
SP privilegia minorias em 
novos espaços culturais
Até julho de 2022. Governo do estado anuncia a chegada dos museus das Favelas e das Culturas Indígenas à capital, além da 
ampliação do já existente Museu da Diversidade Sexual. Investimento nos espaços será de aproximadamente R$ 40 milhões PÁG. 08

REABRIU, MAS...

ENFIM, O ALÍVIO!

Vale do Anhangabaú, no centro, é totalmente liberado ao  
público após dois anos e meio de reformas, mas tem problemas de 
zeladoria e manutenção no primeiro dia de gestão privada PÁG. 02 

São Paulo bate o Juventude 
por 3 a 1 e acaba de vez  
com risco de queda  
no Brasileirão PÁG. 10 

MÍN: 14°C
MÁX: 18°C
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Fala de Bolsonaro 
vira investigação 
sobre a Petrobras

STF cobra governo 
por ‘passaporte’

Presidente ‘informou’ sobre futura 
queda no preço dos combustíveis, o  
que interfere na Bolsa de Valores PÁG. 06

Ministérios não se posicionaram sobre 
comprovante para estrangeiros PÁG. 04

Mila Moreira 
morre aos 75 anos
Uma das primeiras 
modelos a 
migrar para 
a TV, artista 
estava  
internada no 
Rio. Causa 
da morte 
não foi 
divulgada  

PÁG. 08

Grades que restringiam 

o acesso ao local foram 

retiradas ontem

ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

www.metrojornal.com.br |  leitor@metrojornal.com.br |  @MetroJornal

Mila atuou em mais de 

30 novelas e minisséries
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Luciano marcou dois 

gols no Morumbi
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Dois anos e meio após o iní-
cio das obras de revitaliza-
ção, o vale do Anhangabaú, 
no centro, foi totalmente 
reaberto ao público ontem 
com a retirada de grades 
que restringiam o acesso ao 
local. O mesmo dia marcou 
o início da concessão, por 
10 anos, do cartão pos-
tal paulistano à iniciativa 
privada.

A gestão do consórcio Vi-
va o Vale, porém, já começa 
com problemas de zeladoria 
e manutenção. Dos quatro 
banheiros no local, apenas 

dois estão em funcionamen-
to, mas com muita sujeira e 
falta de itens básicos como 
sabonete e papel higiênico. 
O mesmo acontece com os 
fraldários.

Por todo o vale, também 
é comum encontrar lixei-
ras com os sacos expostos, 
como se uma de suas por-
tas laterais tivesse sido le-
vada. Bancos e escadas fo-
ram tomados por pichações 
e os corrimãos da área de 
skate foram removidos. 
Já os quiosques, que deve-
riam receber comércios, se-

guem vazios e os 850 jatos 
d’água instalados não foram 
ativados.

O projeto de moderni-
zação do espaço foi custea-
do pela própria prefeitu-
ra, com início em junho de 

2019. Foram gastos R$ 105,6 
milhões, 32% a mais que os  
R$ 79,9 milhões previstos, 
e sete adiamentos empur-
raram a inauguração ofi-
cial de junho de 2020 para 
ontem.

Os problemas na abertu-
ra figuram como mais uma 
polêmica do vale do Anhan-
gabaú, que teve o proje-
to criticado pelo alto cus-
to, aparência e exploração 
comercial. A ideia é que 
o local possa sediar even-
tos (parte deles de acesso 
restrito).

Em nota, a Prefeitura de 
São Paulo reafirmou o iní-
cio da concessão ontem e 
disse que houve zeladoria 
nas áreas públicas do va-
le, com reparos pontuais e 
limpeza do local. “Os equi-
pamentos, como quiosques 
e banheiros, estavam sem 
uso e serão gradativamen-
te liberados pela concessio-
nária, de acordo com a pro-
gramação de atividades e a 
necessidade de atendimen-
to ao público.” O consórcio 
Viva o Vale não retornou à 
reportagem.  METRO

Concessão. Vale do Anhangabaú, no centro, é totalmente reaberto ao público, mas já apresenta problemas de zeladoria

Inaugurou ‘daquele jeito’

Momento de esperança
Na zona oeste, pessoas em situação de rua montaram uma 
decoração de Natal próxima a suas barracas. Na foto, Bruna, 
32 anos, travesti e natural do Pará que vive na rua há 18 anos. 
“Todos os anos eu enfeito, não perco a esperança nunca!” 
Contribua em campanhas de arrecadação de alimentos:  
Natal Invisível (spinvisivel.org/natalinvisivel); Gerando 
Falcões (gerandofalcoes.com). |  ALOISIO MAURICIO /FOTOARENA/FOLHAPRESS

A STM (Secretaria estadual 
dos Transportes Metropoli-
tanos) recuou do plano de 
fechar as bilheterias das es-
tações do Metrô e da CPTM 
(Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos) até 
o fim deste ano. Elas ainda 
serão substituídas por má-
quinas de autoatendimen-
to, mas agora com um “novo 
cronograma” a ser anuncia-
do, segundo nota.

Desde o início da implan-
tação do TOP, novo sistema 
de bilhetagem que substi-
tui o BOM, passageiros recla-
mam de problemas como 
falta de papel para imprimir 
a passagem nos totens.

No mês passado, o MP-SP 
(Ministério Público de São 
Paulo) questionou a pasta 
sobre a impossibilidade da 
transferência do saldo resi-
dual do antigo sistema pa-
ra o novo, que motivou até a 
criação de um abaixo assina-
do. Em um tira-dúvidas, po-

rém, a secretaria afirma que 
“os passageiros terão direi-
to ao valor remanescente no 
cartão BOM, que poderá ser 
usado na passagem ou como 
crédito no cartão TOP.”

O sistema ainda tem sido 
alvo de fraudes. Na sexta-fei-
ra, a Polícia Civil apreendeu 
quase 400 bilhetes com um 
homem na estação Jardim 
São Paulo (linha 1-Azul), obti-
dos de forma irregular. Duas 
semanas antes, um homem 
foi detido por comercializar 
bilhetes impressos e depois 
cancelados, mas ainda válidos 
nas catracas.  METRO

TOP. Prazo de fechamento  
das bilheterias é adiado

São Bento

Após denúncias, 
vaticano intervém 
em mosteiro

Quatro religiosos do 
Mosteiro de São Bento, 
no centro de São Pau-
lo, são investigados pe-
lo Ministério Público por 
abuso sexual dentro das 
dependências da institui-
ção, caso que motivou a 
intervenção do Vaticano, 
segundo reportagem do 
“Fantástico”, da TV Glo-
bo. Os suspeitos e o aba-
de responsável pelo mos-
teiro foram afastados. 
Eles negam as acusações 
feitas por dois jovens 
que teriam sofrido assé-
dio sexual quando ainda 
eram menores de idade. 
Os crimes teriam ocor-
rido entre 2016 e 2018. 
Nesta semana, a Igre-
ja Católica passa a ado-
tar medidas mais rígidas 
contra a pedofilia e o as-
sédio sexual.  METRO COM 

ESTADÃO CONTEÚDO

Quiosques deveriam

abrigar comércios,

mas estão vazios

Banheiros estão

sujos e faltam

itens básicos

Lixeira quebrada

e equipamentos

vandalizados

FOTOS: ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

R$ 105,6 mi
é o custo pago pela prefeitura 
pela reforma do vale do 
Anhangabaú, no centro – 32% 
acima do inicialmente previsto.

Totens emitem

bilhete em QR Code

DIVULGAÇÃO/GOVERNO SP

Dólar 

+ 0,19%  
(R$ 5,690)

Ibovespa 

+ 1,87% 
 (107.039 pts)

Euro 

- 0,06%  
(R$ 6,419)

Selic 

(+7,75 % a.a.) 

Cotações

Salário 

mínimo 
(R$ 1.100) 
 

Contra PMs

Suspeitos de 
agressão são 

indiciados
Dois homens suspeitos de 

agredir policiais militares 

em um baile funk no do-

mingo, na zona norte de 

São Paulo, foram indiciados 

por desacato, resistência, 

roubo e lesão corporal. Um 

vídeo flagrou o momen-

to em que dois policiais em 

motocicletas são atacados 

– um deles dispara a arma 

e atinge um suspeito, que 

segue internado. Segundo 

a Polícia Militar, os agentes 

deram ordem de parada a 

uma dupla em uma moto 

com placa encoberta e ocu-

pantes sem capacetes. Hou-

ve perseguição até a estra-

da da Cachoeira, onde os 

policiais foram derrubados 

e agredidos.
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O ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Luís Rober-
to Barroso enviou ofício on-
tem ao governo federal co-
brando uma posição, em 48 
horas, sobre a recomenda-
ção da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria) orientando que o Brasil 
exija o chamado “passaporte 
da vacina” para estrangeiros 
que entrarem no país por via 
aérea ou terrestre.

O documento da agência 
reguladora foi encaminha-
do ao Ministério da Casa Ci-
vil no dia 12 de novembro. 
No entanto, o governo fede-
ral ainda não se manifestou 
sobre a recomendação qua-
se um mês depois. Inclusive, 
a pasta federal iria realizar 
a primeira reunião intermi-
nisterial sobre o assunto on-
tem, mas o encontro foi can-
celado (leia mais ao lado).

O ofício do ministro te-
ve como destino o Minis-
tério da Casa Civil e outras 
três pastas federais respon-
sáveis pelas estratégias sani-
tárias nas fronteiras do país: 
Ministério da Saúde, Minis-
tério da Infraestrutura e Mi-
nistério da Justiça e Segu-
rança Pública.

Barroso tomou a decisão 
a partir da ação no STF apre-
sentada pelo partido Re-

Covid-19. Ministérios ainda não tomaram decisão após Anvisa recomendar a exigência do comprovante de vacinação para estrangeiros

Movimentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), o maior do Brasil | EDUARDO ANIZELLI/FOLHAPRESS

STF cobra resposta do governo sobre 
‘passaporte da vacina’ em 48 horas

Reunião 
sobre o tema 
é cancelada 
Integrantes dos quatro 
ministérios responsáveis 
pelas estratégias sanitá-
rias nas fronteiras iriam 
se reunir ontem com a 
Anvisa para discutir o 
“passaporte da vacina” 
para viajantes. Porém, 
o encontro marcado pa-
ra começar às 17h30 foi 
cancelado em cima da 
hora pelo Planalto. A re-
união interministerial 
seria a primeira sobre 
o assunto desde a reco-
mendação da agência, 
no dia 12 de novembro. 
A suspensão ocorreu 
pouco depois de o minis-
tro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) Luís Ro-
berto Barroso cobrar o 
posicionamento do go-
verno federal em até 48 
horas. Questionado pela 
reportagem, o governo 
federal não explicou o 
motivo do cancelamen-
to.  METRO

Em cima da hora

DIEGO 
BRITO
METRO

Dia 12
de novembro foi a data em 
que a Anvisa encaminhou 
documento ao Ministério da 
Casa Civil orientando regras 
mais restritivas para a entrada 
de viajanter no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sugeriu ontem que po-
de indicar mais dois minis-
tros evangélicos para o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
caso seja reeleito.

Durante conversa com 
apoiadores na manhã de on-
tem, Bolsonaro disse que 
deve “colocar mais dois lá 
(STF)” ao responder uma per-
gunta sobre a aprovação no 
Senado do nome de André 
Mendonça para a cadeira do 
Supremo na semana passada.

Caso vença a eleição pre-
sidencial no ano que vem, o 
presidente poderá indicar 
mais dois magistrados. Isso 
porque os ministros Ricardo 
Lewandowski e Rosa Weber 
atingem 75 anos em 2023 e 
obrigatoriamente terão de 
se aposentar.

Além de ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública e 

ex-advogado-geral da União, 
André Mendonça também é 
pastor presbiteriano. Assim 
que ele foi aprovado pelo Se-
nado na última quarta-feira, 
Bolsonaro voltou a falar que 
Mendonça é o seu ministro 
“terrivelmente evangélico”.

O presidente também 

afirmou durante a conver-
sa com apoiadores que não 
pode confirmar que não há 
corrupção em seu gover-
no. “Se tiver qualquer pro-
blema no meu governo, a 
gente vai investigar. Mas, a 
grande maioria são pessoas 
honestas”, disse.  METRO

Caso seja reeleito, Bolsonaro quer 
mais dois ministros evangélicos 

Presidente e André Mendonça um dia depois da aprovação | DIVULGAÇÃO

de Sustentabilidade. O mi-
nistro afirma que o tema 
está no Supremo por cau-
sa da “inércia” do gover-
no federal em revisar as 
atuais medidas sanitárias 
nas fronteiras, mesmo com 
a “iminente disseminação” 
da nova variante ômicron 
em um momento de aproxi-
mação das “férias e de gran-
des eventos turísticos”.

Barroso também diz no 

ofício que depois de receber 
as informações nas próxi-
mas 48 horas ele deverá exa-
minar o pedido da liminar 
da Rede Sustentabilidade. A 
ação pede que o governo fe-
deral seja obrigado a acatar 
a recomendação da Anvisa.

A orientação da agência 
veio antes do primeiro caso 
da variante ômicron ser con-
firmado no Brasil. Além de 
recomendar a exigência do 

comprovante de vacinação, 
a Anvisa também pede que 
estrangeiros apresentem 
teste negativo de covid-19 e 
quarentena obrigatória ao 
desembarcar no país.

No documento enviado 
ao Ministério da Casa Civil, 
o órgão afirma que “a ine-
xistência de uma política 
de cobrança dos certifica-
dos de vacinação pode fazer 
com que o Brasil se torne 

um dos países de escolha 
para os turistas e viajantes 
não vacinados”. Isso com o 
país preste a entrar na épo-
ca de festas de fim de ano e 
do Carnaval 2022.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) já fez diversas declara-
ções públicas contra o “pas-
saporte da vacina”, seja na 
utilização dentro do Brasil 
ou na entrada do país. No do-
mingo, ele afirmou que pode 
assinar decreto determinan-
do que apenas o governo fe-
deral decida sobre o assun-
to. Pelo menos 19 capitais já 
adotaram medidas relaciona-
das à apresentação de com-
provante de vacinação con-
tra a covid-19 para entrada 
em determinados locais.

Férias

Copacabana é 
eleita a melhor 
praia do mundo

Copacabana, no Rio de 
Janeiro, ficou com o 1º 
lugar no ranking das 10 
melhores praias do mun-
do para viagens. O des-
tino no litoral carioca 
ficou à frente da norte-
-americana Miami Beach, 
na Flórida. As duas fo-
ram escolhidas entre 100 
destinos analisados por 
experts em viagens da 
Bounce, plataforma de 
armazenamento de baga-
gem. Para definir as me-
lhores praias do mundo 
para as férias, eles leva-
ram em consideração 
vários aspectos, como 
clima no destino, tempe-
ratura do mar, preços de 
hotéis, número de res-
taurantes e valor da praia 
nas redes sociais.  METRO 
COM ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa da Defensoria Pú-
blica do Rio de Janeiro di-
vulgada ontem mostra que 
81% dos inquéritos sobre 
mortes violentas de crian-
ças e adolescentes abertos 
desde 2000 ainda não fo-
ram concluídos. Os dados, 
que envolvem assassinatos 
e outros óbitos por causas 
externas, foram coletados 
a partir de dados da Polícia 
Civil e do Instituto de Se-
gurança Pública.

De acordo com a De-
fensoria, a média de tem-
po dos procedimentos é de 
3.060 dias, ou seja, cerca 
de oito anos e três meses. 
Há casos tramitando há 36 
dias, mas alguns já estão 
há 21 anos sem solução.

Ao todo, foram encon-
trados 9.542 crimes ain-
da não solucionados, dos 

quais 79,5% são crimes do-
losos – ou seja, com inten-
ção de provocar a mor-
te – e 20,5% são de casos 
culposos – sem intenção 
de provocar a morte, em 
sua maioria acidentes de 
trânsito. 

“Precisamos avançar 
muito no combate às per-
das antecipadas de vidas. 
Essas cifras são vidas. Pre-
venir é possível, sendo 
certo que a responsabili-
zação efetiva é uma des-
sas formas. Esses núme-
ros são inaceitáveis num 
país que pretende assegu-
rar, com prioridade absolu-
ta, os direitos de crianças 
e adolescentes”, afirmou 
o defensor público Rodri-
go Azambuja, em nota di-
vulgada pela Defensoria.  

 METRO COM AGÊNCIA BRASIL

Rio. 80% dos inquéritos 
de mortes de menores 
ficam sem conclusão
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A CVM (Comissão de Valo-
res Mobiliários) abriu ontem 
processo administrativo en-
volvendo a Petrobras após o 
presidente Jair Bolsonaro de-
clarar, no domingo, que a es-
tatal anunciaria redução no 
preço dos combustíveis até 
o fim de dezembro. Por ser 
empresa de capital aberto, 
os movimentos da petroleira 
têm de ser comunicados para 
todo o mercado simultanea-
mente, para não configurar 
vazamento de informação. 

A declaração de redução 
no preço nas próximas sema-
nas foi dada ao site Poder360. 
A Petrobras fez questão de di-

zer ontem, em comunicado, 
que não antecipa decisões so-
bre reajuste. “A Petrobras rei-
tera seu compromisso com 
a prática de preços competi-
tivos e em equilíbrio com o 
mercado, ao mesmo tempo 
em que evita o repasse ime-
diato da volatilidade externa 
e da taxa de câmbio causada 
por eventos conjunturais.”

Este é o terceiro processo 
administrativo que a CVM 
abre neste ano envolven-
do a estatal. Em 26 de ou-
tubro, a comissão iniciou 
ação também envolvendo o 
reajuste dos preços, apenas 
dois dias após declarações 

de Bolsonaro de que os com-
bustíveis deveriam ter nova 
alta por conta do preço do 
barril de petróleo. A compa-
nhia divulgou o reajuste no 
dia seguinte.

Outro processo foi aberto 
pela CVM em 27 de outubro, 
após o presidente afirmar 
que a privatização da Petro-
bras “entrou no radar”. O co-
mentário foi feito logo após 
mais um aumento dos pre-
ços de combustíveis. Naque-
le dia, os papéis preferenciais 
da estatal fecharam em alta 
de 6,84%, cotados a R$ 29,04. 

O processo trata da su-
pervisão de notícias, fatos 

relevantes e comunicados. 
A CVM pode abrir proces-
sos administrativos, por 
exemplo, quando entende 
que precisa acompanhar os 
desdobramentos de algum 
assunto ou também quan-
do emite ofícios solicitan-
do esclarecimentos sobre 
notícias veiculadas na im-
prensa. Os processos podem 
evoluir para uma apuração 
mais aprofundada ou serem 
encerrados, caso a caso.

Procurada para comen-
tar a abertura de processo, 
a CVM informou que não 
comenta casos específicos.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Preço dos combustíveis. É o terceiro processo administrativo aberto pela CVM, comissão 
que controla interferências na Bolsa de Valores, por conta de declarações do presidente

Petrobras volta a 
ser investigada por 
fala de Bolsonaro

Poupança deve mudar com 
nova alta da Selic neste mês
O Copom (Comitê de Polí-
tica Monetária), órgão do 
Banco Central, volta a se re-
unir hoje para decidir co-
mo ficará a taxa básica de 
juros, a Selic. A expectativa 
do mercado é de que a alta, 
motivada pela inflação ain-
da acelerada, alcance 1,50 
ponto percentual, e eleve a 
taxa a 9,25% ao ano.

O novo valor altera a for-
ma de cálculo da poupança, 
investimento mais utiliza-
do pelo brasileiro. Atualmen-
te, o rendimento equivale a 
70% do valor da Selic mais a 
Taxa Referencial, zerada pe-
lo BC. Mas, desde 2012, uma 
nova fórmula foi inserida pa-
ra quando a Selic ultrapassa 
8,5%. Neste caso, o rendimen-
to fica fixado em 0,5% ao mês 
ou 6,17% ao ano, cálculo que 
vale de forma permanente 
para todas as poupanças cria-
das antes de 2012.

 O fundador do buscador 
de investimentos Yubb, Ber-
nardo Pascowitch, afirma 
que a mudança vai deixar 
o investimento um pouco 
mais vantajoso. “É uma re-
muneração nominal, ou se-
ja, o número é mais interes-
sante, mais alto. Mas o que 

R$ 12,3 bi
é quanto os saques superaram 
os depósitos na poupança em 
novembro, de acordo com 
dados divulgados ontem pelo 
Banco Central. Essa foi a maior 
retirada líquida para o mês, na 
série histórica iniciada em 1995. 
No mês passado, os depósitos 
chegaram a R$ 281,713 bilhões 
e os saques a R$ 294,09 bilhões.

Produção de veículos cresceu em novembro 15,1% | VOLKSWAGEN/DIVULGAÇÃO

A venda de veículos cresceu 
6,5% em novembro na com-
paração com outubro e a pro-
dução, 15,1%. Mas mesmo o 
melhor resultado do ano não 
tira o setor da grave crise cau-
sada pela falta de semicon-
dutores (componentes que 
conduzem energia elétrica), 
problema em nível global 
desde o início da pandemia. 
A avaliação é da Anfavea  (As-
sociação Nacional dos Fabri-
cantes de Autoveículos), que 
divulgou ontem seus núme-
ros mensais. 

Se comparado ao mesmo 
mês de 2020, a queda nas 
vendas é de 23,1% e na produ-
ção, 13,5%. Os 173 mil auto-
móveis licenciados represen-
taram o pior novembro em 
16 anos para o setor. “Temos 
muitos veículos incomple-
tos nos pátios das fábricas, 
à espera de componentes 
eletrônicos. Esperamos que 
eles possam ser completados 

neste mês, amenizando um 
pouco as filas de espera nes-
sa virada de ano”, afirmou o 
presidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes, acrescentan-
do que a expectativa para o 
próximo ano é de uma me-
lhora gradual no forneci-
mento de semicondutores, 
embora a solução completa 
da crise só esteja prevista pa-
ra o final de 2022. 

De acordo com Moraes, 
chama a atenção a diferen-
ça de desempenho de merca-
do dos veículos de transpor-
te de carga, muito superior 
ao dos modelos voltados pa-
ra passageiros. No acumula-
do do ano, caminhões cres-
ceram 46,3%, picapes 28,4% e 
furgões 27,8%, quando com-
parados aos volumes dos pri-
meiros 11 meses de 2020. Por 
outro lado, automóveis re-
cuaram 1,3%, vans cresceram 
1,6% e ônibus subiram ape-
nas 0,7%.   METRO

Veículos. Mesmo com 
melhora, vendas tem 
pior nível da história

O Procon-SP multou em R$ 
11,2 milhões o Facebook, res-
ponsável também pelo Insta-
gram e Whatsapp, por conta 
da falha que deixou os aplica-
tivos fora do ar por cerca de 
seis horas em 4 de outubro. 
A empresa ainda tem direito 
de recorrer.

“Houve clara falha na 
prestação do serviço, preju-
dicando milhões de consumi-
dores no Brasil e no mundo. 
Embora o serviço não seja co-
brado, a empresa lucra com 
os usuários. Logo, há relação 
de consumo”, afirma Fernan-
do Capez, diretor executivo 
do Procon-SP.

Além disso, a entidade 
afirma que foram constata-
das cláusulas consideradas 

abusivas nos termos de uso 
dos aplicativos, prevendo a 
possibilidade de alteração 
unilateral do contrato por 
parte da empresa, como mu-
dança do nome de usuário da 
conta, encerramento ou alte-
ração do serviço e remoção 
ou bloqueio de conteúdo.

Em nota, a Meta, nome 
da empresa que agora geren-
cia as redes sociais, informou 
discordar da decisão. “A Meta 
investe em tecnologia e pes-
soas para manter seus servi-
ços gratuitos e funcionando, 
e para tornar os seus siste-
mas cada vez mais resilien-
tes. Apresentaremos nossa 
defesa e confiamos que nos-
sos esclarecimentos serão 
acolhidos.”  METRO

Apagão. Procon-SP multa 
Facebook em R$ 11 milhões

QUANTO RENDE RENTABILIDADE DA POUPANÇA  
COM O DESCONTO DA INFLAÇÃO

Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21

0 -0,46% 

-1,40% 
-1,94% 

-2,30% 
-2,48% 

-3,21% 

-4,16% 

-4,80% 

-6,00% 
-6,26% 

-6,67% 
-7,15% 

-7,46% 

-7,59%

RENDIMENTO

FONTE: ECONOMATICA 

realmente vai ditar a situa-
ção da poupança é a infla-
ção e, com os preços em al-
ta, ela continua perdendo.”

Para os mais conservado-
res, ele recomenda a migra-
ção para investimentos  co-
mo os CDBs com liquidez 
diária e o Tesouro Selic ou 
outros títulos do Tesouro 
Direto. 

A especialista em inves-
timentos da Magnetis An-
dressa Siqueira também vê 
melhoria na rentabilida-

de da poupança, mas ainda 
muito distante de tornar o 
investimento uma boa es-
colha. “Não tem sentido 
nenhum deixar o dinhei-
ro parado na poupança se 
há opções que trazem mais 
rentabilidade. Se a pessoa 
precisa de liquidez, é im-
portante fazer planejamen-
to e manter reserva, mas 
mesmo assim existem CDBs 
e títulos do tesouro que po-
dem ser resgatados no mes-
mo dia.”   VANESSA SELICANI
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Com o objetivo de evitar 
uma nova onda de infec-
ções, o prefeito de Nova 
York, Bill de Blasio, anun-
ciou ontem que os emprega-
dores da cidade deverão exi-
gir que seus funcionários se 
vacinem contra a covid-19. 
A medida entrará em vi-
gor  no dia 27 de dezembro 
e  deverá afetar quase 185 
mil empresas do setor pri-
vado do país.

“Temos a ômicron como 
um novo fator preocupante 
e o inverno criará desafios 
adicionais com a variante 
delta. Nós decidimos usar 
um ataque preventivo para 
interromper o crescimen-
to da covid-19 e os perigos 
que isso está causando a to-
dos”, explicou de Blasio em 
entrevista à rede america-
na MSNBC.

O prefeito informou ain-
da que será exigido o com-
provante de vacinação para 
crianças de 5 a 11 anos. Ca-

so contrário, elas não pode-
rão acessar locais de entrete-
nimento e restaurantes.

O “ataque preventivo” do 
prefeito nova-iorquino acon-
tece após a cidade apresen-
tar um aumento de 75% das 
infecções de covid-19 desde 
novembro e, também,  no 
último mês de liderança do 
democrata. No entanto, seu 
sucessor do mesmo partido, 
Eric Adams, não se compro-
meteu em dar continuação 
à medida a partir do primei-
ro dia de janeiro e diz que 
avaliará “conselhos de pro-
fissionais da saúde” sobre  
o assunto.

Ao jornal americano The 
New York Times, a empresá-
ria Kathryn Wylde criticou 
a medida de Blasio e disse 
que ficou surpresa com a 
decisão. “Não há aviso pré-
vio, nenhuma discussão, 
nenhuma ideia sobre se es-
tá dentro da lei ou quem ele 
espera que siga as regras.”

De olho na ômicron. Maior metrópole dos EUA aperta regras da imunização, que incluem ainda comprovante das doses para crianças

‘Negacionistas’ da vacina fazem protesto em Nova York contra a obrigatoriedade da imunização | SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Nova York passa a exigir 
vacina em setor privado

Cerco aperta na Europa
O governo austríaco decla-
rou ontem que estuda mul-
tar em 600 euros (algo co-
mo R$ 3,8 mil) quem não se 
vacinar contra a covid-19. 
A imunização contra o co-
ronavírus é obrigatória no 
país desde 20 de novembro, 
quando a Áustria se tornou 
a primeira nação europeia a 
impor a medida. De acordo 
com o rascunho do projeto 
de lei, pessoas contrárias às 
vacinas receberão a cada três 
meses um pedido do Minis-
tério da Saúde para procurar 
os postos de imunização.

Desde que a cepa ômi-
cron foi reportada na África 
do Sul em novembro, gover-
nos europeus têm tomado 
medidas mais restritivas pa-
ra frear o contágio da varian-
te. Autoridades do bloco ain-
da não descartam mais um 
aperto de restrições antes 
das comemorações de fim 
de ano.  METRO COM AGÊNCIAS

Um memorial em home-
nagem à jovem judia Anne 
Frank, vítima do holocaus-
to durante a 2ª Guerra Mun-
dial, foi pichado com suás-
ticas e mensagens nazistas 
durante o final de semana, 
em Boise, no estado de Ida-
ho. De acordo com a polí-
cia local, as pichações fo-
ram feitas em três túneis 
ao longo do Boise Green-
belt, nos arredores do Anne 
Frank Human Rights Memo-
rial, único memorial à Anne 
Frank nos EUA.

O vandalismo ainda foi 

feito durante o Hannukah, 
um importante feriado ju-
daico de oito dias, também 
conhecido como Festival 
das Luzes. Uma investigação 
foi aberta para tentar iden-
tificar os responsáveis pelas 
pichações, que foram cober-
tas pelas autoridades muni-
cipais ainda no sábado du-
rante o final de semana.

Anne ficou famosa pelo 
diário no qual relata o co-
tidiano de sua família en-
quanto tentavam se es-
conder do regime nazista.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Anne Frank. Memorial 
sofre vandalismo com 
pichações nazistas

Memorial é o único dedicado a Anne Frank nos EUA | REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

EUA decidem boicotar Jogos de Inverno

China já realiza eventos testes pré-

-Jogos | LINTAO ZHANG/GETTY IMAGES

O governo americano confir-
mou ontem que boicotará os 
Jogos de Inverno de Pequim 
2022 por conta das acusa-
ções de violação de direi-
tos humanos na China. De 
acordo com a Casa Branca, 
os atletas americanos ainda 
poderão competir, mas ne-
nhum representante do Es-
tado americano comparece-
rá ao evento.

De acordo com a porta-voz 
do presidente Joe Biden, Jen 
Psaki, o boicote diplomárico 

dos EUA acontece devido ao 
“genocídio e aos crimes con-
tra a humanidade da Repúbli-
ca Popular da China em curso 
em Xinjiang, além de outros 
abusos de direitos humanos”.

Ainda segundo a porta-
-voz, os atletas americanos 
são encorajados a participar 
do evento, mas não poderão 
contar com “as fanfarras du-
rante as disputas”.

O boicote estava sendo co-
gitado desde que denúncias 
de prisão em campos de tra-

balho forçado de cidadãos da 
minoria étnica uigur vieram à 
tona. No mês passado, inclu-
sive, o presidente americano 
Joe Biden confirmou que uma 
ação estava sendo discutida 
sobre o caso.

Agora, a decisão america-
na pode abrir portas para me-
didas semelhantes de outros 
países, como Austrália e Rei-
no Unido. Os Jogos de Inverno 
de Pequim serão disputados 
entre os dias 4 e 22 de feverei-
ro de 2022.  METRO COM AGÊNCIAS

‘Mulheres não 
são propriedade’, 
diz grupo

O grupo extremista Ta-
leban, que tomou o con-
trole do Afeganistão em 
agosto, emitiu um decre-
to ontem em que afirma 
que as mulheres islâmi-
cas não devem ser trata-
das como “propriedade” 
e precisam consentir para 
casar no país.  METRO

Candidato francês  
da extrema-
direita é agredido

O candidato à presidên-
cia da França de extre-
ma-direita, Eric Sem-
mour, foi agredido 
durante comício no final 
de semana. Ele sofreu 
uma lesão e precisou se 
afastar da campanha por 
nove dias. O agressor foi 
preso.  METRO

Eleição na França Taleban

Os filiados da sigla Os Verdes 
aprovaram, com 86% dos vo-
tos, o novo programa de go-
verno alemão e a coalizão 
com o SPD (Partido Social-
-Democrata) e o FDP (Partido 
Democrático-Liberal) ontem. 
Com isso, mais uma etapa do 
processo eleitoral é aprovada 
e o novo governo deve tomar 
posse ainda amanhã.

A votação de ontem ratifi-
cou o acordo firmado no dia 

24 de novembro entre os lí-
deres das três siglas, que da-
rá a Olaf Scholz a missão de 
suceder Angela Merkel. En-
tre os principais pontos do 
programa está um acordo pa-
ra o aumento do salário míni-
mo de 9,60 para 12 euros por 
hora, a legalização da maco-
nha para adultos e que 80% 
da energia do país seja pro-
duzida por fontes renováveis. 

 METRO COM AGÊNCIAS

Alemanha. Novo governo 
deve tomar posse amanhã
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Pé de valsa

Tom 
Holland 

vive Astaire
Conhecido por ser o 

atual titular do uniforme 

do Homem-Aranha, 

o ator britânico Tom 

Holland teve seu início 

profissional no teatro 

musical, onde viveu o 

emblemático personagem 

Billy Eliot, entre 2008 

e 2010. Em breve, ele  

volta a calçar os sapatos 

de dança, mas agora 

para um personagem no 

cinema. O ator afirmou, 

em entrevista durante a 

premiére de “Homem-

Aranha: Sem Volta Para 

Casa” em Londres, que vai 

interpretar Fred Astaire, 

astro de “Cantando 

na Chuva”,  em uma 

cinebiografia que a Sony 

está desenvolvendo. 

“O roteiro saiu há uma 

semana, mas ainda não 

tive chance de vê-lo”, 

despistou.

Até julho de 2022, a capi-
tal ganha reforço de dois 
equipamentos culturais 
totalmente novos. O Go-
verno de São Paulo anun-
ciou ontem a criação dos 
museus das Favelas e das 
Culturas Indígenas, além 
de ampliação significati-
va do Museu da Diversida-
de Sexual, inaugurado em 
2012. O investimento nas 
obras é de  R$ 40 milhões.
   “São museus que inver-
tem a perspectiva com 
que essas comunidades 
vêm sendo historicamente 
tratadas nesse país. Onde 
há um manto de visibili-
dade,  nós estamos trazen-
do luz”, resume o secretá-
rio o secretário de Cultura 
e Economia Criativa, Sér-
gio Sá Leitão.
   O primeiro espaço a ser 
inaugurado será o Museu 
das Culturas Indígenas, na 
região do Parque da Água 
Branca, em março. Admi-
nistrado em parceria com 
o Instituto Maricá, este é 
o primeiro museu feito e 
conduzido por indígenas 

no estado. O equipamento 
ocupará um edifício de se-
te   andares. 
  “Temos museus etno-
gráficos, que pressupõem 
uma visão da Academia so-
bre os povos indígenas. O 
que nós vamos fazer agora 
é realmente uma mudan-
ça e avanço significativo”, 
completa o secretário.
   A primeira exposição  
homenageará o artista e 
ativista Jaider Esbell,  des-
taque na Bienal deste ano 
que moreu em outubro,  
aos 42 anos. 
   Já o espaço dedicado ao 
Museu das Favelas será en-
tregue em junho, em par-
ceria com a Cufa (Cen-
tral Única das Favelas), 
e deve destacar narrati-
vas e patrimônios cultu-
rais, tecnológicos e cien-
tíficos desenvolvidos nas 
comunidades. O equipa-
mento vai ocupar o Palá-
cio de Campos Elíseos, no 
centro.
  Apesar de existir há uma 
década, o Museu da Diver-
sidade Sexual será enca-

rado, após a ampliação, 
como um terceiro novo 
museu. 
 “É uma ampliação, reno-
vação e transformação do 
atual Museu da Diversida-
de tão grande que, de fato, 
caracteriza uma nova ins-
tituição. Tanto é que esta-
mos alterando também a 
instituição que faz a ges-
tão”, afirma Sá Leitão.
   Com o projeto de exten-
são, a área do Museu, na 
Estação República do Me-
trô, salta de 120 m²  pa-
ra 540 m². O novo espaço 
também terá um prédio 
na superfície que, segun-
do o secretário, está sendo 
viabilizado.
   Em comum, os três espa-
ços terão lugar para expo-
sições multimídia tempo-
rárias e de longa duração, 
eventos, além de centros 
de referência e auditórios. 
Os museus da Diversida-
de e da Favela também te-
rão  centros  de empreen-
dedorismo, além de café e 
loja em suas instalações.   

 METRO

Representatividade. Governo anuncia investimento de R$ 40 milhões para espaços dedicados a manifestações 
culturais de populações indígenas e das favelas. Projeto também expande Museu da Diversidade Sexual

São Paulo abre dois 
novos museus em 2022

Morreu na madrugada de 
ontem a atriz Mila Morei-
ra. Ela tinha 75 anos de ida-
de e estava internada no 
hospital Copa Star, no Rio 
de Janeiro. A causa da mor-
te não foi divulgada no bo-
letim  enviado à impren-
sa. “O hospital informa que 
não tem autorização da fa-
mília para divulgar mais 
detalhes”, diz a nota. 
   No entanto, a atriz Lilia 
Cabral disse no Instagram 
que a amiga sofreu um mal 
súbito. “Mila era adorada 
por tantos! Estou em cho-
que, e arrasada. Ela não es-
tava doente, e um mal súbi-
to levou essa linda mulher 
que foi exemplo e inspira-
ção para muitas mulheres”, 
afirma seu post.
   Magra e alta, a paulista-
na Marilda Alves Moreira 
da Silva começou a carrei-
ra como modelo em 1960. 
Seu biotipo longilíneo cor-
responde ao padrão que foi 
apontado como ideal para 

as manequins por décadas. 
Ela foi uma das primeiras 
profissionais da passarela 
a migrar para a atuação no  
Brasil.
  Seu primeiro trabalho foi 
em “Marrom Glacé”, de 
Cassiano Gabus Mendes. 
Depois disso, virou presen-
ça fixa em grandes traba-
lhos como “Elas por Elas”, 
“Champagne”, “Ti Ti Ti”,  

“Que Rei Sou Eu?”, “Meu 
Bem, Meu Mal” e “O Ma-
pa da Mina”. O último tra-
balho dela na televisão foi 
na novela “A Lei do Amor”, 
de 2016. Ela frequentemen-
te interpretava mulheres 
abastadas. 

Mila foi casada com o 
ator  Luis Gustavo e com 
o designer Hans Donner  e 
não deixou filhos.  METRO  

Atriz Mila Moreira morre 
no Rio de Janeiro aos 75

Último personagem foi  na novela ‘A Lei do Amor’ | DIVULGAÇÃO

Os Titãs começam a reve-
lar hoje no Instagram a lista 
com os títulos das músicas 
que farão parte do EP “Re-
mixes”, que será lançado no 
próximo dia 17.
   O projeto, divulgado on-
tem,  vai  contar com qua-
tro hits da banda transfor-
mados  especialmente para 
as pistas de dança. As ver-
sões remixadas das canções 
também ganharão vídeos 
no YouTube.

A última novidade fono-
gráfica da banda paulista-
na foi “Titãs Trio Acústico” 
uma série de três EPs. Lança-
dos ao longo de 2020, os dis-
cos celebram os 20 anos do 
Acústico MTV (originalmen-
te gravado em 1997) e con-
tam com versões despluga-
das de 24 canções lançadas 
anteriormente pelo grupo. 

A celebração em 2017 foi 
adiada porque a banda se 
dedicava à produção da ópe-
ra rock “Doze Flores Amare-
las”.  METRO

Titãs. Banda 
lançará  EP 
com remixes

Após protagonizar três 
temporadas na Netflix, o 
ator Charlie Cox pode vol-
tar ao Universo Cinema-
tográfico da Marvel como 
o personagem Demolidor. 
Pelo menos foi o  que su-
geriu o chefão da Mar-
vel Studios, Kevin Feige, 
em entrevista ao site Ci-
nema Blend. “Se você vis-
se o Demolidor no futuro, 
Charlie Cox seria o ator 
que o interpretaria. Onde 
vemos isso e quando ve-
mos isso resta esperar” dis-
se. Assim, ainda não há a 
certeza do retorno de De-
molidor ao MCU, mas isso 
foi o bastante para aumen-
tar o burburinho.
   Nas últimas semanas, 
surgiram teorias de que o 
personagem, assim como 
Cox, estaria de volta ao 
MCU por conta de partici-
pação no filme “Homem-
-Aranha: Sem Volta para 
Casa”, que estreia no pró-
ximo dia 16.  METRO

Demolidor. 
Charlie Cox é 
cotado de novo

CRONOGRAMA DE ENTREGA

MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS
Local: Complexo Baby Barioni  
(ao lado do Parque da Água Branca)
Investimento: R$ 14 milhões
Área total: 1.400m²
Previsão de inauguração: março/2022

MUSEU DAS FAVELAS
Local: Palácio de Campos Elíseos (centro)
Investimento: R$ 15 milhões
Área total: 8.208 m²
Previsão de inauguração: junho/2022

NOVO MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL
Local: Estação República do Metrô
Investimento: R$ 9 milhões 
Área total: 540 m²
Previsão de reabertura: julho/2022

Museu tem parceria com a
Central Única das Favelas
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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 

Insatisfações afloram, sendo 
necessário ter atenção para 
que o pessimismo não lhe 

paralise frente a certas situações.

Situações diferentes podem 
lhe tirar da rotina, o que 

lhe rende preocupações acerca da estabilidade 
doméstica e dos planos pessoais.

A tendência é que você se 
mantenha mais discreta no 

trato interpessoal. O círculo íntimo pode ficar 
fragilizado.

Eleva-se seu nível de 
exigência, demonstrando 

disciplina e austeridade na gestão das rotinas. 
Atenção com a resistência!

O autocontrole em excesso e 
a austeridade podem afetar o 

usufruto das oportunidades e sua capacidade de 
adaptação.

Mais atenção com 
gastos acima do seu 

padrão financeiro. Procure ter controle sob suas 
despesas e avaliar os riscos das iniciativas.

A austeridade de pensamento 
pode prejudicar ações com 

escopos inovadores. Tente se permitir conhecer 
novas propostas.

Suas finanças exigem 
planejamento e calma quando 

aplicadas ao usufruto dos prazeres e do social. 
Tente evitar gastos supérfluos.

Tente analisar suas parcerias 
com o senso crítico. O excesso 

de cobranças tende a levar a rupturas, por isso 
busque suavizar a postura.

Preocupações relacionadas 
à vida familiar podem 

despertar seu lado controlador e crítico. Busque 
flexibilizar a postura.

É possível que você acabe 
remoendo os problemas e 

destacando os aspectos negativos das situações. 
Procure suavizar a postura.

Você tende a ter recolhimento 
e amadurecimento de 

questões importantes para sua vida. Cuidado 
com o trato interpessoal.

Leitor fala

Chikungunya em SP
Como se não bastasse a covid-19, 
agora temos a Chikungunya. O 
Brasil está perdido! Precisamos fi-
car atentos para não deixar que o 
mosquito se prolifere.

CARLA DUARTE VIA @METROJORNAL

Cruzadas

Sudoku

Soluções

A coluna  Contos da Cozinha é escrita pela jornalista  Vanessa Selicani, ouvinte de 
boas histórias e, obviamente, boa de garfo.  Ah, e editora de Economia do Metro 
Jornal.  Quinzenalmente, sempre às terças,  ela ocupa este espaço.

Um prato de comida pode contar a história de um ali-
mento, de uma conquista particular ou de um dia cor-
rido. Tem receitas que narram a construção de laços 
afetivos entre mães, filhos e avós e outras apenas o 
desastre de um jantar mal executado. E algumas ou-
tras têm força suficiente para registrar a história de 
um povo. Os charutos árabes da família da Fabíola se 
encaixam nessa categoria. Velhos conhecidos dos bra-
sileiros, lá estão de várias formas diferentes nos car-
dápios dos restaurantes típicos. A receita da Fabío-
la também tem todos esses gostos maravilhosos que 
misturam canela, pimenta e hortelã. Mas os charuti-
nhos da bisavó são enrolados com folhas de couve.

A família da Fá veio da Síria na década de 1920 e logo 
se instalou no Amazonas. Dá pra imaginar o choque de 
costumes desse encontro? “Era difícil encontrar folha de 
uva pra fazer os charutos, mas de couve, tinha bastante. 
Então minha bisa adaptou a receita”, conta a jornalista.

Cada folha de couve rende até dois charutos. Depois 
de separada dos talos e dividida na vertical, precisam 
passar por alguns segundos pela água fervendo para 
facilitar na hora de enrolar. O recheio é composto por 
arroz e carne moída crus e os temperos. Depois de en-
rolados, vão para uma panela com água, um dedo aci-
ma do nível dos charutos. O toque especial é o limão 
espremido na água e os dentes de alho com casca e tu-
do. E o truque é o prato deixado por cima dos enrola-
dos durante todo o cozimento, que dura cerca de 40 mi-
nutos. “Eles ajudam os charutos a não abrirem.”

O prato marca presença na cozinha da Fá até hoje, 
mesmo sendo mais fácil encontrar folhas de uva na São 
Paulo de 2021. “Os de couve são bem mais gostosos.” São 
feitos em dupla com o marido e deixam a família morren-
do de saudades quando aparecem em fotos nas redes so-
ciais. Ela lembra que a bisavó fazia os charutos mesmo 
depois de bem velhinha. “Minha avó pedia pra ela fazer 
para distrair um pouco. E ela dava conta de tudo sozinha.”

Essa é a receita poderosa da família da Fá. Que aju-
da a gente não só a contar como fazer um prato de-
licioso. Mas traz escondido em cada charutinho um 
pouco da adaptação dos imigrantes sírios, que até ho-
je chegam ao Brasil em busca de tempos melhores e 
dispostos a se adaptar, sem nunca perder a essência 
de suas origens. Como fazer essa receita e não mergu-
lhar nesta bonita história?

CHARUTOS DE COUVE DA FÁ

Já sabe como 
faz? Então 
anota aí os 
ingredientes:

Me conta  
sua história!

Receita da 
Fabíola 
Salani

1/2 kg de 
carne moída

3/4 xícara de 
arroz

Oito folhas  
de couve

1 limão

4 dentes  
de alho

Sal, pimenta 
síria, canela  
e hortelã  
a gosto

Use hortelã 
desidratada. 
Pode ser 
sachê de chá. 
Dica preciosa 
da Fabíola 
para dar  
mais gosto

Mas é claro 
que você 
também 
tem uma 
receita que 
te marcou. 
Conta pra 
mim: manda 
mensagem 
no perfil do 
Instagram  
@contos 
dacozinha!

CLEBER MACHADO/METRO

@contosdacozinha
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Gramado

Maracanã
A gestão do Maracanã 

anunciou que o gramado 

do estádio passará por 

uma grande mudança 

para a temporada 2022. 

O local terá grama 

híbrida, uma mistura 

da natural com fibras 

sintéticas. A alteração 

vai começar ainda neste 

mês, mantendo o estádio 

fechado até o fim de 

março. A previsão de 

custo é de R$ 4 milhões. 

Segundo a gestão, não 

haverá participação dos 

clubes na intervenção. “A 

decisão pela utilização 

da grama híbrida 

aconteceu após todos 

os esforços feitos para 

manter o gramado 

em boas condições, o 

maior tempo possível 

ao longo da temporada 

e depois de avaliações, 

baseadas na equação que 

envolve as características 

climáticas do Rio de 

Janeiro e o número 

de jogos realizados 

no estádio, disparado 

o mais utilizado em 

qualquer país para jogos 

de futebol”, informou a 

gestão do Maracanã, em 

comunicado.  

Brasileirão 

37ª rodada

DOMINGO

1 X 1
CORINTHIANS GRÊMIO

4 X 3 
ATLÉTICO-MG BRAGANTINO

2 X 0
BAHIA FLUMINESE

0 X 0
CEARÁ AMÉRICA-MG

ONTEM

3 X 1
SÃO PAULO JUVENTUDE

0 X 0
ATHLETICO-PR PALMEIRAS

0 X 1
FLAMENGO SANTOS

1 X 2
INTER ATLÉTICO-GO

1 X 0
CUIABÁ FORTALEZA

0 X 1
CHAPECOENSE SPORT

19 gols
tem Hulk, atacante do já 
campeão Atlético-MG, artilheiro 
isolado do Campeonto Brasileiro

CLASSIFICAÇÃO

P V GP SG

1º ATLÉTICO-MG 84 26 64 34

2º FLAMENGO 71 21 69 35

3º PALMEIRAS 63 19 57 14

4º CORINTHIANS 57 15 40 5

5º FORTALEZA 55 16 42 -2

6º BRAGANTINO 53 13 54 8

7º FLUMINENSE 51 14 35 -3

8º AMÉRICA-MG 50 12 39 2

9º ATLÉTICO-GO 50 12 31 -5

10º CEARÁ 50 11 39 2

11º SANTOS 49 12 34 -5

12º INTER 48 12 44 3

13º SÃO PAULO 48 11 31 -6

14º ATHLETICO-PR 46 13 40 -4

15º CUIABÁ 46 10 33 -3

16º BAHIA 43 11 41 -8

17º JUVENTUDE 43 10 35 -9

18º GRÊMIO 40 11 40 -8

19º SPORT 37 9 23 -13

20º CHAPECOENSE 15 1 27 -37

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

O título do Campeonato Bra-
sileiro já está revolvido   des-
de a rodada passada.  O Atél-
tico-MG já recebeu sua taça, 
deu a volta olímpica no Mi-
neirão e tudo mais que os 
campeões têm direito. Tu-
do muito bem, tudo muito 
bom. Caneco entregue lá em 
cima, foi o caos para fugir do 
rebaixamento foi o que deu 
o tom das partidas da noite 
de ontem, no complemen-
to da 37ª e penúltima roda-
da da competição.

Sport e Chapecoense já 
entraram em campo com 
a “vaga” assegurada na Sé-
rie B de 2022. Outras duas 
equipes ainda são aguarda-
das para compor o grupo. E 
o São Paulo não estará en-
tre elas. Se ainda havia pos-
sibilidade matemática dis-
so acontecer – e havia –, ela 
foi dizimada ontem no Mo-
rumbi. Comandado por Lu-
ciano, autor de dois gols, o 

Tricolor venceu o Juventude 
por 3 a 1, se livrou do peri-
go e, de quebra, ainda con-
seguiu uma vaga na Copa 
Sul-Americana do ano que 
vem. Calleri completou o 
marcador para os donos da 
casa – Sorriso descontou. 

Já o time de Caxias, pri-
meiro do bloco do descen-
so, segue ameaçadíssimo. O 

resultado também deu uma 
sobrevida ao Grêmio, que 
poderia cair sem nem mes-
mo entrar em campo caso o 
Ju pontuasse na partida.

Ao mesmo tempo, jo-
gavam Athletico-PR e Pal-
meiras na Arena da Baixa-
da. Diante de um Verdão 
recheado de garotos da ba-
se, o Furacão precisava de 

um ponto para exorcizar o 
fantasma do rebaixamento. 
Conseguiu com o empate 
por 0 a 0 e escapou. 

Depois, foi a vez de ou-
tros dois ameaçados entra-
rem em ação: Santos e Cuia-
bá. Para o Peixe, bastaria um 
simples empate diante do 
mistão do Flamengo no Ma-
racanã para deixar de lado es-
sa conversa. Mas o alvinegro 
fez melhor: venceu por 1 a 0, 
com gol de Marcos Leonardo.

Os cuiabanos, por sua 
vez, conseguiram passar pe-
lo Fortaleza por 1 a 0 e fi-
cam muito confortáveis pa-
ra confirmar a permanência 
na rodada derradeira de 
quinta-feira. Somente um 
arranjo de resultados bas-
tante improvável mudaria 
este desfecho.

Brasileirão. São Paulo passa pelo Juventude e acaba com quaisquer riscos de rebaixamento; 
Athletico-PR e Santos seguem o mesmo caminho e estão assegurados na Série A de 2022

São-paulinos comemoram gol de Calleri na vitória diante do Juventude no Morumbi | MAURÍCIO RUMMENS/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Tropa da elite

Palmeiras e Athletico ficaram no zero
| DU CANEPPELE/OFOTOGRÁFICO/FOLHAPRESS

Marcos Leonardo marcou o dele
| ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO 19/FOLHAPRESS

A Liga dos Campeões da 
Europa vive seus momen-
tos finais da fase de grupo 
entre hoje e amanhã para 
que todos os participantes 
das oitavas de final sejam 
conhecidos. 

Esta tarde acontecem as 
resoluções dos Grupos A a 
D, ainda que muitas pedras 
já estejam cantadas nestas 
disputas. No A, o Manches-
ter City já tem a lideran-
ça assegurada e avança ao 
lado do PSG e, no D, Real 
Madrid e Inter de Milão, 
nessa ordem, carimbaram 

passagem.
Na chave B, o Liverpool 

reinou e já está garantido. 
A segunda posição está en-
tre Porto (5 pontos), Milan 
(4) e Atlético de Madrid (4). 
Às 17h (de Brasília), jogam 
Porto x Atlético e Milan x 
Liverpool. 

Já no C, Sporting (9) e 
Borussia Dortmund (6) dis-
putam para ver quem fa-
rá companhia ao Ajax. No 
mesmo horário os portu-
gueses encaram os líderes e 
os alemães pegam o elimi-
nado Besiktas.  METRO

Opa! Liga dos Campeões 
chega à última rodada

E a ‘base’ vem como?
O Brasil se despediu dos Jogos Pan-Americanos Júnior 
de Cali-2021, na Colômbia, com motivos de sobra para 
comemorar. Além dos 159 pódios que deram a liderança no 
quadro geral de medalhas, o país também conquistou 77 
vagas para o  Pan de Santiago-2023, no Chile. Os nadadores 
Stephanie Balduccini (sete ouros) e Breno Correia (cinco ouros 
e uma prata) foram os recordistas do grupo |  WAGNER CARMO/COB

WILSON 
DELL’ISOLA 
METRO


