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Represas do Sistema Cantareira já sofrem com pluviometria abaixo da esperada, atuando com apenas 25% de sua capacidade total |  LUIS MOURA/WPP/FOLHAPRESS

ERA SÓ UM 
MEME 
DEPOIS DE TRAILER TOSCO, GAME  
‘HALO INFINITE’ ESTREIA BONITÃO  PÁG. 06

Esquerda vence 
eleições no Chile

Empreendedor folga 
pouco e dorme mal

As novas ‘ladies’ do 
futebol feminino

Líder de protestos estudantis, Gabriel 
Boric, de 35 anos, é eleito o novo 
presidente para os próximos anos  PÁG. 05

Pesquisa do Sebrae mostra que o 
sonho de ser dono do próprio negócio 
exige dedicação quase integral PÁG. 04

São Paulo vence clássico contra o 
Santos por 3 a 2 e conquista o título 
do torneio Ladies Cup  PÁG. 08 Equipe terminou invicta | GUILHERME DROVAS/AGIF/FOLHAPRESS

Verão começa amanhã com 
previsão de estiagem  PÁG. 02 

MUITO CALOR 

E POUCA CHUVA

Anvisa pede proteção após 
intensificação de ameaças 
Tensão. Ataques contra técnicos da agência sanitária são de pessoas contrárias à vacinação da covid-19 em crianças. Órgão solicitou 
investigação da PF e segurança aos funcionários. Bolsonaro defende exigência de receita médica para imunizar menores de 12 anos   PÁG. 02
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Governo João Doria

38% de 
reprovação

Pesquisa do Instituto 

Datafolha divulgada 

ontem mostra que o 

governo de João Doria 

(PSDB) tem 38% de 

reprovação e 24% de 

aprovação. Além disso, 

37% consideram a gestão 

do governador regular. 

Ele é pré-candidato do 

PSDB à presidência da 

República. Na última 

pesquisa Datafolha, Doria 

apareceu com 4% das 

intenções de votos no 

primeiro turno.

Dólar 

+ 0,10%  
(R$ 5,685)

Ibovespa 

- 1,04% 
 (107.200 pts)

Euro 

- 0,53%  
(R$ 6,396)

Selic 

(+9,25 % a.a.) 

Cotações

Salário 

mínimo 
(R$ 1.100) 
 

A Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo publi-
cou no sábado o decreto que 
regulamenta o pagamen-
to de R$1,6 bilhão em abo-
no para o magistério da rede 
estadual. A primeira parcela 
pode ser paga em até cinco 
dias úteis após a publicação.

O benefício vai de R$ 3 
mil, para quem trabalha até 
12 horas por semana, até R$ 
16,2 mil, para os profissio-
nais que atuam mais de 65 
horas semanais

“Já estamos na reta final 
e falta pouco para o paga-
mento. Eu sei que o profes-

sor fica ansioso pois são mui-
tas etapas desde o anúncio, 
mas isso é para que tudo seja 
feito de forma correta e nin-
guém seja prejudicado”, ex-
plicou o secretário estadual 
da Educação, Rossieli Soares.

 O pagamento do abo-
no salarial tem por objetivo 
cumprir o novo mínimo de 
70% de gastos de pessoal do 
Fundeb, fundo nacional de 
educação básica, em caráter 
excepcional e transitório. 

Diferentemente do bô-
nus, ele não está atrelado a 
metas e não será incorpora-
do aos vencimentos. Trata-se 

de uma medida excepcional 
para o ano de 2021.

 Todos os profissionais do 
quadro do magistério, efeti-
vos ou não, receberão o be-
nefício. São cerca de 190 mil 
funcionários, entre professo-
res, diretores e supervisores. 
O valor pago será proporcio-
nal à jornada de trabalho, 
calculada com base no tem-
po de serviço do profissio-
nal na rede estadual durante 
o ano e sua frequência. Apo-
sentados e servidores que in-
tegram o quadro de apoio 
não foram incluídos neste 
momento.  METRO

Abono de professores 
será pago nesta semana

A vez do frango dourado
Depois do touro e da vaca, um novo animal dourado surgiu no 
centro de São Paulo: o frango. A instalação tem como objetivo 
chamar a atenção para o grande consumo de proteína animal e 
convida as pessoas a celebrarem a “era de ouro” do frango de 
outra forma: deixando ele vivo |  FRANCISCO CEPEDA/FOLHAPRESS

O verão poderá ter uma ca-
ra um pouco diferente nes-
ta temporada, com o sur-
gimento de estiagens. A 
estação do ano que começa 
amanhã é tradicionalmente  
quente e úmida neste nos-
so pedaço do planeta Terra, 
com dias de muito calor e 
que invariavelmente termi-
nam com chuva. 

Segundo o serviço de me-
teorologia, a previsão de pe-
ríodos de seca prolongada – 
que geralmente ocorrem no 
inverno – será mais frequen-
te na região Sul do país, mas 
também vão ocorrer no Ma-
to Grosso do Sul e São Paulo, 
que “receberão menos chu-
va que o normal, com chan-
ce de algumas estiagens re-
gionalizadas”, de acordo 
com a Climatempo.

O responsável por isso é 
o fenômeno La Niña, carac-

terizado pelo resfriamento 
das águas do oceano Pacífico, 
que reapareceu na primavera 
e vai estender a sua influên-
cia no clima também para o 
verão, trazendo chuvas mais 
espaçadas para o Sul, com 
efeitos para parte do Centro-
-Oeste e do Sudeste. No Nor-
te e no Nordeste, essa pres-
são não vai existir e o volume 

de chuvas deverá ser normal.
Ainda por conta da La 

Niña, as temperaturas fica-
rão na média ou um pou-
co abaixo na maior parte do 
país. “La Niña e verão, às ve-
zes, não combinam muito. 
Passa muita frente fria pela 
costa. Se você olhou a pre-
visão e viu que vai ter sol e 
calor no fim de semana, vai 

para a praia porque não dá 
para garantir que o próximo 
será bom”, afirmou o agro-
meteorologista da Clima-
tempo Celso Oliveira.   

Feche a torneira
A previsão de possíveis es-
tiagens em pleno verão traz 
uma preocupação a mais pa-
ra os sistemas de abasteci-

mento, que  sofreram com 
a seca durante todo o ano 
e que contam sempre com 
as chuvas de verão para au-
mentar o seu volume de 
água disponível.

Nos onze meses de janei-
ro até novembro, só em ou-
tubro o sistema Cantareira 
registrou mais chuva do que 
o esperado. Em todos os ou-
tros, o volume ficou abaixo 
da média (veja abaixo).

O manancial, que é a cai-
xa d’água de 7,2 milhões de 
pessoas na Grande São Paulo, 
entrou em 1º de janeiro com 
36,2% da sua capacidade. On-
tem, a bacia tinha 25,3%, o 
que só reforça os alertas pa-
ra que a população continue 
a economizar água.

Clima. Serviço de meteorologia alerta para a possibilidade de períodos de seca em São Paulo em plena estação úmida. 
Culpa é do fenômeno La Niña. Previsão é preocupação nas represas, que sofrem com a falta de chuvas durante este ano

Temporada de verão 
pode ter rara estiagem

ANDRÉ 
VIEIRA 
METRO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

265,1

A SECURA NO CANTAREIRA Pluviometria nas represas que 
foram o sistema de abastecimento

FONTE: SABESP

Média histórica (em mm) Chuva registrada (em mm)

181,6 203,1 181,6 176,2
152,3

83,1

9

77,4
37,3 57,1

26,1 45,3 29,6 21,2 33,2
83,2

34,7

122,3
166 149

111,6

Represas que abastecem Cantareira já sofrem com seca | LUIS MOURA/WPP/FOLHAPRESS
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A Sudec (Superintendên-
cia de Proteção e Defe-
sa Civil) da Bahia confir-
mou no fim de semana 
mais duas mortes em con-
sequências das fortes chu-
vas que atingem o sul do 
estado desde o início de 
novembro.

Segundo o órgão, ao 
menos 14 pessoas morre-
ram e 276 ficaram feridas 
em função de enxurradas, 
alagamentos, inundações 
e deslizamentos. No total, 
os temporais já afetaram 
ao menos 299.360 pessoas. 
Até ontem, 63 cidades 
baianas já tinham decreta-

do situação de emergência.
Com base em informa-

ções fornecidas por prefei-
turas baianas, a Sudec cal-
cula que 15.483 pessoas 
tinham sido desalojadas – 
famílias que tiveram que 
deixar suas casas tempora-
riamente e se hospedar na 
casa de parentes, amigos 
ou hotéis – e 4.453 desabri-
gadas, tendo que ser aco-
lhidas em abrigos públicos 
ou locais improvisados.

Ontem, o ministro da 
Cidadania, João Roma, so-
brevoou algumas das áreas 
afetadas pelos temporais.

 METRO COM AGÊNCIA BRASIL

Chuvas. Governo da Bahia 
confirma mais duas mortes

DIEGO 
BRITO
METRO

A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) so-
licitou ontem “investigação 
imediata” de novas ameaças 
contra os membros da agên-
cia e proteção policial “com 
urgência” para os diretores e 
servidores. De acordo com o 
órgão, as intimidações se in-
tensificaram “de forma cres-
cente” desde a aprovação da 
vacina anticovid da Pfizer pa-
ra crianças de 5 a 11 anos, na 
última quinta-feira. Não é a 
primeira vez que os membros 
da agência são alvos de ata-
ques. As intimidações ocor-
rem desde outubro, quando o 
tema da vacina infantil come-
çou a ser discutido no Brasil.

O ofício solicitando pro-
vidências foi enviado para 
Polícia Federal,  PGR (Procu-
radoria-Geral da República) 
GSI (Gabinete de Segurança 
Institucional) e Ministério 
da Justiça.

“A agência manifesta 
grande preocupação em re-
lação à segurança do seu cor-
po funcional, tendo em vista 
o grande número de servi-
dores espalhados por todo o 
Brasil”, informou a Anvisa, 
em nota. No ofício, o órgão 
afirmou que a proteção poli-
cial é necessária para “salva-
guardar a integridade física 
e psicológica [dos funcioná-
rios] diante da gravidade da 

situação enfrentada.
O teor das ameaças não 

foi divulgado “para não ex-
por os dados pessoais dos 
envolvidos”, segundo a 
agência. No entanto, “todas 
as informações foram en-
caminhadas às autoridades 
responsáveis”, completou.

Em outubro, o presidente 
da Anvisa, Antonio Barra Tor-
res, e outros quatro diretores 
receberam ameaças de morte. 
A Polícia Federal abriu um in-
quérito para apurar os casos. 
A investigação já foi finaliza-

da, mas permanece em sigilo.
O movimento contrário à 

vacinação em crianças tem 
grande adesão entre os apoia-
dores do presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (PL). No 

mesmo dia da aprovação da 
vacina infantil da Pfizer, Bol-
sonaro criticou o aval da An-
visa e pediu que o nome dos 
envolvidos na decisão fossem 
divulgados. A agência reagiu 
afirmando que “repele com 
veemência qualquer ameaça, 
explicita ou velada, que ve-
nha constranger, intimidar 
ou comprometer o livre exer-
cício das atividades”.

Ataques. Agência afirma que intimidações se intensificaram, principalmente pela internet, 
após aprovação da vacina da Pfizer para crianças. Segundo órgão, servidores correm risco

Antonio Barra Torres, presidente da Anvisa, também recebeu ameaça de morte em outubro | DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA SENADO

Anvisa pede proteção 
policial e investigação 
contra novas ameaças Jair Bolsonaro 

quer termo e 
receita médica
De recesso no litoral de 
São Paulo, o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou 
ontem que já passou as 
“diretrizes” da possível 
vacinação contra a co-
vid-19 no público infantil 
para o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga. O 
chefe do Executivo disse 
ser a favor de um termo 
de responsabilidade dos 
pais autorizando a apli-
cação nos filhos, além da 
apresentação de uma re-
ceita médica no momen-
to da imunização. 

“Se algum prefeito, 
governador ou ditador 
quiser impor, é outra 
história, mas a posição 
do governo federal é ter 
autorização dos pais e 
uma receita médica”, 
afirmou, durante passeio 
na praia.

A Anvisa liberou a va-
cinação para crianças 
de 5 a 11 anos com a do-
se da Pfizer na última 
quinta-feira, mas Quei-
roga afirmou que a deci-
são do Ministério da Saú-
de de começar ou não as 
aplicações só será divul-
gada em 5 de janeiro de 
2022. Neste fim de sema-
na, a área técnica da pas-
ta federal endossou o po-
sicionamento da Anvisa 
e deu aval para a imuni-
zação.  METRO

Enquanto isso

“Não é possível afastar 
neste momento que tais 
servidores [da Anvisa] 
sejam alvo de ações 
covardes e criminosas” 

ANVISA, EM NOTA

Presidente é contra

vacina para crianças

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Belo Horizonte

Garoto sofre 
racismo em 
grupo da escola

Em mensagens de um 
grupo de WhatsApp de 
alunos do Colégio Cris-
tão Ver, na região no-
roeste de Belo Hori-
zonte, um garoto de 
14 anos foi alvo de ata-
ques racistas pelos co-
legas de classe. Nas 
mensagens, os alunos 
afirmaram “não saber 
que negros não eram 
pobres e que podiam 
ter celular”, e que “ti-
nham saudade de quan-
do eles eram escravos”. 
Eles também passaram 
a chamar o garoto de 
“neguim”. O pai do jo-
vem procurou a esco-
la, que marcou uma re-
união com os pais dos 
alunos. O responsável 
informou também que 
procurou a Delegacia 
da Criança e do Adoles-
cente e foi orientado a 
ir até uma unidade da 
Polícia Civil hoje pa-
ra fazer um boletim de 
ocorrência.  METRO COM 

BANDNEWS

Esquenta para 2022

Presidente 
pretende ter  
vice que o ‘ajude’

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro 
(PL), disse ontem que o 
general Hamilton Mou-
rão (PRTB) pode “até” 
ser seu vice novamen-
te na chapa que irá 
compor para as elei-
ções de 2022, mas que 
vai optar por um no-
me que o “ajude”, já 
que, segundo ele, “não 
é fácil estar na Presi-
dência, muitas vezes, 
sozinho”. A declaração 
foi feita no litoral de 
São Paulo, região on-
de o chefe do Execu-
tivo está de recesso. 
Bolsonaro e Mourão de-
monstram desarmonia 
desde a campanha pre-
sidencial de 2018, mas 
a tensão entre eles se 
acentuou durante o go-
verno. O chefe do Pla-
nalto já negou pedidos 
do vice – por exemplo, 
deixando-o de fora de 
comitivas oficiais – e 
ambos já fizeram crí-
ticas um ao outro pu-
blicamente. Em julho 
deste ano, o presidente 
disse que Mourão “atra-
palha um pouco”, mas 
que ele tem de aturar. 

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

O primeiro 
encontro
O ex-presidente Lula (PT) e o 
ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin (sem partido) 
se reuniram ontem durante 
um “jantar pela democracia” 
promovido pelo grupo 
Prerrogativas, em São Paulo, 
para cerca de 500 convidados. É 
mais um passo na aproximação 
entre os dois para uma possível 
chapa, encabeçada por Lula, 
para disputar a presidência no 
ano que vem. O provável destino 
de Alckmin é o PSB, de Márcio 
França, cotado para disputar o 
governo de São Paulo. A última 
pesquisa Datafolha mostrou Lula 
disparado na primeira colocação, 
com 48% das intenções de voto 
| DIVULGAÇÃO/RICARDO STUCKERT 
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Ser dono de seu próprio ne-
gócio demanda empenho e 
dedicação, com jornadas de 
trabalho maiores que fun-
cionários com carteira as-
sinada, mostra pesquisa 
“Tempo do Empreendedor”, 
realizada pelo Sebrae-SP. 

De acordo com o estu-
do, um empreendedor tra-
balha em média 9,3 horas 
por dia de segunda à sexta-
-feira. Quanto maior o por-
te da empresa, maior a mé-
dia de horas trabalhadas, 
variando de 9,2 horas para 
o MEI (Microempreendedor 
Individual), passando para 
9,7 horas na microempresa 
e chegando a 9,9 horas em 
uma empresa de pequeno 
porte.

Para 78% deles, os sába-
dos são dias de expediente 
normal, com jornada de cer-
ca de 7 horas dedicadas para 
os negócios. No caso do MEI, 
a parcela sobe para 82%. Por 
sua vez, na comparação en-
tre homens e mulheres, 81% 
delas dão expediente aos sá-
bados ante 74% dos homens. 
Já os 33% (entre homens e 
mulheres) que disseram tra-
balhar aos domingos têm 
jornada média de 6,3 horas.

Mesmo com essa rotina, 
45% dos empreendedores di-
zem faltar tempo para a em-
presa. Essa sensação é maior 
entre as mulheres – 51% de-
las ante 40% dos homens.

“Ter o próprio negócio 

exige muita dedicação. É co-
mum nas pequenas empre-
sas o dono ser o primeiro 
a chegar e o último a sair”, 
afirma o diretor-superinten-
dente do Sebrae-SP, Wilson 
Poit. “O ponto a ser ressal-
tado nessa questão é como 
ele faz a gestão do tem-
po: ele deve se empenhar 
em pensar o negócio estra-
tegicamente em vez de fi-
car mergulhado em tarefas 
operacionais que, sempre 
que possível, devem ser de-
legadas a outras pessoas”, 
completa.

O atendimento aos clien-
tes é o que mais ocupa o 
tempo dos empreendedo-
res. Segundo revela a pes-
quisa, eles gastam 3,9 horas 
do dia com essa tarefa.

Outra 1,7 hora é usada 
para resolver imprevistos. 
Mas, para 43%, esses acon-
tecimentos fazem parte da 
atividade. Apenas um em 
cada seis, ou 18%, creditam 
os imprevistos a erros ou 
falta de planejamento. Por 

sua vez, os problemas de or-
dem pessoal ou familiar afe-
tam mais as mulheres, pois 
41% delas são demandadas 
nesses casos ante 34% dos 
homens.

A pesquisa mostrou tam-
bém a diferença na divisão 
do tempo entre atividades 
pessoais e trabalho entre 
homens e mulheres. Elas 
gastam 5,5 horas do dia a 
dia com questões pessoais; 
eles, 4,7 horas. Consideran-
do especificamente o traba-
lho doméstico, a diferença é 
maior: homens gastam 1,2 
hora com isso e as mulhe-
res, 2,1 horas.

Em meio a tantas atribui-
ções, o tempo para descanso 
acaba sendo impactado. Se-
gundo o levantamento, os 
empreendedores dormem 
6,7 horas por noite, em mé-
dia. Apesar de 59% conside-
rarem que é tempo suficien-
te, 37% avaliam que não é 
o bastante e só 4% conside-
ram mais do que suficiente. 

Quando observadas as 
opiniões de homens e mu-
lheres separadamente sobre 
o tempo de sono, 45% delas 
afirmam que é pouco, opi-
nião de 29% deles.

A pesquisa “Tempo do 
empreendedor” foi realiza-
da pelo Sebrae-SP entre 23 
de agosto e 9 de setembro 
por meio de 800 entrevistas 
telefônicas com empreende-
dores.  METRO

Dureza. Sonho de muitos, empreender pede sacrifícios como perder o sábado e descansar só seis horas por noite, mostra Sebrae

Ser seu próprio chefe exige 
expediente longo e pouca folga

2,1 horas
as mulheres empreendedoras 
gastam com trabalhos 
domésticos, o dobro dos 
homens, que dedicam 1,2 hora 
para a função.

Com a abertura de 201,7 
mil novos postos de traba-
lho, as micro e pequenas 
empresas foram as respon-
sáveis por 79,7% das 253 
mil vagas criadas no mês 
de outubro, de acordo com 
levantamento realizado 
pelo Sebrae com base nos 
dados disponibilizados pe-
lo Caged, do Ministério da 
Economia. Nos meses ante-
riores, esse percentual era 

em torno de 70%.
No acumulado do ano, 

72,7% das vagas criadas en-
tre os meses de janeiro e 
outubro estão sob o guar-
da-chuva dos pequenos ne-
gócios. No total, foram ge-
rados, no Brasil, 2,6 milhões 
de empregos, sendo que as 
micro e pequenas empresas 
são responsáveis por 1,9 mi-
lhão.  Quando analisada a ge-
ração de empregos por setor, 

no mês de outubro, as micro 
e pequenas empresas do seg-
mento de serviços foram as 
que mais criaram vagas (87,5 
mil), como vem ocorrendo 
nos últimos meses. Em se-
gundo lugar, ficaram as em-
presas do comércio, com 
61,3 mil novos postos de tra-
balho, seguidas pelas da in-
dústria da transformação 
(28,4 mil) e construção civil 
(22,6 mil).  METRO

Pequenos negócios geraram 
80% das vagas formais

Quanto maior o porte do negócio, mais horas são trabalhadas, mostra a pesquisa | DIVULGAÇÃO/SEBRAE

Passageiros da Itapemirim 
não devem ir aos aeroportos
A ITA, empresa aérea do Gru-
po Itapemirim, informou on-
tem que vai realocar em voos 
com outras companhias ape-
nas passageiros que já se en-
contram fora do município 
de origem, aguardando para 
retorno. Os demais que ainda 
realizariam o primeiro em-
barque terão o valor integral 
das passagens restituído, co-
municou a empresa.

“A companhia orienta 
os passageiros que não ten-
tem realizar check-in online 
e não compareçam aos ae-
roportos antes de contatar a 
empresa aérea”, diz o texto.

 Com apenas seis meses 
no setor aéreo, a ITA comu-

nicou suspensão temporá-
ria das operações na sexta-
-feira, pegando passageiros 
de surpresa nos aeroportos. 
Cerca de 40 mil pessoas fo-
ram afetadas. A reclama-
ção dos clientes neste fim 
de semana era de ausência 
de funcionários da empresa 
nos locais de embarque pa-
ra dar informações sobre o 
que ocorria.

Tradicional no transporte 
rodoviário, a ITA deu início à 
operação no setor aéreo em 
29 de junho, com seis aviões, 
e operando destinos domésti-
cos, como voos de São Paulo-
-Guarulhos (SP), Brasília (DF), 
Belo Horizonte-Confins (MG), 

Fortaleza (CE) e Rio de Janei-
ro-Galeão (RJ). A empresa, po-
rém, dava sinais de proble-
mas com fornecedores, com 
dívida estimada em R$ 2 bi-
lhões. “A companhia trabalha 
neste momento em sua rees-
truturação para a retomada 
de suas operações o mais bre-
ve possível”, informa a ITA.

Quem foi afetado pela 
paralisação pode solicitar o 
reembolso em sua agência 
de viagem, enviar um e-mail 
para falecomaita@voeita.
com.br com o nome com-
pleto e número do localiza-
dor de sua reserva ou fazer 
a solicitação diretamente pe-
lo site da companhia.  METRO

Movimento no aeroporto de Guarulhos neste fim de semana | SAULO DIAS/PHOTO PRESS/FOLHAPRESS
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O político esquerdista Gabriel 
Boric, de 35 anos, foi eleito 
ontem presidente do Chile ao 
derrotar o ultraconservador e 
apoiador declarado do ditador 
chileno Augusto Pinochet, o 
advogado Jose Antonio Kast. 
Às 19h30 (horário de Brasília) 
e com 83% das urnas apura-
das, Boric foi declarado o pró-
ximo presidente chileno com 
55% dos votos contra 44% de 
Kast, como reportou o jornal 
local La Nación.

Ex-dirigente estudantil, 
Boric traz para o Chile uma 
nova geração de políticos. Os 
eleitores chilenos precisaram 
escolher ontem entre Boric, 
um político “millennial” (co-
mo é chamada a geração nas-
cida entre 1981 a 1995) e ex-
-líder de protesto estudantil 
que prometeu aumentar os 
impostos dos “super-ricos”, e 
Kast, um político de 55 anos, 
católico declarado, pai de no-

ve filhos e que defendeu re-
petidamente o ex-ditador Au-
gusto Pinochet.

Agora eleito, Boric será 
o presidente mais jovem a 
comandar o Chile desde a 
redemocratização e herda-
rá grandes desafios ao assu-
mir a cadeira em março de 
2022.

Para tentar colocar o país 
nos eixos, o esquerdista terá 
que lidar com a recuperação 
econômica do país pós-pan-
demia, a inflação e a im-
plementação das regras da 

nova Constituição, que co-
meçou a ser elaborada este 
ano e pode entrar em vigor 
nos próximos meses. Como 
promessa de campanha, Bo-
ric prometeu tomar medi-
das ousadas para combater 
o aquecimento global.

Apesar da grande polari-
zação do pleito e sua tenta-
tiva de pintar para opinião 
pública uma imagem de Bo-
ric como um político do co-
munismo radical, o derro-
tado parabenizou a vitória 
esquerdista ontem e telefo-
nou para o presidente eleito. 
Nas redes sociais, Kast escre-
veu: “De agora em diante, 
ele é o presidente eleito do 
Chile e merece todo o nos-
so respeito e colaboração 
construtiva”.

Presidente eleito,

Gabriel Boric, de 35 anos, representa

coalizão de esquerda

MARCELO HERNANDEZ/GETTY IMAGESPAUL PLAZA AMAR/GETTY IMAGES

Advogado e ultraconservador, Jose Antonio Kast,

de 55 anos, é apoiador declarado do ex-ditador

chileno Augusto Pinochet

CLAUDIO SANTANA/GETTY IMAGES

Análise

Vitória de Boric é vitória das ruas
Uma possível vitória do can-
didato de ultradireita, Jo-
sé Antonio Kast, represen-
taria uma derrota do povo 
chileno que foi às ruas para 
protestar arduamente em 
2019. O “Bolsonaro do Chi-
le”, como é conhecido, Kast 
é, assim como o presiden-
te brasileiro Jair Bolsonaro, 
um saudosista dos tempos 
de ditadura militar. Desde 
que o povo chileno tomou 
as ruas em 2019, a esquerda 
se mostrou uma forte oposi-

ção ao presidente conserva-
dor Sebastián Piñera. Assim 
como no Brasil, o estopim 
dos protestos no Chile foi o 
aumento das passagens de 
transporte público no país. 
Desde então, os protestos 
culminaram em uma mu-
dança constituinte e se mos-
trou uma força importante 
na política chilena. 

Mas o resultado do pri-
meiro turno nos revelou 
que esta é a eleição mais 
conturbada e polarizada do 

Chile desde os tempos de 
redemocratização, em 1990. 
Não houve a vitória am-
pla como se esperava da es-
querda – justamente por 
esse protagonismo dos úl-
timos anos –, e nas urnas o 
resultado foi muito dividi-
do entre a ultradireita e a 
esquerda.

Do lado oposto a Kast, te-
mos agora o presidente elei-
to Gabriel Boric. Boric, por 
sua vez, foi parte da lideran-
ça do movimento estudantil 
do Chile e hoje representa a 
frente de esquerda do país – 
a mesma esquerda que tem 

mobilizado a força política 
no Chile nos últimos anos. 
Por isso, a vitória de Boric, 
na contramão de Kast, re-
presenta um ponto de vira-
da importante e uma con-
tinuidade dos protestos de 
2019. O cenário também se 
assemelha ao desempenho 
da esquerda na Bolívia, com 
a vitória do esquerdista Luis 
Arce. E no Brasil, com as 
pesquisas apontando o can-
didato Luiz Inácio Lula da 
Silva, do PT, como favorito 
para o pleito de 2022.  RO-

DRIGO AMARAL, PROFESSOR DE RELA-

ÇÕES INTERNACIONAIS DA PUC-SP

A ex-presidente do Chile 
e atual alta comissária 

das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos, 

Michelle Bachelet, 
votou ontem em 

Santiago, capital do 
país. Sob o Partido 
Socialista, Michelle 
comandou o Chile 

entre 2014 e 
2018. 

Eleições. Primeiro pleito desde os grandes protestos de 2019 no país fica marcado por árdua polarização entre esquerda e ultradireita

Aos 35 anos, Gabriel Boric 
é eleito presidente do Chile 

15 mi
de chilenos eram elegíveis para o 
pleito de ontem. Mas a votação 
não é obrigatória e a baixa 
participação é vista no país desde 
o pleito de 2012

Infecções dobram 
a cada três dias, 
afirma OMS

A OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) declarou 
durante o fim de sema-
na que casos da variante 
ômicron do coronavírus 
dobram a cada três dias. 
Segundo a entidade, a ce-
pa detectada na África do 
Sul já está em 89 nações 
e se espalha rapidamen-
te até mesmo em países 
com altas taxas de imuni-
zação.  METRO

Belgas vão às 
ruas contra novas 
restrições

Na capital da Bélgica, em 
Bruxelas, milhares de 
manifestantes foram on-
tem às ruas contra as no-
vas restrições impostas 
pelo governo para frear 
uma nova onda de in-
fecções de covid-19. Se-
gundo agências interna-
cionais, o grupo levava 
cartazes que diziam “já 
tomei minha dose” e “já 
chega”.  METRO

Combate à covid-19 ÔmicronRefugiados 
chegam em terra
Em meio a uma névoa congelante, 
refugiados atravessaram ontem o 
Canal da Mancha, entre a França e 
o Reino Unido, e, enfim, chegaram 
em terras britânicas. A embarcação 
foi recebida por membros da Força 
de Fronteira do Reino Unido e pela 
organização não-governamental 
RNLI (a maior instituição de 
caridade na Europa que salva a 
vida de imigrantes que tentam 
chegar à região pelo mar). Segundo 
autoridades locais, mais de 27 mil 
embarcações atravessaram o canal 
este ano, três vezes mais que em 
2020 |  DAN KITWOOD/GETTY IMAGES

LETÍCIA  
BILARD
METRO 
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A franquia “Halo” é a mais 
preciosa nas mãos da Micro-
soft. O jogo de tiro em pri-
meira pessoa, ambientado 
em um universo de ficção 
científica, carrega consigo a 
pressão de agradar um públi-
co fiel a cada lançamento.

Pressão essa construída 
pela mudança de desenvol-
vedoras da série – a Bungie, 
responsável pela trilogia 
clássica, deu lugar à 343 In-
dustries, menos consisten-
te em seus lançamentos. 
Mas talvez seja “Halo Infi-
nite” (R$ 250; Xbox Series 
X|S e PC), disponibilzado 
neste mês, o título que me-
lhor cativa o público desde 
“Halo: Reach” (2010).

A qualidade gráfica, logo 
nos primeiros minutos, im-
pressiona (ainda mais con-
siderando o que poderia ter 
sido apresentado – leia ao 
lado). A história, ambienta-
da em um futuro distante, o 
ano de 2560, traz certo con-
texto do jogo anterior, com 

o protagonista Master Chief 
em uma missão para neutra-
lizar Cortana, inteligência 
artificial e antiga aliada que 
se rebela contra seus criado-
res. Ao mesmo tempo, preci-
sa enfrentar os Banidos, uma 
coalizão de raças alienígenas 
que quer derrotar quem apa-

recer pela frente.
Aos novos jogadores, há 

conteúdo suficiente para fi-
car a par do que está acon-
tecendo – mesmo se para 
isso seja necessário explo-
rar cenários para encontrar 
gravações. O jogo avança 
em duas frentes, com a li-

nearidade esperada de sua 
trama e a exploração de 
seu não muito impressio-
nante mundo aberto, mas 
pronto para desafiá-lo com 
ataques inimigos. 

Grande reclamação em 
lançamentos anteriores da 
343 Industries, a jogabilida-
de e mecânicas estão bem 
mais afinadas em “Infini-
te”. Mas o título é mais uma 
vítima de uma triste ten-
dência na indústria dos vi-
deogames: o lançamento 
incompleto. Isso porque o 
sempre cobrado modo coo-
perativo, em que duas pes-
soas trabalham juntas pa-
ra vencer a campanha, será 
disponibilizado apenas em 
maio do ano que vem.

Por outro lado, para 
quem gosta de jogar com 
amigos, uma boa notícia: 
o modo multiplayer é gra-
tuito. E quem assina o Xbox 
Game Pass pode baixar o 
pacote completo sem custo 
adicional.  METRO

‘Halo’. Aguardada sequência da franquia exclusiva da Microsoft cativa com experiência nova, mas familiar aos clássicos

Ao infinito e além

Jogo prima pela exploração | DIVULGAÇÃO

Reação atrasou 
o lançamento 
“Halo Infinite” foi plane-
jado como o grande título 
de lançamento do Xbox 
Series X|S, atual geração 
de consoles da Microsoft. 
A divulgação de um 
trailer, porém, com apre-
sentação gráfica aquém 
das expectativas, fez o 
jogo ser atrasado e virar 
meme na internet. A foto 
abaixo não deixa mentir: 
era preciso mais tempo de 
desenvolvimento.  METRO

Virou meme

Do jeito que estava,

não dava para lançar!
REPRODUÇÃO/343 INDUSTRIES

Computadores podem até 
impressionar, mas não há 
processador tão poderoso 
quanto o cérebro humano. 
E é para exercitar o órgão vi-
tal que “Big Brain Academy: 
Brain vs Brain” (R$ 150) sur-
ge como um divertido e desa-
fiador lançamento de fim de 
ano para o Nintendo Switch.

O jogo apresenta ativida-
des rápidas em cinco com-

petências: identificação, me-
morização, análise, cálculo e 
visualização. A partir dos re-
sultados, o título lhe atribui 
uma nota, que pode ser me-
lhorada a cada tentativa.

Além de praticar sozinho, 
“Big Brain Academy” possui 
um modo multiplayer pa-
ra uma pesada competição 
com até quatro pessoas. Só 
não vale brigar!  METRO

Novo ‘Big Brain Academy’ 
convida a quebrar a cabeça

É o famoso ‘pensa rápido!’
| DIVULGAÇÃO/NINTENDO

‘Rocket League’ chega reinventado ao celular
Com “Rocket League Sideswipe”, a franquia de sucesso que mistura carros e futebol chega em 
versão adaptada e gratuita para smartphones. O título mantém seu principal objetivo: acelerar 
e fazer acrobacias com os veículos para levar a bola até o gol do adversário, utilizando uma 
jogabilidade bastante simplificada. O aplicativo está disponível para Android e iOS. |  DIVULGAÇÃO/PSYONIX

2
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Anitta fará uma participa-
ção especial na live de Ré-
veillon exibida pela NBC no 
dia 31 de dezembro. O pro-
grama será apresentado por 
Miley Cyrus e pelo humo-
rista Pete Davidson, que faz 
parte do elenco do Saturday 
Night Live (e supostamente 
é o atual namorado de Kim 
Kardashian).

A brasileira está moran-
do em Los Angeles, nos Esta-
dos Unidos, onde investe na 
sua  carreira internacional.

Além de Anitta, outros 
artistas como Saweetie, 
Jack Harlow, Brandi Carlile 
e 24kGoldn estarão juntos 
nessa virada do ano.

  No Twitter, Miley Cyrus 
publicou um trecho da cha-
mada do programa.
  Na mesma rede social, 
Anitta repercutiu a publi-
cação da colega americana. 
“Eu amo Miley Cyrus! Obri-
gada por pensar em mim. 
Será o melhor Ano Novo 
‘ever’”, escreveu a cantora 
brasileira, que, no ano pas-
sado, se apresentou no Ré-
veillon da Times Square, 
em Nova York. Durante os 
primeiros meses do isola-
mento pela pandemia, ela 
também fez participação 
na série de lives que Miley 
fez em suas redes sociais.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Anitta. Cantora fará 
participação em live  de 
ano-novo de TV dos EUA

Réveillon gringo tem brasileira pela segunda vez | INSTAGRAM

Richard Rogers

Morre 
arquiteto do 
Pompidou

Morreu ontem na 

Inglaterra o arquiteto 

Richard Rogers, 

conhecido como um 

dos precursores do 

movimento “high tech”, 

que destacava evolução 

e sustentabilidade 

nos projetos. Ele foi 

responsável, entre outras 

obras, pelo Museu 

Georges Pompidou, de 

Paris, que inaugurou o 

conceito, e por um dos 

terminais do Aeroporto 

de Barajas, em Madri. 

O arquiteto tinha 88 

anos e morreu, segundo 

nota de seus agentes, 

“serenamente”. 
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Para falar com a redação: 

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

@MetroJornal

Quer mais? 

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

Horóscopo

www.personare.com.br 

Cruzadas

Sudoku

Soluções

Busque aprimorar processos, 
recursos e parcerias. A vida 
privada pode ficar mais 

acolhedora beneficiando a gestão patrimonial.

Reflexões profundas podem 
lhe levar a aprimorar suas 

vivências. Os desafios ficam às claras durante 
este momento astrológico.

O olhar se volta para a vida 
profissional, oportunizando 
mudanças que levem ao seu 

autoaprimoramento. É preciso fazer revisões.

Tente adotar posturas 
colaborativas e solidárias 

e neutralizar os fatores que geram conflitos 
territoriais, sobretudo agora.

A extroversão do pensamento 
tende a se potencializar, o que 

lhe ajuda a aprimorar a qualidade da informação 
nos ambientes de rotina.

Busque aprimorar as 
parcerias, além de 

apostar em revisões e ajustes. Seu carisma e sua 
vitalidade tendem a se destacar.

O momento favorece a 
abertura emotiva que pode 

beneficiar suas relações pessoais. A seletividade 
se faz mais que necessária.

O exercício da alteridade pode 
ser favorecido e evidenciar 

situações em que as parcerias se revelam 
fundamentais.

É possível que você confronte 
os aspectos difíceis da vida. Por 

isso, busque ajustar as ideias e fazer acordos com 
o meio circundante.

Você tende a ter reflexões 
profundas sobre a vida, 

oportunizando ajustes que levem à superação 
das dificuldades.

Tente aprimorar as relações de 
confiança. O momento pode 

contribuir com o círculo de relacionamentos mais 
coeso.

Momento de 
autoaprimoramento que 

contribui com a qualidade da vida pessoal e de seus 
conviventes. O potencial das parcerias se ilumina.

Leitor fala

Leila Pereira presidente
É muito bom saber que as mulhe-
res estão sendo valorizadas pelo 
seu trabalho e competência. A Lei-
la é uma inspiração para todas as 
mulheres. Que Deus abençoe o seu 
mandato no Palmeiras.
AMANDA MARTINS VIA @METROJORNAL

com Bella Correa
@bellacorrea.nutrichef

Você já percebeu o quanto acorda cansado, sem energia 
e disposição, com retenção e sensação de corpo fadigado 
após ter exagerado e comido além do costume, principal-
mente agora nas festas de final de ano?

Momentos de confraternização, encontros e reuniões 
ao redor da mesa fazem parte do nosso dia a dia, princi-
palmente agora neste tempo de festas e viagens. Acaba-
mos exagerando nos alimentos com mais gordura, açú-
car, maior quantidade de carboidrato e excesso de bebida 
alcoólica. Como consequência, observamos desconfortos 
digestivos, cansaço excessivo, alteração no sono, incha-
ço e retenção, alteração no humor, no foco e concentra-
ção, além do ganho de peso. A boa notícia é que algumas 
estratégias adotadas antes, durante e depois destes mo-
mentos podem ajudar não apenas a amenizar estes des-
confortos, como podem auxiliar também a retomar nos-
sa rotina e hábitos alimentares. Muitas pessoas acabam 
aderindo a certos radicalismos após estes períodos como 
forma de compensar e tentar recuperar os prejuízos ad-
quiridos com estes exageros. 

Seguem abaixo algumas estratégias para serem imple-
mentadas antes, durante e após estes momentos em que 
acabamos cometendo exageros: 

COMO LIDAR COM OS  
EXAGEROS DE FINAL DE ANO

Bella Corrêa é nutricionista, especialista em Ayuverda e Cozinha Funcional. Escreve sobre 
alimentação saudável no @bellacorrea.nutrichef e, quinzenalmente, neste espaço.

Tenha atenção com a quantidade das porções. Em resumo: comen-
do pouco é possível comer maior variedade. Passe a se questionar 
mais sobre o que realmente vale a pena ingerir em cada momento. 

Atente-se com o  que está comendo ou bebendo  para não acabar 
ingerindo tudo de forma automática e involuntária. Dessa forma irá 
conseguir reduzir os excessos.

Procure fazer combinações adequadas para reduzir a ingestão ca-
lórica total. Por exemplo, se for consumir bebida alcoólica, escolha 
pratos mais leves como um peixe com legumes, aumente a hidrata-
ção e se for comer sobremesa, tente reduzir a porção. 

No dia seguinte, procure fazer refeições mais leves e escolhas ali-
mentares de melhor digestibilidade, como sucos naturais, sopas, 
caldos, mingau de aveia com especiarias.

Aumente a ingestão de água no dia seguinte para ajudar a redu-
zir a retenção causada por alimentos mais inflamatórios com maior 
teor de sódio, açúcar, gordura e álcool.

Se possível, pratique atividade física no dia seguinte. A prática irá 
ajudar no processo metabólico, reduzindo os desconfortos corporais 
causados e mantendo gasto calórico elevado.

Procure iniciar a refeição com um chá de hortelã ou gengibre ou 
um shot de água morna com meio limão espremido. Estas são es-
tratégias para auxiliar no processo digestivo e ajudar na redução de 
desconfortos como distensão e empanzinamento.
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O São Paulo venceu o Santos 
por 3 a 2 em clássico dispu-
tado na manhã de ontem, no 
Allianz Parque, e levou o tí-
tulo da Ladies Cup, torneio 
de futebol feminino que re-
uniu oito clubes sul-ameri-
canos em disputa iniciada 
há uma semana. A conquista 
veio de forma invicta, com 
100% de aproveitamento nos 
quatro jogos. Superior du-
rante a etapa inicial da gran-
de final, o time são-paulino 
abriu dois gols de vantagem 
antes do intervalo, com Du-
da e Naná, e garantiu a vitó-
ria com uma bola colocada 
na rede por Thaís Regina no 
segundo tempo. Os gols san-
tistas foram marcados por 
Brena e Ketlen.

A competição também te-
ve a participação de Palmei-
ras, Flamengo, River Plate, 
América de Cali, Internacio-
nal e Ferroviária. Campeão 
brasileiro, paulista e da Li-
bertadores, o Corinthians 
foi convidado para o tor-
neio, mas não aceitou parti-
cipar para não interferir no 
planejamento para 2022 e 
nas férias das atletas e da co-
missão técnica.

A decisão entre Santos e 

Futebol feminino. São Paulo coroou campanha invicta ontem ao derrotar o Santos por 3 a 2 no Allianz Parque

São-paulinas comemoram gol na final disputada na manhã de ontem | GUILHERME DROVAS/AGIF/FOLHAPRESS

Tricolor vence clássico 
e leva a Ladies Cup

São Paulo foi acompanhada 
por torcedores que não pu-
deram vestir camisas dos clu-
bes, conforme determinado 
pelo Ministério Público e pe-
la Polícia Militar. Mesmo as-
sim, cada torcida fez a sua 
parte no Allianz e demons-
trou apoio durante a partida.

O primeiro tempo foi de 
domínio do São Paulo, que 

apresentou um jogo coleti-
vo afiado desde os primei-
ros momentos. A equipe 
mostrou boa organização na 
movimentação e usou a tro-
ca de passes para envolver o 
Santos. Não à toa, por pou-
co Jaqueline não tirou o zero 
do placar ainda no primeiro 
minuto, ao tentar driblar a 
goleira Camila, sem sucesso.

A superioridade demo-
rou para ser convertida em 
gol, mas o momento inevitá-
vel chegou aos 30 minutos, 
quando Duda recebeu cru-
zamento da linha de fundo 
e colocou a bola na rede. O 
segundo saiu após uma das 
tantas séries de passes bem 
trocados pelas são-paulinas, 
em jogada que terminou 

com Naná marcando no re-
bote depois de acertar a tra-
ve na primeira tentativa. 

O Santos chegou a balan-
çar a rede com Brena, aos 
45, mas a arbitragem mar-
cou impedimento. Depois 
do intervalo, logo aos dois 
minutos, a goleira são-pau-
lina Carlinha foi superada 
novamente por Brena, desta 
vez em posição legal ao rece-
ber passe da veterana  capitã 
Cristiane para diminuir a di-
ferença no placar. 

O São Paulo respondeu 
12 minutos depois e voltou a 
ampliar a vantagem com um 
gol de cabeça marcado por 
Thaís Regina. Aos 31, a arti-
lheira Ketlen ficou com a so-
bra após cobrança de escan-
teio e marcou o segundo gol 
santista, mudando o cenário 
da reta final da partida. 

A partir daí, o time do 
litoral passou a frequen-
tar mais o campo de ata-
que, tanto que teve a gran-
de chance de empatar aos 40 
minutos, quando Cristiane 
driblou a goleira Carlinha e 
chutou para fora. Nenhuma 
chance melhor foi criada e o 
São Paulo ficou com o título.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Band vai transmitir Mundial 
de Clubes com exclusividade
O Grupo Bandeirantes de Co-
municação vai transmitir o 
Mundial de Clubes da FIFA 
com exclusividade no Bra-
sil. O diretor de jornalismo 
Rodolfo Schneider anunciou 
a aquisição dos direitos no 
Show do Esporte de ontem.

Band, Bandsports, Rádio 
Bandeirantes, Rádio Band-
News FM e os canais digitais 
do grupo vão mostrar todos 
os detalhes de transmissão 
do campeonato, diretamen-
te de Abu Dhabi, nos Emira-
dos Árabes Unidos.

Ao todo, sete equipes vão 
disputar o Mundial: Palmei-
ras, Chelsea, Al-Ahly, Monter-
rey, Al-Hilal, Al-Jazira e Auck-
land. O campeonato terá 
início no dia 3 de fevereiro de 
2022, com a final no dia 12.

O Palmeiras entra em 
campo no dia 8 de feverei-
ro, às 13h30, com transmis-
são na tela da Band.

Palmeiras na briga

O caminho do Palmeiras no 
Mundial Interclubes FIFA 
2021 foi definido em 29 de 
novembro. Por sorteio, o al-
viverde vai enfrentar Al Ah-
ly, do Egito, ou Monterrey, 
do México, na semifinal. 

A primeira fase do Mun-

dial será disputada entre Al 
Jazira e Auckland City. Já as 
quartas-de-final foram sor-
teadas com a participação 
do meio-campista Blerim 
Džemaili, ex-Napoli e Galata-
saray. O Ah Ahly irá enfren-
tar o Monterrey – o vencedor 
deste confronto pega o Pal-
meiras na semifinal. Por fim, 
o Al Hilal terá pela frente o 
time que se classificar no jo-
go entre Al Jazira e Auckland 
City – o qualificado enfrenta-
rá o Chelsea na semifinal.

A decisão será no dia 12 de 
fevereiro de 2022, no estádio 
Xeique Zayed, nos Emirados 
Árabes Unidos. O Palmeiras 
tenta o seu primeiro título 
mundial FIFA, já que fracas-
sou em 1999 (derrota por 1 a 
0 para o Manchester United 
na final do Intercontinental) 
e em 2020 (derrota para o Ti-
gres, do México, na semifinal 
por 1 a 0).  METRO COM BAND

Palmeiras representará a América 

do Sul | NAYRA HALM /FOTOARENA/FOLHAPRESS

A prefeitura de São Paulo fle-
xibilizou o uso da máscara 
aos atletas  da 96ª Corrida de 
São Silvestre, que chega à 96ª 
edição no próximo dia 31. No 
entanto, os participantes de-
verão apresentar comprovan-
te de vacinação, além de man-
ter a proteção em momentos 
de aglomeração, como orien-
ta o município em nota.

“A Prefeitura de São Paulo 
informa que foi estabelecido 
protocolo para todas as eta-
pas da corrida de São Silves-
tre, desde a retirada dos kits 
até a dispersão. As regras, 
definidas pela Secretaria 
Municipal da Saúde em con-
junto com a organização da 
prova, exigem o uso de más-
cara nos locais de concentra-
ção, na largada e chegada.”

Durante a corrida, o uso 
fica a critério do atleta. Outra 
mudança deste ano é o con-

trole de acesso do público na 
Avenida Paulista, onde acon-
tecem largada e chegada pa-
ra evitar aglomeração. 

Em 2020, a prova não foi 
realizada pela pandemia. Em 
2019, os vencedores foram 
os quenianos Kibiwot Kan-
die e Brigid Kosgei.  METRO

Kandie ganhou a prova masculina 

| ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

Corrida. São Silvestre 
terá flexibilização do uso 
de máscaras neste ano
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Retorno do fenômeno

“Começamos agora um 
novo capítulo na história 
do clube. Volto porque 

acredito na volta do 
Cruzeiro! Volto pra ser 
parte da mudança do 

futebol brasileiro.”

RONALDO, ONTEM EM SUAS REDES 

SOCIAIS. O EX-CRAQUE DA SELEÇÃO 

BRASILEIRA ANUNCIOU NO FIM DE 

SEMANA TER SE TORNADO ACIONISTA 

MAJORITÁRIO DO CRUZEIRO, COMPRANDO 

90% DAS AÇÕES DA EQUIPE POR R$ 400 

MILHÕES. O INVESTIMENTO SERÁ FEITO DE 

FORMA GRADUAL, COM R$ 80 MILHÕES JÁ 

NO PRÓXIMO ANO E PROMESSA DE TIRAR 

A EQUIPE DA SÉRIE B DO CAMPEONATO 

BRASILEIRO


