai estou-
rar em São Paulo, por-
que tem um fluxo muito
grande entre as duas ci-
dades. Vai acabar che-
gando, mesmo que a
gente não tenha os dados
mostrando essa chegada
da gripe ainda, é inevitá-
vel”, afirma o pesquisa-
dor da Fiocruz.

“Ainda mais num cená-
rio em que o terreno é
mais fértil porque há um
relaxamento do uso de
máscara, e a cobertura
vacinal da gripe é baixa,
então o terreno é muito
propicio”, completou.
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Especialistas alertam sobre sintomas
da Influenza A em crianças pequenas.

Reprodução

A vacina da gripe é recomendada a partir dos seis meses do bebê.

E nquanto a pandemia
causada pela covid-19

tem números de vítimas
menores devido a vacina-
ção, o Sudeste brasileiro,
especialmente o Estado do
Rio de Janeiro, tem enfren-
tado um surto de Influenza
A commais de 20 mil casos
confirmados da doença. O
vírus respiratório pede aten-
ção dos pais de crianças
pequenas, já que elas ten-
dem a ser infectadas por ele
com mais facilidade do que
pelo coronavírus.

”As crianças pequenas
sempre são afetadas pelas
doenças respiratórias com
uma certa facilidade porque
elas não têm um controle
de autocuidado com me-
didas de prevenção, além
da imunidade ainda não ser
devidamente amadurecida,
então, elas acabam ficando
mais expostas”, explica o
pediatra Gabriel Farias da
Cruz, gerente da UTI Pediá-
trica do Hospital Icaraí.

Sinais
O especialista pontua

que diferenciar os quadros
de Influenza A e coronaví-
rus é um processo desafia-
dor, já que os sintomas das
duas doenças são pareci-
dos. ”O quadro clássico
da covid-19 é basicamente
febre, tosse e desconforto
respiratório, o que é tam-
bém o quadro da gripe. Di-
ficilmente a família vai con-
seguir diferenciá-los e, às
vezes, existe essa dificul-
dade até mesmo dentro do
ambiente hospitalar”, enfa-
tiza o pediatra.

Além dos sinais básicos
da doença, Gabriel tam-
bém chama atenção para
dois sintomas de gravidade
da gripe que exigem mais
atenção dos pais. O pri-
meiro é um desconforto im-

portante para respirar, em
que a criança usa a mus-
culatura da barriga para fa-
zer o movimento. O se-
gundo alerta é sobre os ní-
veis mais baixos de oxige-
nação no sangue, observa-
dos na mudança de colo-
ração da pele do pequeno,
principalmente nas extremi-
dades do corpo.

O que osmédicos fazem
a partir do reconhecimento
destes sintomas é analisar
o histórico da família, para
ver se irmãos ou pais já
testaram positivo para uma
das doenças, além de re-
correr aos exames próprios
de diagnóstico do coronaví-
rus e da gripe.

”O período médio de
evolução da Influenza fica
em torno de uma semana
e a sua recuperação é
mais rápida. Por volta de
três a quatro dias, a situ-
ação já está quase resol-
vida”, esclarece o infecto-
logista pediátrico André Ri-
cardo Araújo da Silva.

Motivos do surto
O aumento de casos de

gripe no Rio de Janeiro e
que já começam a se alas-
trar para outros Estados,
como São Paulo, Espírito
Santo e Bahia, é resultado
de uma série de fatores. O
primeiro é que, segundo o
infectologista Bruno Zappa,
a cepa H3N2 responsável
pela epidemia no Estado
está circulando no hemis-
fério norte e a tendência é
que ela tenha sido trazida
de lá. Ainda de acordo
com o especialista, a vari-
ante fará parte das atualiza-
ções da vacina de Influenza
de 2022.

O segundo fator é que
anualmente a população
costumava entrar em con-
tato com este vírus. ”O que

associado a vacinação ofe-
rece uma ’proteção cole-
tiva’ contra suas novas ce-
pas. Só que devido às
medidas restritivas contra a
covid-19, adotadas nos últi-
mos dois anos, houve uma
baixa adesão à vacinação,
o que reduziu esta ’pro-
teção coletiva’”, completa
Bruno.

A diminuição dos proto-
colos de proteção, como
menos uso de máscara
e mais aglomeração, tam-
bém contribui para o maior
número de casos da Influ-
enza A, já que ela é uma do-
ença respiratória facilmente
transmissível de uma pes-
soa para outra. Inclusive,
André pontua que um dos
motivos da contaminação
da população pediátrica é
o retorno às aulas presen-
ciais em tempo integral, em
que as crianças acabaram
tendo mais interação física
umas com as outras.

Proteção
A vacina da gripe é reco-

mendada a partir dos seis
meses do bebê. Assim, o
primeiro passo para redu-
zir os índices de contami-
nação é por meio da atu-
alização da carteirinha in-

fantil conforme direciona-
mento das entidades públi-
cas. ”Algumas cidades es-
tão com falta da vacina, en-
tão, provavelmente vai ter
que acontecer uma orga-
nização por grupos prefe-
renciais novamente”, pon-
tua Gabriel.

Medidas secundárias de
proteção, similares às que
já tomamos contra o co-
ronavírus, também são ne-
cessárias, como uso de
máscara, lavagem correta
das mãos, não levá-las aos
olhos e à boca, e evitar
aglomerações sempre que
possível. Já para os casos
de suspeita de gripe, André
enfatiza que a preocupação
precisa ser romper com ci-
clo de transmissão.

”Temos que identificar
os casos e afastar do conví-
vio coletivo. Tanto a criança
gripada não deve ir para es-
cola, quanto o adulto do-
ente não deve trabalhar.
Eles têm que ficar em casa
até que acabem os sinto-
mas respiratórios”, finaliza
o infectologista pediátrico.
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WhatsApp lança função que permite
ouvir áudio antes de enviá-lo.

Reprodução

No começo de dezembro, o WhatsApp anunciou um novo recurso que permitirá aos usuários enviarem
mensagens temporárias.

O WhatsApp anun-
ciou que já é pos-

sível ouvir as mensa-
gens de áudio antes
de enviá-las e, se for
necessário, deletar e
regravar.

“Não são erros, são
ensaios. Agora você
pode visualizar suas
mensagens de voz an-
tes de clicar em en-
viar”, lê-se no perfil do
aplicativo de mensa-
gens no Twitter.

O WhatsApp elabo-
rou um passo a passo
de como realizar o pre-
view das mensagens
de áudio:

— inicie a gravação
do áudio dentro de um
bate-papo;

— toque e segure
o microfone e deslize
para cima para travar a
gravação sem usar as
mãos;

— comece a falar;
— quando terminar,

toque em parar;
— toque em repro-

duzir para ouvir sua
gravação. Você tam-
bém pode tocar em
qualquer parte da gra-
vação para reproduzi-
la a partir desse ca-
rimbo de data/ hora;

— toque na lixeira
para excluir a mensa-
gem de voz ou toque
em enviar para enviá-
la.

Mensagens
temporárias
No começo de de-

zembro, o WhatsApp
anunciou um novo
recurso que permitirá
aos usuários enviarem
mensagens temporá-
rias. Ou seja, que
são apagadas auto-
maticamente depois
de certo tempo. As
opções de intervalos
são 24 horas, 7 dias
ou 3 meses.

A novidade também
vale para grupos, mas
nesse caso apenas
quem criou o grupo
pode ativar o recurso
de mensagens tempo-
rárias com prazo de
expiração.

O recurso de men-
sagens autodestruti-
vas já existia desde
novembro de 2020. A
novidade é que será
possível configurar
prazos maiores e de
forma automática em

todos os chats.
Por exemplo, ao ha-

bilitar as mensagens
temporárias como pa-
drão, quem tentar en-
trar em contato verá
um alerta de que todas
as mensagens ali se-
rão apagadas depois
de certo tempo.

Eis o passo a passo
de como ativar as
mensagens temporá-
rias:

— Abra as Configu-
rações do WhatsApp;

— Toque emConta -
Privacidade - Duração
padrão;

— Selecione um pe-
ríodo de duração.

— E como ativar
mensagens temporá-
rias em grupos:

— Abra a conversa
em grupo no What-
sApp;

— Toque no nome
do grupo;

— Toque em Men-
sagens temporárias;

— Se solicitado, to-
que em continuar;

— Selecione um pe-
ríodo de 24 horas, 7
dias ou 3 meses.
"Visto por último"

Com o objetivo de
trazer mais segurança
e privacidade aos
usuários, o WhatsApp
tornará padrão a op-
ção de ocultar o “Visto
por último” para conta-
tos que a pessoa não
tenha adicionado no
aplicativo. Até então,
o recurso permitia que
qualquer um pudesse
ver se a conta está
ativa.

Atualmente o “Visto
por último” pode ser
visto por “todos”,
“meus contatos” ou
“ninguém”. Para
tanto, basta que o
usuário escolha a op-
ção desejada. A novi-
dade deve ficar dispo-
nível para Android na
próxima atualização.
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Instagram tem função que permite
silenciar pessoas "chatas".

Reprodução

Rede social permite ignorar perfis para não visualizar novas publica-
ções e evitar notificações de mensagens no Direct.

Califórnia investiga tratamento que
Google dá às trabalhadoras negras.

Reprodução

OGoogle disse que está focado em ”construir uma igualdade susten-
tável” para seus trabalhadores negros.

S ilenciar alguém no Insta-
gram é possível de di-

ferentes formas no aplica-
tivo da rede social, dispo-
nível para Android e iPhone
(iOS). O usuário pode, por
exemplo, silenciar contas por
meio dos Stories, para não vi-
sualizar mais novas histórias
do contato na tela principal
do app. Também é possível
suprimir publicações perma-
nentes, evitando a aparição
da pessoa indesejada no feed
da rede social.

Além disso, o Instagram
fornece a possibilidade de si-
lenciar notificações de novas
mensagens no Direct e liga-
ções de áudio e vídeo recebi-
das na plataforma.

Confira, a seguir, como si-
lenciar conta no Instagram de
diferentes maneiras.

Silenciar Stories
Passo 1: Para silenciar

Stories no Instagram, abra o

aplicativo e pressione o ícone
dos Stories do perfil, exibido
no topo da tela. Então, sele-
cione a opção “Silenciar”;

Passo 2: Outra opção é
abrir um story do perfil de-
sejado, tocar nos três ponti-
nhos de opções e selecionar
a opção “Silenciar”. Depois,
basta escolher se quer silen-
ciar apenas os Stories ou tam-
bém as publicações do feed.

Silenciar via
Direct

Passo 1: Abra o Direct
do Instagram e deslize a con-
versa desejada para a es-
querda. Então, selecione a
opção “Silenciar”. Depois,
escolha se deseja silenciar
apenas as notificações de no-
vas mensagens ou também
as ligações de vídeo;

Passo 2: Outra opção é
abrir a conversa com o con-
tato e tocar no nome dele, no

topo da tela. Depois, basta
ativar as chaves para silenciar
mensagens e notificações de
ligações.

Via perfil
Passo 1: Para silenciar

conta no Instagram pelo perfil
pessoal, abra o perfil do con-
tato e toque em “Seguindo”.
Depois, selecione a opção

“Silenciar” e ative as chaves
para silenciar as publicações
do feed e dos Stories.

Pronto. Agora que você
sabe como silenciar alguém
no Instagram, aproveite as di-
cas para desabilitar a apari-
ção de contatos indesejados
no feed, nos Stories e no Di-
rect.

O regulador de direitos ci-
vis da Califórnia está in-

vestigando o tratamento que
o Google dá a trabalhado-
ras negras após supostos in-
cidentes de assédio e discri-
minação, segundo duas pes-
soas a par do assunto e e-
mails da agência vistos pela
Reuters.

Advogados e analistas do
Departamento de Emprego e
Moradia Justa da Califórnia
(DFEH) entrevistaram várias
mulheres negras que traba-
lharam na unidade da Alpha-
bet sobre suas experiências,
segundo as fontes, que fala-
ram sob condição de anoni-
mato para não comprometer
a investigação.

A DFEH entrevistou traba-
lhadores que apresentaram

queixas formais e aqueles
que não o fizeram, mostrando
que o regulador tem buscado
mais exemplos de possíveis
maus tratos. As perguntas
têm se centrado em suposto

assédio e discriminação no
local de trabalho, de acordo
com os e-mails.

A agência está envolvida
em processos contra as em-
presas de videogame Ten-

cent, Riot Games e Activision
Blizzard, alegando discrimi-
nação e assédio generaliza-
dos.

A pesquisadora de inteli-
gência artificial Timnit Gebru
disse que o Google a demi-
tiu há um ano por criticar sua
falta de diversidade na força
de trabalho e por lutar contra
gerentes que se opuseram a
publicar um artigo crítico que
ela co-escreveu.

O DFEH não quis comen-
tar. O Google disse que está
focado em ”construir uma
igualdade sustentável” para
seus trabalhadores negros e
que 2020 foi seu maior ano de
contratação de trabalhadores
”Negros +”, uma designação
que inclui pessoas pertencen-
tes a várias raças.
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Pesquisadores encontram quantidades
significativas de água em Marte.

Getty Images

Instrumento da sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espa-
cial Europeia, pode mapear até um metro abaixo da superfície.

M arte tem sua própria ver-
são do Grand Canyon

(fissura natural resultante de
constante erosão, no Ari-
zona), e os cientistas des-
cobriram que essa carac-
terística dramática é o lar
de “quantidades significati-
vas de água”, após uma son-
dagem feita por uma sonda
circulando o planeta verme-
lho, de acordo com a Agên-
cia Espacial Europeia (ESA).
As descobertas foram publi-
cadas na revista Icarus.

O ExoMars Trace Gas
Orbiter (TGO), lançado em
2016 como uma missão con-
junta entre a Agência Espa-
cial Europeia (ESA) e a Ros-
cosmos, detectou a água em
Valles Marineris, região mar-
ciana. Este sistema de câ-
nion é 10 vezes mais longo,
cinco vezes mais profundo e
20 vezes mais largo que o
Grand Canyon.

A água está localizada
abaixo da superfície do sis-
tema de cânion e foi detec-
tada pelo Detector de Nêu-
trons Epitérmicos de Reso-
lução Fina (FREND, em in-
glês). Este instrumento é ca-
paz de mapear hidrogênio a
quase um metro de profundi-
dade do solo de Marte.

A maior parte da água no
planeta vermelho está loca-
lizada nas regiões polares e
permanece congelada.

Valles Marineris fica ao
sul da ‘linha do equador’ de
Marte, onde as temperaturas
normalmente não são frias o
suficiente para que o gelo de
água continue.

As observações foram
coletadas pela sonda entre
maio de 2018 e fevereiro de
2021. Anteriormente, outras
naves procuraram por água
logo abaixo da superfície
de Marte e detectaram pe-
quenas quantidades sob a
poeira marciana.

“Com o Trace Gas Orbiter
podemos olhar até um metro
abaixo dessa camada empo-
eirada e ver o que realmente

está acontecendo abaixo da
superfície de Marte — e, cru-
cialmente, localizar ‘oásis’ ri-
cos em água que não pude-
ram ser detectados com ou-
tros instrumentos”, disse o
autor do estudo Igor Mitrofa-
nov, principal cientista do te-
lescópio FREND, em um co-
municado.

“FREND revelou uma
área com uma quantidade
invulgarmente grande de hi-
drogênio no colossal sistema
de cânion Valles Marineris:
assumindo que o hidrogênio
que vemos está ligado às
moléculas de água, até 40%
do material próximo à super-
fície nesta região parece ser
água.”

Para que você entenda
a dimensão, esta área tem
quase o tamanho da Ho-
landa. Ele se sobrepõe ao
Candor Chaos, uma rede
de vales dentro do sistema
de desfiladeiros. O instru-
mento FREND procura nêu-
trons para mapear o con-
teúdo de hidrogênio no solo
marciano.

“Podemos deduzir
quanta água há no solo
olhando os nêutrons que
ele emite”, disse o coautor
do estudo Alexey Malakhov,
cientista sênior do Instituto
de Pesquisa Espacial da
Academia Russa de Ciên-
cias, em um comunicado.

Isso porque “os nêutrons
são produzidos quando par-
tículas altamente energéticas
— conhecidas como ‘raios
cósmicos galácticos’ — atin-
gem Marte; solos mais secos
emitem mais nêutrons com-
parados a regiões mais úmi-
das”, disse ele no mesmo co-
municado.

“Encontramos uma parte
central de Valles Marineris
cheia de água — muito mais
água do que esperávamos.
Isso é muito parecido com
as regiões de permafrost
da Terra, onde o gelo de
água persiste permanente-
mente sob o solo seco por

causa das baixas temperatu-
ras constantes.”

As capacidades únicas
de observação do instru-
mento permitiram à equipe
detectar a água que perma-
necia escondida antes, disse
Malakhov. Pode ser água ge-
lada ou água ligada a mine-
rais no solo. Mas os cien-
tistas acreditam que a pre-
sença de gelo é mais prová-
vel porque os minerais neste
local contêm pouca água.

Existem temperaturas
mais altas perto do equa-
dor em Marte, então os
pesquisadores acreditam
que possa haver alguma
combinação especial de
condições que permitem que
a água permaneça e seja
reabastecida.

“Esta descoberta é um
primeiro passo incrível, mas
precisamos de mais obser-
vações para saber com cer-
teza com que tipo de água
estamos lidando”, disse o
coautor do estudo Hakan
Svedhem, ex-cientista do
projeto orbital, em um co-
municado.

“A descoberta demons-
tra as habilidades incompa-
ráveis   dos instrumentos do
TGO em nos permitir ‘ver’
abaixo da superfície de Marte
— além de revelar um grande
reservatório de água não

muito profundo e facilmente
explorável nesta região mar-
ciana.”

As futuras missões a
Marte pousarão em latitudes
mais baixas. Este achado
em Valles Marineris destaca
a aparência como algo intri-
gante para a potencial explo-
ração humana nos próximos
anos, especialmente porque
essa água seria muito mais
acessível do que outras
fontes de água subterrâneas
descobertas anteriormente.

”Saber mais sobre como
e onde existe água no pla-
neta atual é essencial para
entender o que aconteceu
com a água outrora abun-
dante do planeta e nos ajuda
na busca por ambientes ha-
bitáveis, possíveis sinais de
vida passada e materiais or-
gânicos dos primeiros dias
em Marte”, disse Colin Wil-
son, cientista do projeto Exo-
Mars Trace Gas Orbiter da
ESA, em um comunicado.

Em 2022, o rover europeu
Rosalind Franklin e a plata-
forma de superfície russa Ka-
zachok serão lançados e de-
verão pousar em Marte em
2023.
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Na Flórida, turistas poderão conversar
com astronautas de verdade.

Divulgação

Encontros com integrantes de missões da Nasa voltam a acontecer
no Kennedy Space Center após quase dois anos.

U ma das atrações
mais curiosas da

Flórida fora dos parques
temáticos estará de volta
a partir desta segunda-
feira, 13 de dezembro.
Após quase dois anos, o
Kennedy Space Center
retomará o programa
”Astronaut Encounter”,
no qual os presentes
podem conhecer pes-
soalmente e conversar
com astronautas que já
participaram de missões
especiais. O centro de
visitantes da Nasa fica
em Cabo Canaveral, a
cerca de 45 minutos de
Orlando.

O encontro acontece
todos os dias, em mais
de um horário - é pre-
ciso consultar com an-
tecedência o calendário
de eventos do centro de
visitantes para saber a
hora exata. Não se paga
nada a mais para parti-
cipar das sessões, que
acontecem num auditó-
rio, onde, por cerca de
40 minutos, comandan-
tes, pilotos, especialistas
em missão e carga útil
que viveram e trabalha-
ram no espaço compar-
tilham suas experiências
e respondem a pergun-
tas sobre as missões e
seus preparativos, entre
outros assuntos relacio-
nados. O ”astronauta
do dia” também fica dis-
ponível para fotos e au-
tógrafos no The Space
Shop ou no Shuttle Ex-
press.

Suspenso desde o iní-
cio da pandemia, o pro-
grama retorna com o ve-

terano Don Thomas, que
serviu como especialista
de missão em quatro
voos nos ônibus espa-
ciais Columbia (STS-65,
STS-83 e STS-94) e Dis-
covery (STS-70), entre
julho de 1994 e julho de
1997. Ele será o ”astro-
nauta do dia” em 13 e 14
de dezembro.

Em seguida será a vez
de Mike Baker, que en-
tre os dias 15 e 18 fa-
lará sobre suas experi-
ências nas missões STS-
43 Atlantis, STS-52 Co-
lumbia, STS-68 Endea-
vour e STS-81 Atlantis.
Ao longo do mês, os vi-
sitantes poderão encon-
trar ainda os astronautas
veteranos Ken Cameron
(dias 19 e 22), Norm Tha-
gard (23 a 28 ) em Domi-
nic ”Tony” Antonelli (de
29 de dezembro a 2 de
janeiro).

Quem quiser uma ex-
periência mais próxima
com os veteranos da
Nasa pode participar de
outro programa, o ”Chat
With an Astronaut”, no
qual o astronauta do dia
recebe um grupo mais
restrito de pessoas para
uma conversa mais ex-
clusiva, onde se pode fa-
zer ainda mais pergun-
tas a respeito da vida
no espaço, com direito
a café da manhã ou al-
moço, dependendo do
horário. Esse encontro
acontece duas vezes ao
dia (às 10h e às 14h) e
tem um ingresso à parte,
que custa US$ 50 para
adultos e US$ 35 para
crianças, mais impostos.

Lançamentos
dos foguetes
Tanto para amantes

da exploração espacial
quanto para quem é
apenas curioso, outro
programa imperdível
em Cabo Canaveral é
acompanhar os lança-
mentos de foguetes. É
possível observar esses
módulos subindo até o
espaço a partir de qua-
tro pontos espalhados
pelo Kennedy Space
Center. Apenas um, ao
lado do ônibus espacial
Atlantis, tem acesso li-
vre incluído no ingresso
normal. Para os outros
três, é preciso comprar
um tíquete específico,
através dos chamados
”launch viewing packa-
ges”, pacotes especiais,
que são disponibilizados
pouco tempo antes da
data confirmada.

Lançamentos de fo-
guetes são eventos ra-
ros, mas anunciados
com relativa antecedên-
cia. Para o começo
de 2021 são esperados

dois. Um deles será a
da espaçonave Boeing
CST-100 Starliner, que
subirá acoplada ao fo-
guete Atlas V para um
voo orbital de teste sem
tripulação. Esse lan-
çamento já deveria ter
ocorrido, mas foi adiado
para o começo de 2021.

Outro é talvez o mais
aguardado: a missão Ar-
temis I, que inaugura o
novo programa da Nasa
para a exploração da
Lua. O lançamento do
conjunto formado pela
espaçonave Orion e pelo
foguete Space Launch
System (SLS) estava pre-
vista para o último mês
de novembro, mas foi re-
marcado para fevereiro
de 2022. A espaçonave,
que não terá tripulação
desta vez, ficará três se-
manas no espaço e vi-
ajará milhares de milhas
para além da Lua.
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Em Moscou, antiga usina hidrelétrica do
Kremlin vira galeria de arte contemporânea.

Reprodução

Com projeto do arquiteto italiano Renzo Piano, GES-2 está a poucos metros do centro do poder russo.

A usina que antes
fornecia energia

elétrica para líderes
da União Soviética
agora gera apenas
arte. Financiada por
um magnata do se-
tor de gás natural, o
centro cultural GES-
2 abriu as portas no
último fim de semana,
para ser a referência
local em exposições e
eventos de arte con-
temporânea.

Instalado numa es-
trutura centenária lo-
calizada a poucos me-
tros do Kremlin, do ou-
tro lado do Rio Mos-
cou, o centro cultu-
ral já é considerado
o equivalente russo à
Tate Modern, em Lon-
dres, ou ao Centre
Pompidou, em Paris.

Inaugurada em
1907 para garantir
energia à rede de bon-
des do centro de Mos-
cou, a hidrelétrica logo
passou a fornecer ele-
tricidade aos prédios
do Kremlin, nos pri-
meiros anos do regime
soviético. Décadas
depois a estrutura foi
desativada, mas sua
arquitetura industrial
permanecia marcante
na região.

Com projeto do
renomado arquiteto
Renzo Piano - respon-
sável pelo design, en-
tre outros, do Whitney

Museum of American
Art, em Nova York,
o arranha-céu The
Shard, em Londres,
e do próprio Centre
Pompidou - osmais de
30 mil metros quadra-
dos da antiga hidrelé-
trica foram convertidos
num moderno centro
cultural, com salas de
cinema e teatro, cafés,
galerias para exposi-
ções e espaços para
shows e eventos.

Do lado de fora,
chamam a atenção
as imponentes chami-
nés azuis iluminadas,
em contraste com a
fachada branca, os
painéis solares no te-
lhado e um jardim de
bétulas.

Além do arquiteto,
o projeto tem dois ou-
tros italianos a bordo:
Teresa Mavica, que su-
pervisiona a fundação
VAC de Mikhelson,
que guarda o GES-2, e

o diretor artístico Fran-
cesco Manacorda, ex-
Tate Liverpool.

O custo do centro
não foi divulgado, mas
está estimado em cen-
tenas de milhões de
dólares. O empreen-
dimento foi financiado
por um dos homens
mais ricos do país, Le-
onid Mikhelson, funda-
dor e chefe da Nova-
tek, maior grupo pri-
vado de gás da Rús-
sia.

”Eu disse a Leonid
(Mikhelson) para com-
prar os prédios próxi-
mos para demoli-los, e
ele o fez. Para fazer
um bom prédio você
precisa de um bom
cliente”, disse Piano
à agência de notícias
AFP.

Além da fortuna,
avaliada pelo ranking
da Forbes de 2021
em US$ 24,9 bilhões,
Mikhelson tem pres-

tígio político no país.
Algo comprovado pela
visita que o presidente
Vladmir Putin fez ao
GES-2 uma semana
antes da inauguração.
O centro, claro, não é
a primeira investida de
um bilionário russo no
mundo das artes. Em
2008, Roman Abramo-
vich abriu em Moscou
o museu de arte con-
temporânea Garage.

Ao atravessar o Rio
Moscou para visitar
a antiga usina, Putin
pode ver em primeira
mão a mostra inau-
gural do GES-2, com
obras do artista islan-
dês Ragnar Kjartans-
son, que recria todos
os episódios da novela
americana ”Santa Bár-
bara”, dos anos 1980,
que fez tremendo su-
cesso na Rússia em
1992, sendo até hoje
um marco cultural do
período pós-soviético.
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Novo Homem-Aranha é o melhor da nova
trilogia. Veja lista do pior para o melhor.

Divulgação

Nova produção aproveita bem poderes do personagem, mas ainda
fica atrás de outras versões.

” Homem-Aranha: Sem
volta para casa” estreou

na última quinta-feira (16) no
Brasil e com isso a trilogia
estrelada por Tom Holland
ganhou seu melhor filme.

Já o herói chega à nona
aventura ”solo” nos cine-
mas, com três atores —
cinco, se contar os dois Pe-
ters de ”Aranhaverso” — no
papel, produzidas por dois
estúdios diferentes.

Para celebrar a expansão
do multiverso aracnídeo, foi
atualizada a lista com to-
dos os filmes do Homem-
Aranha, do pior para o me-
lhor, sem considerar as par-
ticipações do personagem
em outras três produções
dos estúdio Marvel.

Veja a lista (do pior para
o melhor):

9) ’O espetacular
Homem-Aranha’ (2012)

A estreia de Andrew Gar-
field como um Peter Parker
skatista e rebelde tinha o
peso de substituir o traba-
lho icônico de Tobey Ma-
guire. A performance em si
foi ok, mas a nova velha his-
tória de origem conta com
algumas das piores cenas
da história do cinema, como
a famigerada sequência das
gruas de construção se ali-
nhando sobre a cidade de
Nova York.

8) ’Homem-Aranha 3’
(2007)

Para muitos este talvez
seja o mais infame dos
filmes do herói, com a
(infelizmente) inesquecível
dancinha de Tobey Maguire
sob a influência nefasta
do simbionte. Conclusão
triste de uma grande trilogia,
”Homem-Aranha 3” ainda
deu ao mundo o magrelo
Topher Grace, de ”That ’70s
show”, como o musculoso
Venom. Credo.

7) ’O espetacular

Homem-Aranha 2: A ame-
aça de Electro’ (2014)

Também temmuita gente
que considera ”A ameaça
de Electro” o pior de todos.
Dá pra entender. Principal-
mente porque errar uma vez
é humano, insistir no erro é
inaceitável. Difícil determi-
nar o que émais descartável
nesse filme, desde um Ja-
mie Foxx azul e esquisito a
um Dane Dehaan aguado e
ainda mais esquisito.

6) ’Homem-Aranha: De
volta ao lar’ (2017)

A quinta colocação de
”De volta ao lar” apenas
atesta a qualidade das de-
mais produções estreladas
pelo Aranha. A estreia solo
do herói no Universo Cine-
matográfico da Marvel – o
retorno oficial aconteceu em
”Capitão América: Guerra
Civil” (2016) – evitou repe-
tir a morte do tio Ben para
entregar direto uma bela e
inocente aventura do perso-
nagem contra o grande vilão
interpretado por Michael Ke-
aton, Abutre.

5) ’Homem-Aranha’
(2002)

Pouca gente diria que a
união entre o jovem Tobey
Maguire no papel principal e
o diretor de filmes B de terror
Sam Raimi daria tão certo.
Por mais que o Homem-
Aranha fosse um dos perso-
nagens mais populares dos
quadrinhos, também era um
dos mais difíceis de adaptar.
Mas a dupla mostrou que
não estava de brincadeira.
O resultado da parceria foi
um sucesso tão grande que
se tornou um dos responsá-
veis pela atual onda do gê-
nero de super-heróis.

4) ’Homem-Aranha:
Longe de casa’ (2019)

Em 2019, ”Longe de
casa” entrou para a lista
logo em terceiro, mas agora

para a quarta colocação
graças à qualidade de ”Sem
volta para casa”. O segundo
filme protagonizado por
Holland é, junto de ”Aranha-
verso”, o mais divertido de
todos, mas apesar de um
começo lento e um ritmo
inconstante. Mesmo assim,
o herói dificilmente terá
outra adaptação tão boa de
seus poderes quanto na luta
final contra Mystério.

3) ’Homem-Aranha: Sem
volta para casa’ (2021)

”Sem volta para casa”
assume a terceira posição
pois é tranquilamente o me-
lhor da trilogia dos estúdios
Marvel. É compreensível até
que alguns mais empolga-
dos o coloquem no topo de
suas listas — por motivos
que ainda não devem ser
discutidos. Afinal, a nona
aventura ”solo” do amigão
da vizinhança fecha um belo
ciclo de histórias iniciado
lá em 2002, atende às ex-
pectativas de fãs e até as
supera, com algumas sur-
presas emocionantes. Só
não está mais alto aqui por-
que, de certa forma, ”Ara-
nhaverso” veio primeiro. E
porque ”Homem-Aranha 2”
é praticamente insuperável.

2) ’Homem-Aranha no

Aranhaverso’ (2018)
A animação lançada

despretensiosamente pela
Sony pegou a todos de sur-
presa comuma das histórias
mais pessoais e completas
do herói – mesmo que desta
vez o jovem por trás da
máscara seja Miles Morales,
o substituto de Peter Parker
no universo Ultimate das
HQs. Não que o original
não esteja lá. Apesar de ser
um (ótimo) coadjuvante, o
Aranha original aparece em
duas versões, dublado por
Chris Pine e Jake Johnson.

1) ’Homem-Aranha 2’
(2004)

A verdade é que deveria
haver um empate técnico na
liderança, mas o segundo
filme dirigido por Sam Raimi
desempata por já ter alcan-
çado o status de clássico
super-heróico ao longo dos
anos. Além do desfecho
emocionante com Peter sal-
vando MJ (Kirsten Dunst)
dos destroços no porto, a
atuação de Alfred Molina
como o Doutor Octopus é
aterrorizante e icônica.
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Lady Gaga revela que precisou de
serviço de enfermagem psiquiátrica

em gravações de "Casa Gucci".
Reprodução

Por sua performance no longa, Lady Gaga recebeu uma indicação ao
prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Tom Holland reage à notícia de que
fará nova trilogia do Homem-Aranha.

Reprodução

Segundo o ator, sua primeira reação foi ligar para Zendaya, sua
namorada na vida real.

L ady Gaga se entregou tanto
ao seu papel de Patrizia

Reggiani em ’Casa Gucci’ que
decidiu contratar um serviço
psiquiátrico para acompanhá-
la durante as gravações do
filme.

A atriz e cantora de 35 anos
fez a revelação durante uma
nova entrevista à Variety. Ela
explicou que viveu como Reg-
giani, a socialite que orques-
trou o assassinato de Maurizio
Gucci em 1995, na totalidade
das filmagens.

”Sempre fui a Patrizia. Sem-
pre falei com seu sotaque. E
mesmo que eu estivesse fa-
lando sobre coisas que não es-
tavam relacionadas ao filme –
eu não fingia que Maurizio es-
tava esperando por mim no an-
dar de baixo da casa – eu ainda
estava vivendo minha vida. Eu
apenas vivi como ela”, contou a
americana, antes de acrescen-
tar: “Eu trouxe a escuridão co-
migo para casa porque a vida

era sombria”.
Foi assim que ela procu-

rou ajuda para a sua saúde
mental. “Eu tinha um enfer-
meiro psiquiátrico comigo no fi-
nal das filmagens. Eumeio que
senti que tinha que fazer isso.
Senti que era mais seguro para
mim”, contou.

No entanto, a artista desta-
cou que não gostaria de com-
partilhar sua experiência em
’Casa Gucci’ para ”glorificar”
seu método para entrar na per-
sonagem. “Não acho que ne-
nhum ator deva se esforçar até
esse limite”, refletiu. “E eu
me pergunto o tempo todo por
que faço isso. Fiz algumas pe-
ças de arte bastante radicais
ao longo da minha carreira –
coisas que fiz com meu corpo,
minha mente.”

Ela continuou: ”Sinto tris-
teza no meu estômago quando
digo isso. Não sei por que sou
assim. Acho que a melhor res-
posta que poderia lhe dar é que

tenho uma espécie de relacio-
namento romântico com o so-
frimento pela arte que desen-
volvi quando era jovem, e às
vezes isso vai longe demais. E
quando vai longe demais, pode
ser difícil lidar com isso sozi-
nha”.

Por sua performance em
’Casa Gucci’, Lady Gaga rece-
beu uma indicação ao prêmio
de Melhor Atriz em Filme de

Drama no Globo de Ouro.
Dirigido por Ridley Scott, o

longa baseado em fatos reais
acompanha o relacionamento
de Patrizia Reggiani com Mau-
rizio Gucci, de quem a socialite
italiana se divorciou em 1994.

Reggiani foi presa em 1997
por ordenar o assassinato do
empresário dois anos antes.
Ela deixou a cadeia em 2016.

A o saber os planos para
uma nova trilogia do

Homem-Aranha, o ator Tom
Holland brincou: ”Vou ter que
cancelar minhas férias”.

A declaração foi feita ao jor-
nal USA Today. Ele explicou
que estava no meio de uma
viagem de férias quando ficou
sabendo que continuaria a in-
terpretar o Homem-Aranha em
mais uma trilogia de filmes da
Sony/Marvel.

Segundo o ator, sua pri-
meira reação foi ligar para Zen-
daya, sua namorada na vida
real, que interpreta MJ, a namo-
rada do Aranha nas telas.

”Eu tenho um print hilário

em que apareço no FaceTime
com Zendaya, com o rosto
todo ensanguentado, porque

tinha acabado de sofrer um aci-
dente de esqui. Quando vi que
aparentemente eu ia fazer mais

três filmes, pensei: ’Ah, m*rda,
vou ter que cancelar as minhas
próximas férias’”, contou Hol-
land.

O anúncio da nova trilogia
veio inicialmente de Amy Pas-
cal, chefe da Sony, e a continu-
ação da franquia foi confirmada
por Kevin Feige, chefão daMar-
vel.

Recém-lançado nos cine-
mas, ”Homem-Aranha: Sem
Volta para Casa” já está ba-
tendo de recordes de arrecada-
ção, tendo comemorado a fa-
çanha de contabilizar a maior
bilheteria de primeiro dia de
exibição no Brasil em todos os
tempos.
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Atriz mexicana é morta a tiros
ao buscar filho em escola.

Reprodução

Tania Mendoza foi atingida por vários tiros.

Matthew McConaughey diz que Reese
Witherspoon foi o seu primeiro "crush".

Getty Images

Os atores já trabalharam juntos em três filmes, mas nunca contrace-
naram.

A atriz e cantora mexicana
Tania Mendoza, de 42

anos, foi morta a tiros en-
quanto esperava o filho, de
11 anos de idade, em uma
escola de futebol emCuerna-
vaca, na região de Morelos,
no México.

Segundo sites da im-
prensa internacional como
a BBC, o Marca e o Hola!,
Tania estava do lado de fora
do complexo esportivo com
outros pais, quando dois
homens armados chegaram
em uma motocicleta e dis-
pararam várias vezes contra
ela.

A atriz era famosa por seu
papel em 2005 no filme La
Mera Reyna del Sur. Ela
também protagonizou nove-

las no México, mas nos últi-
mos anos se dedicou à car-
reira musical e gravou cinco
álbuns.

De acordo com a BBC,
ao menos 10 mulheres foram
assassinadas diariamente no
México no ano passado. O
grupo de direitos humanos
Anistia Interncional disse que
ao menos um terço das víti-
mas sofreu feminicídio.

O crime no país também
vem chocando osmexicanos
há anos. A própria Tania foi
sequestrada, em meados de
2020, com o marido e o filho.
Desde então, ela vinha de-
nunciando ao Ministério Pú-
blico Estadual deMorelos vá-
rias ameaças de morte.

Ainda não está claro

quem está por trás do as-
sassinato de Tania Mendoza,
ou qualquer motivo possível.
Após o tiroteio, a polícia

realizou uma operação em
busca dos suspeitos, mas
ninguém foi preso.

O ator Matthew McCo-
naughey revelou que

amiga e colega de profissão
Reese Witherspoon foi um
de seus primeiros crushes.
O astro de 52 anos expôs
seu crush antigo pela atriz
em participação dos dois no
programa de entrevista da
apresentadora Ellen DeGe-
neres, noticia o jornal Daily
Mail.

Ao ser perguntado sobre
seus primeiros crushes, Mc-
Conaughey disse: ‘Eu tive
um certo crush por essa jo-
vem aqui à minha esquerda”.
Reese fez cara de espanto ao
ouvir a declaração do amigo.

“Como assim?!”, excla-
mou a atriz.

O ator então explicou que
o crush foi motivado pelo
trabalho de Witherspoon no
drama ‘No Mundo da Lua’

(1991), protagonizado por
ela quando tinha 14 anos.

“Ela foi um dos meus
crushes mais antigos e se
você já viu esse filme é im-
possível não ter esse crush”,

disse o ator. “Ah, você é
tão fofo”, respondeuWithers-
poon. “Uma história real”,
afirmou McConaughey.

Witherspoon, por sua vez,
não citou o colega como um

de seus primeiros crushes.
Ela revelou seu crush juvenil
no ator Val Kilmer por causa
do lançamento de ‘The Do-
ors - O Filme’ (1991), com o
galã no papel do músico Jim
Morrison (1943-1971).

McConaughey tem três fi-
lhos de seu casamento com
a modelo brasileira Camila
Alves. Já Witherspoon tem
dois filhos com o ex, o ator
Ryan Phillippe, e um caçula
de seu atual casamento, com
o empresário Jim Toth.

Witherspoon e McCo-
naughey já trabalharam
juntos em três filmes, mas
nunca contracenaram. Eles
atuaram no drama ‘Amor
Bandido’ (2012) e dublaram
personagens nos dois lon-
gas da franquia infantil ‘Sing’.

Porto Alegre . Domingo, 19 de Dezembro de 2021 . 70



Murilo Huff celebra aniversário de
seu filho com Marília Mendonça.

Reprodução/Instagram

Bem restrita, a celebração foi somente para família e poucos amigos.

Neymar fecha nova parceria com Facebook
para exclusividade de lives de games.

Divulgação/Facebook Gaming

O camisa 10 também terá vídeos e outros conteúdos exclusivos pro-
duzidos para o Instagram.

L éo, Filho de Marília Men-
donça e Murilo Huff, ga-

nhou uma festinha de ani-
versário em comemoração
aos seus 2 anos de idade. O
evento, com a temática Gali-
nha Pintadinha, um dos de-
senhos favoritos dele, foi or-
ganizado pela avó materna,
Ruth Moreira e Gustavo, ir-
mão da cantora, que morreu
em um acidente aéreo em
novembro.

Na celebração estavam
Murilo, Ruth Moreira, mãe
deMarília, o marido de Ruth,
Deyvid Souza, Gustavo, ir-
mão da cantoras, e os pais
de Murilo.

”Hoje sei que vou viver
um misto de sentimentos,
mas o sorriso do meu neto
há de amenizar toda dor. Je-
sus Cristo vai me dar força
e sabedoria”, afirma Ruth à
Quem sobre a data espe-
cial. ”Como disse a mamãe,

sempre seremos nós liga-
das e entrelaçadas. Obri-
gada, Deus, por ter deixado
o pedacinho dela conosco.
Pra sempre vou te amar”,
completa a mãe de Marília.

Depois de uma semana
de compromissos ao lado
da sua dupla Dom Vittor,
no Rio de Janeiro, Gus-
tavo postou registros do
menininho todo empolgado
quando chegou em Goiânia
(GO). ”Neném lindo. É ani-
versário do Léo. Vamos can-
tar Parabéns?”, disse o can-
tor, que perguntou a Léo
quantos aninhos ele estava
fazendo, e o garoto mos-
trou, todo fofo, com os de-
dos.

”Não medimos esforços
para dar todo amor do
mundo ao Léo”, garantiu
Gustavo. ”Mesmo com
esse momento, não po-
demos deixar de alegria

ao Leozinho”, reforçou a
vovó babona Ruth. Sobre
a ausência da mãe, devido
à pouca idade do bebê, os
familiares falaram para o
menino que ela ”virou uma
estrelinha”.

Bem restrita, a celebra-
ção foi somente para famí-
lia e poucos amigos. En-

tre os famosos convidados,
as irmãs gêmeas Maiara e
Maraisa estavam na lista.
”O Léo merece esta alegria,
queremos muito vê-lo sem-
pre sorrindo. É este o fu-
turo que queremos para ele,
cheio de coisas boas e feli-
cidade”, desejou Murilo.

A stro do Paris Saint-
Germain e da Seleção

Brasileira, a capacidade do
engajamento de Neymar
nas redes sociais é quase
imensurável. É apostando
nisso que o Facebook fe-
chou uma parceria com a
estrela do futebol para que o
mesmo transmita, de forma
exclusiva, suas partidas de
jogos online através da pla-
taforma Facebook Gaming.

Neymar fez sua estreia
na sexta-feira (17) em uma
live na sua página oficial
na rede social. Além das
transmissões ao vivo, o ca-
misa 10 também terá vídeos
e outros conteúdos exclusi-
vos produzidos para o Ins-
tagram, outra rede social do
grupo Meta. Atualmente,
Neymar tem 166 milhões de

seguidores na plataforma.
”Estou muito feliz em ter

o Facebook Gaming como
parceiro para as minhas li-
vestreams!”, disse o as-
tro em comunicado oficial.
”Todo mundo sabe que o
mundo dos games sempre

foi uma das minhas maio-
res paixões depois do fute-
bol e eu mal posso espe-
rar para me encontrar com
todos os que compartilham
dessa paixão. Espero que
eu e todo mundo possa se
divertir muito.”

Somados Facebook e
Instagram, Neymar tem
mais de 250 milhões de fãs
que o acompanham diaria-
mente pelas redes sociais.
Craque dentro dos campos,
ele nunca escondeu que
os video-games também
fazer parte de sua vida.
Além dele, outros diversos
jogadores também entraram
na brincadeira. Ronaldo
Fenômeno é um dos astros
que se renderam ao mundo
dos games. Ele tem um
canal na Twitch com 250 mil
seguidores.

Neymar também fará
transmissão em parceria
com outros famosos cria-
dores de conteúdo para o
Facebook Gaming.
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Shantal diz que cancelou agenda de
trabalho do fim do ano: "Eu não estou legal".

Reprodução/Instagram

Shantal Verdelho acusou o médico Renato Kalil de violência obstetrícia.

S hantal recorreu às
redes sociais neste

sábado (18) para con-
versar com os seguido-
res. Nos vídeos com-
partilhados nos Stories
de seu Instagram, ela
falou como tem se sen-
tido depois de ter áu-
dio em que relatava a
violência obstétrica que
sofreu durante o parto
de Domenica, sua filha
com Mateus Verdelho,
nascida em setembro,
para um grupo privado
de mães.

”Eu falei para vocês
que eu não estou muito
legal. Acabei cance-
lando todos os meus
trabalhos esse ano,
porque realmente es-
tou... Ai, gente! Nossa!
O tanto que eu reclamei
que fiquei 3 meses de
cama e agora tenho
que cancelar outros tra-
balhos esse mês... Que
pesado”, lamentou.

”Mas eu não estou le-
gal. Eu não tenho cara
para chegar aqui e fa-
lar: ’Gente olha que le-
gal esse look. Arrasta
aqui’... E é assim...
Você está passando por
tudo isso e está mos-
trando look, sabe? Eu
tentei, mas não estava
rolando. Estou sem ca-
beça para nada. Está
muito difícil. Juro. Eu
nunca me abalo emo-
cionalmente. Fisica-
mente, eu posso ficar
mal, mas nunca me
abalo emocionalmente.

Dessa vez, o negócio
me pegou”, confessou.

Shantal pede aber-
tura de inquérito po-
licial para apurar vio-
lência obstétrica Após
Shantal, Tati Bernardi e
jornalista Samantha Pe-
arson denunciam mé-
dico
Relembre o caso
Shantal Verdelho en-

trou na última terça-feira
(14) com um requeri-
mento de inquérito po-
licial para apurar os fa-
tos ocorridos durante o
parto de sua filha Do-
menica no dia 13 de se-
tembro deste ano. De
acordo com seu ad-
vogado, Sergei Cobra,
Shantal solicita apura-
ção sobre as horas que
permaneceu em traba-
lho de parto conduzido
pelo médico obstetra
Renato Kalil.

”Após vídeos e áu-
dios em que relata a
situação que viveu du-
rante o parto terem sido
vazados de um grupo

privado e tomado reper-
cussão nacional, Shan-
tal informa que as provi-
dências cabíveis estão
sendo tomadas com a
mesma dignidade que
ela e sua família sem-
pre tiveram em toda
a sua trajetória pública
em consideração aos
que lhe acompanham”,
diz o advogado.

”A decisão de en-
trar com o pedido de
inquérito foi tomada em
conjunto com a Shan-
tal para parar os burbu-
rinhos na imprensa que
começou com o vaza-
mento dos áudios”, afir-
mou Cobra.

Segundo ele, foi soli-
citado o sigilo absoluto
para preservar todas
as partes envolvidas.
Questionado sobre pro-
nunciamento de ou-
tras duas mulheres que
também falaram sobre
a conduta do médico,
Cobra disse já ter re-
cebido contato de mé-
dicos cujas pacientes

têm histórico de situa-
ção similar, mas temem
represálias. ”É difícil
medir a proporção que
uma discussão como
essa pode tomar.”

”Temos duas situa-
ções a apurar. Uma são
as ofensas, uma sus-
peita de violência obs-
tétrica na maneira de
tratar uma paciente em
trabalho de parto, com
xingamentos. Outra é
uma questão de lesão
corporal, já que Shantal
alega que ele teria feito
um corte na região da
vagina que lhe causou
danos.”

Até o momento, a
influenciadora não pre-
tende investigar quem
seriam os responsá-
veis pelo vazamento
dos áudios, que foram
originalmente enviados
a um grupo de mães.
”Pode ter sido para
alertar, para proteger
alguém”, opina Cobra.
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