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VEJA BEM... 
MIRADA, FESTIVAL IBERO-AMERICANO 
DE ARTES CÊNICAS, RETORNA HOJE A AGENDA 
DO SESC EM FORMATO HIBRIDO rác. 06 
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BEBA MÍN: 16ºC 
ER MÁX: 26ºC 

Peça “Aurora 

Negra” é uma 

das atrações 

30% das brasileiras já 
foram ameaçadas de morte 
Feminicídio. Pesquisa mostra que 25,6 milhões de mulheres sofreram violência psicológica dos atuais ou ex-parceiros. Além disso, 16% — ou 
13,7 milhões — foram vitimas de tentativa de assassinato por sua condição de gênero. Confinamento pela pandemia agravou o problema pác.o3 

LÁ SE VAI O TOURO 
ARREPENDIDO... 

Touro de Ouro” da B3 é removido após ser considerado 
uma “instalação irregular” por comissão da prefeitura víc.o: 

Estátua foi inaugurada 

no último dia 16 
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OBRA DA ARTE 
Governo inicia construção do prédio anexo da Pinacoteca rác.os 

SP lança o “delivery” 
de 2a dose nas escolas 

para os adolescentes 

Capital adota estratégia para atingir 
os 500 mil jovens entre 12 e 17 anos 
com imunização incompleta rác. 02 

OMS diz que mundo 
entra na 42 onda 

Epicentro volta a ser a Europa, que deve 
chegar a 2 mi de óbitos em março rác.os 

DIVULGAÇÃO 

Guedes: offshore foi 

para evitar imposto 
de herança nos EUA 

Na Câmara, ministro da Economia 

alega que utilização de paraíso fiscal 
se deu por 'razões sucessórias” páG.05 

Band divulga prêmio 
para boas gestões 

Iniciativa Cidades Excelentes celebra 
administrações municipais pás. 03 



O deputado estadual 

Frederico D'Ávita!(PSL) 
se tornou alvo déum 
processo no Conselho 

de Ética da AE) 
(Assembleia Legislativa 

do Estado de São 
Paulo) após proferir 

xingamentos, em discurso 

no plenário, contra o 

papa Francisco. O caso 

ocorreu há dois meses, no 

feriado de Nossa Senhora 

Aparecida. Ele chamou o 

representante da igreja 

católica de “vagabundo” 

e “safado”, disse que 

católicos são “pedófilos 
safados” e que a CNBB 

(Conferência Nacional de 

Bispos do Brasil) “é um 
câncer”. Após repercussão 

negativa, o político pediu 

desculpas pela fala. 
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SP leva 2a dose às escolas 

na reta final da vacinação 
alta pouco. Capital paulista tem 500 mil crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos com a imunização incompleta 

Para poder comemorar a tão 
sonhada imunização com- 
pleta de sua população con- 
tra a covid-19, a cidade de 
São Paulo tem pela frente 
pouco mais de 500 mil crian- 
ças e adolescentes entre 12 
e 17 anos que ainda não re- 
ceberam a segunda dose da 
vacina da Pfizer — até o mo- 
mento, única permitida pe- 
la Anvisa para a faixa etária. 

Segundo a prefeitura, to- 
dos deste grupo já estão elegií- 
veis para completar o esque- 
ma vacinal, mas apenas 40,1% 
compareceram aos postos de 
saúde — dados são atualizados 
diariamente pela Secretaria 
da Saúde. Para ampliar a co- 
bertura, a pasta anunciou on- 
tem uma nova estratégia: se- 
guir o velho ditado e levar a 
montanha até Maomé. 

Isso porque, a partir de 
amanhã, equipes de saúde 
estarão nas escolas públicas 
municipais e estaduais para 
aplicar a segunda dose nos 
estudantes. As visitas serão 
coordenadas entre as UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) e 
as diretorias das unidades de 
ensino, que já começam a dis- 
tribuir hoje os protocolos pa- 
ra responsáveis autorizarem a 
Vacinação. Uma campanha es- 
pecífica para colégios particu- 
lares está em estudo. 

E quem falta? 
A cidade possui cerca de 
851 mil pessoas com a se- 
gunda dose em atraso -— 
destas, 505,5 mil têm en- 
tre 12 e 17 anos. Dos 
345,4 mil adultos, a cobertura 
é menor principalmente en- 
tre jovens de 18 e 19 anos. 

Um dos fatores que explica 
esse atraso, de acordo com a 
prefeitura, é a redução no in- 
tervalo para completar a imu- 
nização com a Pfizer. Em ou- 
tubro, ele passou a ser de 21 
dias para adultos e, desde 12 
de novembro, também para o 
público menor de idade. 

Apesar disso, os dados 
já são bastante positivos: 
99,7% da população adul- 
ta está totalmente vacina- 
da contra a covid-19. Consi- 
derando toda a população a 
partir dos 12 anos, são 94,7% 
com o esquema completo. 

E importante lembrar, 
porém, que a cobertura va- 
cinal não traz uma repre- 
sentação precisa da realida- 
de, uma vez que é calculada 
a partir do número de doses 
aplicadas (incluindo mora- 
dores de outros municípios) 
sobre o total da população. 
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Visitas serão feitas duas vezes por semana | ALOISIO MAURICIO /FOTOARENA/FOLHAPRESS 

CIDADE (QUASE) VACINADA 
Doses aplicadas: 21.302.615 

12 dose: 10.578.552 

e Cobertura da 
população adulta 

108,5% 99,7% 
| 12,8% 
12 dose/ 22 dose/ 3º dose 
única única 

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Dose única: 328.233 

3º dose: 1.183.951 

e Cobertura da 
população adolescente: 

22 dose: 9.211.879 | 

105,8%. 

40,1% 
| EEE 

12 Dose 22 Dose 

Reforço já 
chegou em 1 a 
cada 8 adultos 
Segundo o balanço de va- 
cinação divulgado on- 
tem, 12,8% da população 
adulta da cidade havia re- 
cebido a dose de refor- 
ço da vacina contra a co- 
vid-19. Isso significa que 
o complemento já che- 
gou em um a cada oito 
moradores com 18 anos 
ou mais da capital paulis- 
ta. Desde sábado, todos 
os paulistanos adultos do 
município podem bus- 
car a terceira aplicação — 
o requisito é ter recebido 
a segunda dose há pelo 
menos seis meses. 

Não acabou! 
Nas últimas 24 horas, 
a cidade de São Paulo 
registrou 1.285 novos 
casos de covid-19 e 29 
mortes pela doença,de 
acordo com a Secretaria 
da Saúde. No total, são 
1.544.841 casos confir- 
mados, com 39.102 
óbitos. & METRO 

Touro da B3 é removido por irregularidades 

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS 

O polêmico “Touro de Ouro” 
se despediu ontem do prédio 
da B3, no centro de São Pau- 
lo. Ele foi removido após ser 
considerado uma peça pu- 
blicitária instalada irregu- 
larmente. A deliberação foi 
feita horas antes pela CPPU 
(Comissão de Proteção à Pai- 
sagem Urbana), que integra 
a Secretaria de Urbanismo 
e Licenciamento e fiscaliza 
a Lei Cidade Limpa, em reu- 
nião extraordinária. 

Foram cinco votos a qua- 
tro pela retirada do monu- 
mento, com uma abstenção. 
O argumento apresentado 
foi de que a peça possui ca- 
ráter publicitário - o tou- 
ro pode ser associado à em- 
presa Vai Tourinho, de Pablo 

Spyer, um dos idealizadores 
da obra. Também foi notado 
que a escultura não possuía 
autorização da própria CP- 
PU, obrigatória por lei. 

O órgão consultivo en- 
viou a deliberação à Subpre- 
feitura da Sé, responsável 
por afixar um valor de mul- 
ta a ser apresentada à bolsa 
de valores brasileira. 

Em nota, a B3 informou 
que o Touro de Ouro possuía 
autorizações temporárias 
concedidas pela Subprefei- 
tura da Sé e pela Secreta- 
ria Municipal da Cultura. Já 
a subprefeitura disse que, 
apesar de ter concedido o 
documento, informou à B3 
sobre a necessidade de libe- 
ração com a CPPU. & merro 
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rês em cada dez 
mulheres já foram 
ameaçadas de morte 
Pelos parceiros. Pesquisa revela que, além de 30% das brasileiras terem sofrido violência 
psicológica em forma de ameaças, 16% delas já foram vítimas de tentativa de feminicídio 

FEMINICÍDIO NO BRASIL 
PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE O CRIME NO PAÍS 

Cerca de 30% das mulhe- 
res no Brasil já foram amea- 
çadas de morte por seus 
atuais ou ex-parceiros, mos- 
tra a pesquisa “Percepções 
da População Brasileira so- 
bre o Feminicídio”, do Insti- 
tuto Patrícia Galvão e Loco- 
motiva divulgada ontem. O 
número representa 25,6 mi- 
lhões de brasileiras. 

O levantamento tam- 
bém revelou que 16% - ou 
13,7 milhões de mulheres 
- já foram vítimas de ten- 
tativa de feminicídio, que é 
caracterizado quanto o as- 
sassinato ocorre pela condi- 
ção de gênero da vítima. 

A pesquisa também traz 
outras percepções da popu- 
lação em geral sobre o tema, 
como o local de maior risco 
de assassinato para as mu- 
lheres. Cerca de 90% acredi- 
tam que o principal seja den- 
tro da própria casa. 

De acordo com a direto- 
ra executiva do Instituto Pa- 
trícia Galvão, Jacira Melo, as 
mulheres vivem “um pesa- 
delo cotidiano” dentro de 
seus lares. Ela também afir- 
ma que a ameaça de morte 
traz danos psicológicos “for- 
tíssimos”, além de resultar 
no assassinato de fato. 

“As estatísticas mostram 
que o momento que a mu- 
lher busca sair de uma re- 
lação violenta é também o 
que ela mais corre risco da 
tentativa de feminicídio, 
que vem depois da amea- 
ça”, explicou Jacira. “Entre a 
ameaça e o assassinato não 
há uma grande distância. E 
um ambiente muito difícil e 
desafiador para que as mu- 
lheres possam sair.” 

Outra informação da 
pesquisa mostra que 96% 
dos entrevistados acredi- 
tam que a frequência dos 
casos de feminicídio au- 
mentou durante os últimos 
cinco anos. Dados do Fó- 
rum Brasileiro de Seguran- 
ça Pública corroboram essa 
percepção, principalmente 
durante a pandemia de co- 
vid-19. Nos dois primeiros 
meses da crise sanitária — 
março e abril do ano passa- 
do -, o número de feminicí- 
dios cresceu 22% em relação 
ao mesmo período de 2019. 

30% 
l, 

DESTES 30% 

7% - De mais de um 

das mulheres adultas já sofreram ameaça 
de morte de parceiros ou ex-parceiros 

23% - De apenas um parceiro 

0/00, 
A porcentagem representa proporcionalmente 

25,7 MILHÕES DE BRASILEIRAS 

57% terminaram o relacionamento 

34% denunciaram à polícia 

23% contaram para a família ou amigos 

12% não fizeram nada ou não levaram a sério 

16% 
Das mulheres já sofreram ao menos 
uma tentativa de feminicídio 

O NÚMERO REPRESENTA 

13,7 MILHÕES DE BRASILEIRAS 

OUTRAS PERCEPÇÕES 

O/ da população considera que o local 
90% de maior risco de assassinato para as 
mulheres é dentro de casa 

6 Y da população acredita que a frequência 
O dos casos de feminicídio aumentou nos 

últimos cinco anos 

Y dos brasileiros 
5 / “ conhecem alguma 
vítima de ameaças de 
feminicídio 

O número representa 
91,2 milhões de pessoas 

9 3 % dos brasileiros concordam que a ameaça 
de morte é uma forma de violência 

psicológica tão ou mais grave que a violência física. 

Y da população 
4 1 “ conhece um homem 
que já ameaçou de morte a 
atual ou ex-parceira 

A porcentagem representa 
65,6 milhões de pessoas 

4 9 % acreditam que a mulher corre mais risco 
de sofrer feminicídio quando ela decide 

terminar a relação 

Y dos brasileiros 
3 / conhecem ao menos 
uma mulher que sofreu tentativa 
ou foi vítima de feminicídio 

O número representa 
59,2 milhões de pessoas 

FONTE: PESQUISA “PERCEPÇÕES DA POPULAÇÃO BRASILEIRA SOBRE O FEMINICÍDIO”, DO INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO E LOCOMOTIVA COM APOIO DO FUNDO CANADÁ 

“A ameaça de morte traz danos psicológicos 
fortíssimos para as mulheres. E quando elas 
buscam sair de uma relação violenta é o 
momento que elas correm mais risco.” 

JACIRA MELO, DIRETORA DO INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO 

E agora? 
Para além das informações 
reveladas pelo levantamen- 
to, um dos principais pon- 
tos ressaltados pelo Insti- 
tuto Patrícia Galvão são as 
possíveis alternativas para 
que este cenário preocupan- 
te seja alterado no Brasil. 

Na análise de Jacira Me- 
lo, o sentimento de impu- 
nidade entre os homens 
é o principal motivo para 

que ocorram as ameaças de 
morte, as tentativas de fe- 
minicídio e os assassinatos. 
“Quem pratica a violência 
doméstica sabe que é cri- 
me, mas continua porque 
sabe que pode sair ileso.” 

E, ainda segundo Jaci- 
ra, a impunidade também 
é motivada por falhas na 
atuação da segurança públi- 
ca. “Precisamos de políticas 
que garantam acolhimen- 

to das vítimas e a respon- 
sabilização dos agressores. 
E um campo da segurança 
pública pouco treinado pa- 
ra acolher as mulheres que 
sofrem violência doméstica 
ou ameaça”, afirmou. 

A pesquisa do Institu- 
to Galvão foi realizada en- 
tre os meses de setembro 
e outubro deste ano com 
1.503 entrevistados ho- 
mens e mulheres, de 
18 anos ou mais, em to- 
dos os estados do Brasil. A 
margem de erro, de acor- 
do com o instituto, é de 
2,5 pontos percentuais. 
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Vice-presidente Hamilton Mourão (à esq.) participou do evento irico ronseca/BAND 

Prêmio Cidades Excelentes. 

Band anuncia vencedores 
O Prêmio Band Cidades Ex- 
celentes anunciou ontem 
os vencedores da etapa na- 
cional em evento realiza- 
do no Clube de Engenharia 
de Brasília, no Distrito Fe- 
deral. A premiação contou 
com transmissão ao vivo no 
canal da emissora no You- 
Tube e também será exibi- 
da no próximo domingo, às 
22h30, na tela da Band. 

O prêmio principal fi- 
cou para Curitiba (PR), en- 
tre as capitais; Sorocaba 
(SP), na avaliação dos mu- 
nicípios com mais de 500 
mil habitantes; Indaiatuba 
(SP), na categoria acima de 
100 mil; Timbó (SC), na di- 
visão de 30 e 100 mil; e Au- 
gusto Pestana (RS), entre as 
cidades com menos de 30 
mil habitantes. 

Todos os municípios, 
inscritos automaticamen- 
te, foram avaliados pelo de- 
sempenho em cinco pila- 

PSDB contratará 
nova empresa 
para votação 

O PSDB decidiu ontem 
contratar uma nova em- 
presa para concluir o sis- 
tema de votação de suas 
prévias. No domingo, o 
partido foi obrigado a sus- 
pender o processo de esco- 
lha do candidato ao Palá- 
cio do Planalto após falhas 
apresentadas pelo aplica- 
tivo da FAURGS (Fundação 
de Apoio da Universida- 
de Federal do Rio Grande 
do Sul), contratada para 
o serviço. Agora, a Relata- 
soft foi escolhida para cui- 
dar do novo aplicativo, o 
D. Voto, desde que o no- 
vo sistema passe pelo “tes- 
te de estresse” ao qual se- 
rá submetido. & METRO com 
ESTADÃO CONTEÚDO 

res diferentes: Educação; 
Saúde e Bem-Estar; Infraes- 
trutura e Mobilidade Urba- 
na; Desenvolvimento So- 
cioeconômico e Ordem 
Pública; e Eficiência Fiscal 
e Transparência. 

O Prêmio Band Cidades 
Excelentes é uma iniciati- 
va do Grupo Bandeirantes 
de Comunicação e do Insti- 
tuto Aquila para agradecer 
e incentivar uma boa ges- 
tão e projetos que tenham 
como objetivo melhorar a 
vida das pessoas. 

Participaram do evento o 
vice-presidente da Repúbli- 
ca, Hamilton Mourão, o pre- 
sidente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco, o minis- 
tro do STF (Supremo Tribu- 
nal Federal) Gilmar Mendes, 
o presidente do Grupo Ban- 
deirantes de Comunicação, 
João Carlos Saad, além de 
prefeitos e outras autorida- 
des. & METRO COM BAND 

PL marca filiação 
de Bolsonaro 
para o dia 30 

A novela sobre qual será o 
novo partido do presiden- 
te Jair Bolsonaro nas elei- 
ções do ano que vem po- 
de estar chegando ao fim. 
Depois de anunciar no dia 
10 deste mês que o che- 
fe do Executivo se filiaria 
à sigla e posteriormente 
adiar o evento de recep- 
ção ao presidente, o PL in- 
formou ontem que o ato 
de entrada de Bolsonaro 
na legenda será realizado 
no dia 30 de novembro. O 
partido é comandado pe- 
lo ex-deputado Valdemar 
Costa Neto, ex-aliado do 
PT e condenado no men- 
salão. Uma reunião entre 
ele e Bolsonaro selou o 
acordo ontem. & METRO 



Combustível. Casa Branca Guedes afirma que 

04 ECONOMIA 

anuncia que vai usar parte 
das reservas de petróleo 
O governo dos Estados Uni- 
dos anunciou ontem que vai 
liberar 50 milhões de barris 
de petróleo de suas reservas 
estratégicas. O objetivo é re- 
solver o descompasso entre 
oferta e demanda da com- 
modity e, dessa forma, re- 
duzir os preços no mercado 
internacional. A medida, in- 
formada por meio de um co- 
municado da Casa Branca, é 
realizada em conjunto com 
outros países consumidores 
de petróleo, como China, 
India, Japão, Coreia do Sul e 
Reino Unido. 

Na nota, a Casa Bran- 
ca diz que os consumido- 
res americanos estão sen- 
tindo o impacto dos preços 
elevados da gasolina nas 
bombas porque, em meio à 
retomada econômica, o for- 
necimento de petróleo não 
acompanhou a demanda. 

Recentemente, os pre- 
ços do petróleo Brent, ne- 
gociado em Londres, e do 
WTI, comercializado em 
Nova York, chegaram a ul- 
trapassar US$ 80 por barril. 
No ano passado, o preço mé- 

dio era de US$ 40. Esse mo- 
vimento ocorreu em meio à 
alta da demanda, com o fim 
de boa parte das restrições 
de mobilidade impostas pa- 
ra conter a pandemia de co- 
vid-19, e à retomada lenta 
da produção da Opep (Orga- 
nização dos Países Exporta- 
dores de Petróleo), controla- 
da por países árabes. 

E esta valorização inter- 
nacional que eleva os com- 
bustíveis também no Brasil. 
Em 12 meses, a gasolina su- 
biu 40% e o diesel, 35%, de 
acordo com a inflação ofi- 
cial medida pelo IBGE (Ins- 
tituto Brasileiro de Geogra- 
fia e Estatística). 

Apesar do esforço norte- 
-americano, o petróleo fe- 
chou em alta ontem. Na 
avaliação de analistas, as 
medidas devem ter efeito 
limitado nas cotações. Du- 
rante a manhã, o preço da 
matéria-prima chegou a re- 
cuar, mas passou a subir 
quando o foco dos opera- 
dores se concentrou na res- 
posta que pode vir da Opep. 

METRO COM AGÊNCIAS 

Sob embargo. China libera 
carne enviada em setembro 

A China anunciou que acei- 
tará lotes de carne bovina 
brasileira que tenha recebi- 
do certificado sanitário an- 
tes de 4 de setembro, ou seja, 
antes do embargo voluntá- 
rio do Brasil. Isso permitirá 
que os carregamentos presos 
nos portos chineses há mais 
de 80 dias passem pela alfân- 
dega. O país não detalhou, 
porém, quanto tempo esses 
procedimentos levariam. 

Após os dois casos atípi- 
cos do “mal da vaca louca” 
identificados em frigoríficos 
de Nova Canaã do Norte (MT) 
e de Belo Horizonte (MG) 
em 4 de setembro, autorida- 
des brasileiras, cumprindo o 
protocolo sanitário, suspen- 
deram as exportações à Chi- 
na, seu principal parceiro co- 
mercial. Entretanto, a carne 
que já estava em direção à 
Ásia continuou a ser exporta- 
da, com o volume do produ- 
to sem poder passar pela al- 
fândega na chegada à China. 

As regras preveem a nor- 
malidade das negociações 
após investigação dos casos 
por um laboratório interna- 
cional, como foi feito pela Or- 
ganização Mundial de Saúde 
Animal no Canadá. 

A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Te- 

Te» - 

'Mal da vaca louca motivou 

embargo | EDUARDO ANIZELLI/ FOLHAPRESS 

reza Cristina, disse acreditar 
que este seja o primeiro pas- 
so para o retorno das exporta- 
ções. “Estamos em andamen- 
to neste processo e eu espero 
que isto aconteça ainda no 
próximo mês.” 

Rússia 
A importação de carne bovina 
e suína de 12 frigoríficos bra- 
sileiros voltará a ser realizada 
pela Rússia nesta semana. 

A maioria das restrições 
aos produtores nacionais de 
carne bovina e suína no país 
está em vigor desde 2017 por 
conta do suposto uso do adi- 
tivo ractopamina na alimen- 
tação das criações, o que é 
negado pelos produtores. 
() METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO 
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offshore foi para fugir 
de imposto nos EUA 
Negócios em paraíso fiscal. Ministro da Economia tentou se explicar ontem para a Câmara 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que seu 
investimento em offshore 
em um paraíso fiscal é legal 
e que não existe conflito de 
interesse com sua atuação 
no governo. Ele foi saba- 
tinado ontem por deputa- 
dos federais, que cobraram 
explicação sobre as movi- 
mentações financeiras no 
exterior. 

Em outubro, a revista 
Piauí e o site Poder360 re- 
velaram a existência de em- 
presas offshore em nome 
de Guedes e do presidente 
do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. As informa- 
ções fazem parte da inves- 
tigação dos Pandora Pa- 
pers, coordenada pelo ICI] 
(Consórcio | Internacional 
de Jornalistas Investigati- 

AS PRINCIPAIS DECLARAÇÕES DO MINISTRO 

“A offshore é como uma 
ferramenta. E uma faca. 
Você pode usar para o 
mal, para matar alguém, 
ou pode usar para 0 
bem, para descascar 
uma laranja” 

Impostos nos EUA 

“Offshore é um veículo 
de investimento 
absolutamente legal. 
Por razões sucessórias, 
se comprar ações de 
empresas, se tiver 
uma conta em nome 
da pessoa física, se 
você falecer, 46%, 47% 
são expropriados pelo 
governo americano. 
Tendo uma conta em 
pessoa física, todo seu 
trabalho de vida, ao 
invés de deixar para 
herdeiros, vira imposto 
sobre herança. Então, o 
melhor é usar offshore, 
que está fora do 
continente.” 

vos). Offshore é uma com- 
panhia aberta por pessoas 
ou outras empresas em um 
país diferente daquele em 
que residem, geralmente 
para pagar menos impos- 
tos. Apesar de não ser ile- 
gal, críticos dessas opera- 
ções apontam conflito de 
interesses no exercício de 
função pública, como a de 
ministro. 

De acordo com Guedes, 
o paraíso fiscal foi utilizado 
para que seus investimen- 
tos no exterior pudessem 
ser transmitidos a herdei- 
ros em caso de alguma fa- 
talidade, para evitar que o 
governo dos Estados Uni- 
dos “expropriasse” de 46% 
a 47% do valor. Por isso, ar- 
gumentou, não seria ne- 
cessário declarar se sua es- 

posa ou filha estavam na 
offshore, que seria uma 
“obviedade”. 

Deputados  questiona- 
ram o fato dele não ter in- 
formado sobre a empre- 
sa em nome de familiares 
à Comissão de Etica Públi- 
ca quando assumiu o cargo. 
“Também manteria meu 
patrimônio fora se fosse 
um multimilionário em um 
país que o ministro da Eco- 
nomia é Paulo Guedes. A lei 
diz que é vedado o investi- 
mento em bens que podem 
ser afetadas por decisões, 
e não apenas a gestão des- 
ses investimentos. E de que 
adianta se afastar dos inves- 
timentos na offshore, se a 
sua filha ou esposa conti- 
nuam ligadas a ela?”, ques- 
tionou o deputado Kim Ka- 

RENT] E 

MATEUS BONOMI/AGIF/FOLHAPRESS 

taguiri (DEM-SP). 
Já Eduardo Bolsonaro 

(PSL-SP) disse ver a convo- 
cação de Guedes na Câma- 
ra como ação para desgas- 
tar o governo. “São trinta 
anos de sucesso na vida pri- 
vada e isso incomoda mui- 
ta gente. A maior acusação 
que vi aqui foi indicando 
que o senhor é uma pessoa 
de sucesso. E comum pes- 
soas de sucesso terem in- 
vestimentos diversificados 
no exterior.” 

O valor estimado no off- 
shore é de US$ 10 milhões. 
Guedes disse que seu patri- 
mônio foi obtido por meio 
da criação de empresas co- 
mo Insper, BTG Pactual e 
Abril Educação, além de 
MBAs executivos. & METRO 
COM ESTADÃO CONTEÚDO 

AOS DEPUTADOS 

“Se quisesse manipular 
o cambio, mantinha o 
BC sob meu comando. 
Agradeço à Câmara 
por ter aprovado o BC 
independente, pois tira 
o espaço de atuação do 
Ministério da Economia. 
E a despolitização da 
moeda” 

“Quem tem um pouco 
de dólar, na verdade, 
protegeu um pedaço 
dos seus recursos, mas 
não escapou da perda 
patrimonial” 

“Se eu fosse alguém que 
quisesse ganhar dinheiro 
vindo no governo 
para usar informações 
privilegiadas, para 
promover meus próprios 
interesses, eu teria 

vindo muito antes 
[foi convidado no 
governo FHC]. 
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uropa pode ultrapassar 
milhões de vítimas de 

covid em março, diz OMS 
Não chegamos ao fim. Organização Mundial da Saúde afirma que “vacinação sozinha não 
freia a transmissão do vírus” e avalia que regiões controlaram a doença de maneiras diferentes 

A OMS (Organização Mun- 
dial da Saúde) comunicou 
ontem que o mundo es- 
tá entrando em uma quar- 
ta onda da pandemia de co- 
vid-19 e que, com as altas 
taxas de transmissão, a Eu- 
ropa volta a ser o epicentro 
da doença. A entidade in- 
ternacional de saúde aler- 
tou ainda que as mortes no 
continente europeu podem 
superar a marca de 2 mi- 
lhões até o fim de março. 

Segundo a organização, 
apesar da alta de infecções 
pela covid-19, as regiões do 
globo “tiveram comporta- 
mento diferente em rela- 
ção à pandemia”. “Na re- 
gião das Américas, por 
exemplo, há uma transmis- 
são comunitária continua- 
da, com pequenos picos, 
enquanto a Europa está en- 
trando de novo em uma 
ressurgência de casos”, ex- 
plicou a médica brasileira e 
diretora da OMS, Mariânge- 
la Simão. 

A médica não fez previ- 
sões específicas para o Bra- 
sil, que tem registrado nas 
últimas semanas uma que- 

Clarin. Jornal 
argentino 
recebe ataque 
abombas 
A sede do Clarín, um dos 
principais jornais da Argen- 
tina, foi atacada com pelo 
menos sete coquetéis molo- 
tov na noite de anteontem, 
em Buenos Aires. 

Segundo a publicação, 
a ação foi gravada em ví- 
deo e ocorreu por volta das 
23h (horário local). Um gru- 
po de pelo menos nove pes- 
soas é considerado o Tes- 
ponsável pela ofensiva. A 
equipe de segurança que 
trabalhava na sede do pe- 
riódico reportou que os cri- 
minosos estavam encapu- 
zados e usavam garrafas 
de vidro com combustível. 
Ninguém ficou ferido. 

Nas redes sociais, o gru- 
po Clarín lamentou o ata- 
que. METRO COM ANSA 

Alemanha se prepara para “Natal difícil” | sean caLLup/GETTY IMAGES 

da de internações e mortes, 
além do avanço significati- 
vo na vacinação. Por outro 
lado, chamou atenção para 
realização do Carnaval, afir- 
mando que pode ser “extre- 
mamente propício para o 
aumento da transmissão co- 
munitária” no país. 

O aumento no núme- 
ro de casos de doença em 

Lula na Europa 
Em entrevista ao jornal espanhol BBC, 
o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio 
Lula da Silva comparou os governos da 
alemã Angela Merkel com o ditador 
esquerdista, Daniel Ortega, da Nicarágua. 
Como resposta, as duas jornalistas que 
conduziam a entrevista afirmaram que 
diferentemente de Ortega, Merkel não 
prendeu opositores durante seu governo 
democrático na Alemanha. 

todo o mundo tem leva- 
do países a ampliar o cer- 
co contra não imunizados. 
A Austria, por exemplo, 
impôs um lockdown espe- 
cífico para esse grupo. A 
estratégia visa evitar o sur- 
gimento de novas cepas, 
como a delta, identifica- 
da originalmente na India 
e depois responsável por 

POR QUE A 

ANGELA MERKEL 

PODE FICAR 16 ANOS 

NO PODER E DANIEL 

ORTEGA, NÃO? POR 

QUE [O EX-PRESIDENTE 

ESPANHOL] FELIPE 

GONZÁLEZ, AQUI, PÔDE 

FICAR 14 ANOS? QUAL 

A LÓGICA? 

25 
países da Europa poderão 
esperar um “estresse muito alto 
ou extremo”na busca por leitos 
hospitalares, alertou a OMS 

acelerar o contágio em di- 
versas regiões do planeta. 

“A OMS tem o entendi- 
mento neste momento que é 
provável que tenhamos uma 
transmissão continuada do 
vírus por conta das varian- 
tes”, disse a diretora. Ao ob- 
servar as curvas epidêmicas, 
a médica destacou que há 
países com ondas repetidas, 
outros com transmissão con- 
tínua e há ainda aqueles que 
tiveram um controle não 
sustentado no início da pan- 
demia e que agora têm picos 
agudos de contaminação. 

Descrevendo a situação 
como “muito séria”, a OMS 
diz esperar “estresse alto ou 
extremo” na busca por lei- 
tos hospitalares em 25 dos 
53 países da região euro- 
peia. & METRO COM AGÊNCIAS 

ALEXANDRE SCHNEIDER/GETTY IMAGES 
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Marido de 
Merkel ataca 
“preguiça” dos 
alemães 

O marido da chanceler ale- 
mã Angela Merkel, Joachim 
Sauer, lamentou ontem em 
entrevista a um jornal ita- 
liano que os alemães não te- 
nham se vacinado contra a 
covid-19 por “preguiça”. “E 
surpreendente que um ter- 
ço da população não siga as 
descobertas científicas”, dis- 
se Sauer, que assim como a 
esposa é um especialista em 

química quântica. E comple- 
tou: “Em parte, isso se deve 
a uma certa preguiça e com- 
placência dos alemães”. Ele, 
que raramente fala em pú- 
bilico, emitiu sua opinião às 
vésperas de Merkel deixar 
o poder na Alemanha e um 
dia depois da chanceler avi- 
sar que a nação pode viver 
uma “situação dramática” 
com a quarta onda da doen- 
ça. Ainda ontem, o país co- 
meçou a transferir pacien- 
tes de covid-19 para serem 
tratados em nações vizi- 
nhas. Até o momento, 68% 
da população alemã está 
imunizada contra o novo 
Coronavírus. & METRO 

Infecção de crianças levanta 
casos nos Estados Unidos 
Os casos de covid-19 em 
crianças nos Estados Uni- 
dos foram responsáveis por 
25% das novas infecções, 
reportou ontem o jornal 
americano The New York 
Times. Segundo o periódi- 
co, em geral, novos pacien- 
tes de coronavírus aumen- 
taram 32% na comparação 
com duas semanas atrás. 

“Há motivo para preocu- 
pação? Com certeza”, disse 
o médico Sean O'Leary, vi- 
ce-presidente do comitê de 
doenças infecciosas do EUA, 
em uma entrevista na noite 
de anteontem ao jornal. “O 
que está impulsionando o 
aumento de crianças é que 
há um aumento nos casos 
em geral”, explicou. 

Segundo autoridades 
americanas, no fim de outu- 

ANE” 
A Y 

bro, mais de 8,3 mil crianças 
entre cinco e 11 anos foram 
hospitalizadas após con- 
trair a covid-19 e pelo me- 
nos 172 morreram em vir- 
tude da doença. Em uma 
entrevista coletiva na se- 
mana passada, a comissária 
da FDA (espécie de Anvisa 
americana) disse que mor- 
tes entre crianças dessa fai- 
xa etária foram “realmente 
surpreendentes”. 

Desde o início de novem- 
bro, a vacinação para crian- 
ças entre cinco e 11 anos já é 
autorizada nos Estados Uni- 
dos, mas ainda assim, três 
em cada dez pais america- 
nos dizem que não dariam 
o imunizante aos filhos pe- 
quenos, segundo pesquisa 
da Fundação da Família Kai- 
ser, dos EUA. “ mETRO 
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Asteroide está próximo da Terra, mas não apresenta riscos | Nasa/JOHNS HOPKINS 

Nasa. Míssil lançado busca 
mudar rota de asteroide 
A missão americana Dart 
(sigla em inglês para Mis- 
são de Teste de Redirecio- 
namento de Asteroide Du- 
plo) deve ser lançada ainda 
hoje pela Nasa para testar 
o potencial de uma máqui- 
na construída pelos huma- 
nos contra possíveis objetos 
espaciais que podem entrar 

em rota com a Terra. 
A sonda espacial, que se- 

rá enviada ao espaço por um 
foguete da Space X, tem co- 
mo alvo um asteroide que fi- 
ca próximo a Terra, mas que 
não apresenta nenhum ris- 
co ao planeta. A expectativa 
é de que a sonda conclua a 
missão em 2022. & METRO 
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O Skank fará show extra 
da Turnê de Despedida 
em São Paulo. A banda 

mineira anunciou 

pausa na carreira após 

os shows, que seriam 

realizados no ano 

passado. A nova data 

será em 13 de março de 

2022 (seguindo 11 e 12 

de março, já esgotadas). 

Os ingressos custam de 
R$ 70 a R$ 380 e estão à 

venda no site Ticket360. 
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Pinacoteca Contemporânea. Governo de São Paulo anuncia início das obras do novo prédio, que vai permitir 
ampliar o número de visitantes, o espaço para reserva técnica e ainda o porte das obras expostas no museu 

Com o anúncio do início das 
obras da Pina Contemporá- 
nea, o novo prédio da Pina- 
coteca de São Paulo, o museu 
passa a ter 9.112 m? de área 
expositiva, tornando-se as- 
sim um dos maiores museus 
da América Latina, segundo 
dados do próprio estado. A 
ampliação, que vai deixar a 
instituição ainda mais inte- 
grada com o Parque da Luz, 
deve aumentar o fluxo cultu- 
ral do entorno, que também 
conta com o Museu da Lín- 
gua Portuguesa. 

O novo espaço aumen- 
ta a capacidade da Pinacote- 
ca de São Paulo em atender 
público de até 1 milhão de vi- 
sitantes por ano. A previsão 
de inauguração é novembro 
de 2022, com orçamento to- 

tal de R$ 85 milhões. Desse 
montante, o Estado vai arcar 
com R$ 55 milhões e o res- 
tante ficará a cargo da inicia- 
tiva privada. 

A Pina Contemporânea 
ocupa o prédio onde an- 
tes ficava a Escola Estadual 
Prudente de Morais, que foi 
transferida para outro ende- 
reço próximo dali. A ideia é 
fazer da nova unidade um 
ponto de programas peda- 
gógicos, aumentar a reserva 
técnica para o acervo e ain- 
da ser abrigo para coleções 
de grande escala que não são 
suportadas nas outras unida- 
des, a Pinacoteca Luz e Pina- 
coteca Estação, que ficam no 
mesmo terreno. 

Detalhes 
O novo espaço terá duas 
galerias preparadas para 
exposições, para obras de 
diversos tamanhos, e um 
centro para atividades edu- 

Projeto prevê pátio coberto que integra prédios | pivuLação 

cacionais e sociais. 
A Biblioteca e o Centro 

de Documentação do Mu- 
seu, que hoje estão no pré- 
dio da Pinacoteca Estação, 
serão transferidos para duas 

salas no novo local. O espa- 
ço também terá uma área 
de serviços, com restauran- 
te, loja e espaços comuns 
para livre circulação dos vi- 
sitantes. Destaque também 
para o Jardim da Arte, que 
vai conectar o prédio da Luz 
com o novo edifício. 

O projeto, assinado pelo 
escritório Arquitetos Asso- 
ciados, de Belo Horizonte, 
em colaboração com Silvo 
Oksman, conecta os dois 
grandes blocos já existen- 
tes por meio de uma gran- 
de praça pública coberta. 

Os antigos pavilhões se- 
rão restaurados e seus es- 
paços internos reorganiza- 
dos, de modo a adaptá-los 
para o novo uso. “Com as 
novas galerias, o museu te- 
rá mais espaço e flexibili- 

Festival Mirada tem seleção de 
teatro de Portugal e América Latina 
Parte do calendário do Sesc 
nos últimos dez anos, o Mi- 
rada — Festival Ibero-Ameri- 
cano, realizado bienalmen- 
te, volta à programação hoje 
em formato híbrido depois 
de ser cancelado ano passa- 
do por conta da pandemia. 
Para quem não está em San- 
tos, onde as apresentações 
ocorrem presencialmente, 
a seleção de espetáculos on- 
line tem grandes títulos das 
artes cênicas internacionais 
e atividades. Para assistir: 
https://sesc.digital 

Um dos destaques é a pe- 
ça “Aurora Negra”, das au- 
toras Cleo Tavares (Cabo 
Verde), Isabel Zuaa (Portu- 
gal, de origem de Angola e 
Guiné-Bissau) e Nádia Yrace- 
ma (Angola). Do Peru, vêm 

“Ino Moxo”, do Grupo Ínte- 
gro, e “Ficciones del Silen- 
cio”, da atriz e diretora Dia- 
na Daf Collazos. 

Outros espetáculos de 
convidados internacionais 

, 
Mostra tem teatro infantil: “O Monstro da Porta da Frente” | jam KuBrux/DivULGAÇÃO 

que podem ser conferidos 
online são “La Segunda Vida 
de Un Dragón”, do chileno 
Guillermo Calderón, e a pe- 
ça mexicana “La Casa de tu 
Alma”, dirigida por Conchi 

León para a Saas'Tun Teatro. 

Além disso, aqui do BR 
Também online, há espetá- 
culos produzidos no Brasil 
voltados para toda a família, 
como “O Monstro da Porta 
da Frente”, d'A Digna Coleti- 
vo Teatral. 

Também ficarão disponí- 
veis ao público dez espetá- 
culos apresentados nas lives 
do &EmCasaComsesc, exi- 
bidos durante a pandemia, 
como “Desconscerto”, com 
Matheus Nachtergaele, “Cé- 
rebro Coração”, com Maria- 
na Lima, “Mãe Coragem” 
com Bete Coelho, e “Dora”, 
com Sara Antunes. Confi- 
ra a programação completa 
em Wwww.sescsp.org.br/mi- 
rada. & METRO 

dade para expor as mais 
de 10 mil obras da sua co- 
leção, inclusive aquelas de 
grande porte. Além de re- 
ceber obras de artistas in- 
ternacionais, reafirmando 
a missão da Pinacoteca de 
ser um museu de arte bra- 
sileira em diálogo com as 
culturas do mundo”, diz o 
diretor-geral da Pinacote- 
ca, Jochen Volz. 

Quem for visitar a Pi- 
nacoteca de São Paulo en- 
quanto as obras estiverem 
em andamento poderá co- 
nhecer a estrutura da Pina 
Contemporânea por uma 
das varandas da Pinacoteca 
Luz. Basta apontar a câme- 
ra do celular na direção in- 
dicada e ver, por realidade 
aumentada, como o novo 
prédio ficará. & meTRO 

Tragédia será 
tema de nova 
minissérie 

A Netflix anunciou on- 
tem a produção de uma 
minissérie sobre o incên- 
dio na boate Kiss. A tra- 
gédia, ocorrida em uma 
balada na cidade de San- 
ta Maria, no Rio Grande 
do Sul, deixou 242 mor- 
tos e mais de 600 feridos 
em 2013. O anúncio foi 
feito no evento do strea- 
ming Mais Brasil na Tela. 
“Todo Dia a Mesma Noi- 
te” vai ser baseada no li- 
vro homônimo da jorna- 
lista Daniela Arbex, que 
atuará como consultora 

de roteiro. As gravações 
serão iniciadas em 2022 
e ainda não há data pre- 
vista de estreia. A ideia 

é exibir cinco episódios. 
» METRO 
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Depois de um ano marcado por 
séries de TV que levaram os seus 
personagens ao diva, as vezes li- 
teralmente, como em Falcão e o 
Soldado Invernal, a Marvel fecha 
seu 2021 no Disney+ com mais 
uma série que questiona a razão 
de ser dos super-heróis. No caso 
de Hawkeye, a série do Gavião 
Arqueiro, porém, isso é feito com 
a leveza que se espera de produ- 
ções da época do Natal, que in- 
serem as festividades de final de 
ano em sua trama. 

A ideia de renovar votos de es- 
perança está já implicada na de- 
cisão de colocar o veterano Clint 
Barton - o eterno coadjuvante do 
MCU ganha status de protagonis- 
ta no ano em que o ator Jeremy 
Renner completou 50 anos - ao la- 
do de uma novata, Kate Bishop, 
interpretada pela cativante Hailee 
Steinfeld, de 24 anos. O fato de 
Kate Bishop ser, nos quadrinhos, 
uma veterana de histórias é estra- 

FRASE DA SEMANA 

no metr& 

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

tegicamente esquecido para criar 
na TV uma dinâmica de buddy 
cop comedy entre os dois perso- 
nagens, que antepõe o cansaço e 
a ranhetice de Clint à gana e à ino- 
cência de Kate. 

A julgar pelos dois primeiros 
episódios, que estreiam no Dis- 
ney+ nesta quarta-feira, a química 
entre os dois protagonistas fun- 
ciona muito bem, especialmente 
porque o texto da equipe lidera- 
da pelo roteirista Jonathan Igla é 
enxuto e preciso. Hawkeye se pa- 
rece com Loki no sentido de usar a 
ironia para desarmar desconfian- 
ças e limpar o terreno. 

Hawkeye se apresenta com 
uma proposta mais descompro- 
missada, preocupada em tocar 
adiante uma história modesta sem 
carregar demais no subtexto, mas 
que também toma consciência de 
que o mundo é diferente no fim 
de 2021 - ou pelo menos o mundo 
dos super-heróis da fantasia. 

“Fiquei surpresa com o quão incrivelmente + 
emocionante foi para cada um deles se , 
encontrar de volta nesses papéis” 
A PRESIDENTE DA LUCASFILM, KATHLEEN KENNEDY, FALA 

Sobe: Jay-Z - 
Com as indica- 

ções do Grammy, 
o rapper se tor- 
na o artista mais 
lembrado na pre- 

miação, com 
um total de 83 

indicações 

Desce: Kevin Spacey - Afastado por 
assédio, o ator terá que pagar US$ 

31 milhões aos produtores de House 
of Cards por quebra de contrato 

Criado em maio de 2000, o Omelete.com.br é hoje 
o maior site de entretenimento e cultura pop do país 
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Para solucionar 0 jogo, basta preencher com números de 

1a9as linhas verticais e horizontais sem repeti-los. 

O Revistas COQUETEL 

Disponível em bancas 

de todo o Brasil! 

o [revistascoquetel 

ocoquetel 

meditoracoquetel 
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| Horóscopo | Personare 
Do autoconhecimento ao bem-viver. 

WWW.personare.com.br 

Áries O intelecto pode buscar 
(21/3 a 20/4) experiências de maior 

qualidade e isso tende a favorecer os estudos, o 
trabalho e os lazeres culturais. 

Touro Procure evitar que posturas 
td (21/4 a 20/5) críticas afetem o trato humano. 
É possível que você se mostre mais atento às 
questões estruturais. 

a Conflitos ideológicos costumam 
Gêmeos prejudicar o convívio, o que 
(24/5 a 20/6) exige diplomacia. A tendência 

é que você se mostre disposto ao diálogo. 

Câncer Limitações materiais tendem 

Qua) (21/6 a 22/7) à afetar seus planos. Sendo 
assim, procure fazer ajustes constantes e buscar 
meios alternativos. 

Leão Prazeres culturais revelam- 
A (23/7 a 22/8) Se atraentes. Tente descobrir 
atividades que possam lhe fazer exteriorizar seu 
lado jovial. 

m Virgem A vida em família tende a 
(23/8 a 22/9) adquirir maior significado, 

fazendo-lhe se mostrar mais aberto ao diálogo 
com seus conviventes. 

Ton Libra O exercício constante do 

ss (23/9 a 22/10) intelecto tende a ser estimulado. 
Porém, busque ter critério na 

interação social para não ficar muito exposto. 

Escorpião Procure aprimorar suas 
(23/10 21/11) habilidades quanto à 

administração dos recursos financeiros e das 
práticas que permeiam a vida cotidiana. 

4 Sagitário É possível que você tenha 
(22/11 a 21/12) Mais consciência de suas 

potencialidades. Tente não permitir que as 
críticas lhe afastem dos seus caminhos. 

a Sua percepção dos 
(22/1223 20/1) desafios pode se elevar, 

oportunizando tomada de postura racional e 
planejamento de ações futuras. 

“9 Aquário Neste momento você sente 
“Ps (21/1a 19/2) forte necessidade de interagir 
com as pessoas e trocar conhecimento. Cuidado 
com os problemas alheios! 

Peixes Uma maior disposição para 
(20/2 a 20/3) O trabalho é sentida, o que 

tende a elevar a atividade intelectual e lhe deixar 

visionário em suas ações. 

Pessoas pedindo comida 

Precisamos distribuir alimentos 
através dos postos de saúde. E ur- 
gente. As pessoas precisam se ali- 
mentar, é o mínimo. 

(QMARCO.ARTEMUSICAL VIA GMETROJORNAL 

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

Para falar com a redação: 

Participe também no Instagram, Facebook e Twitter: 

metrg 
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Á “U uuImMo à constar nesta 

posição foi o americano 
Sol Schiff, há 83 anos. 
Os países asiáticos 

costumam dominar o 

tênis de mesa. China e 

Coreia do Sul são grandes 
expoentes e sempre 

estão lutando pelo lugar 
mais alto do pódio nas 

competições. No ranking 

atualizado nesta semana, 

três chineses aparecem 

na ponta à frente de 

Calderano: Fan Zhendong, 

Ma Long e Xu Xin. 
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Mesmo com time alternativo por conta da Libertadores, 
Palmeiras fica duas vezes na frente, mas cede empate para o Galo 

Deyverson e Hulk se desentenderam na partida | van campos /FOTOARENA/FOLHAPRESS 

GRANDE SÃO PAULO, QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

Reservas de respeito! 

PALMEIRAS | ATLÉTICO-GO 

É verdade que o Palmeiras 
está com as atenções volta- 
das para a final da Liberta- 
dores, sábado, contra o Fla- 
mengo, no Uruguai. Mas 
nem por isso a equipe fez 
apenas um jogo protocolar 
contra o Atlético-MG, no Al- 
lianz Parque, pela 35º ro- 
dada do Campeonato Bra- 
sileiro. Mesmo com o time 
reserva, o Verdão entrou 
bastante determinado em 
dar trabalho para o líder 
disparado da competicão 
e, depois de ficar duas ve- 
zes na frente do marcador, 
terminou com um empate 
por 2 a 2. 

O 1º tempo foi de muita 
disputa de bola, com diver- 
sas entradas um pouco mais 
fortes e bate-boca no ataca- 
do entre os jogadores. Chan- 
ces de gol reais, cada equi- 

www.metrojornal.com.br 

pe construiu uma. E ambas 
aproveitaram. Primeiro foi 
o Palmeiras, aos 27 minu- 
tos, com Wesley mandan- 
do no canto de Everson de- 
pois de limpar a marcação. 
O empate do Galo aconteu- 
ceu aos 35 pelos pés de Za- 
racho, pegando o rebote de 
Jaílson em chute de Gui- 
lherme Arana. 

Na volta do intervalo, o 
Palmeiras passou a contro- 
lar o jogo e teve um pênal- 
ti aos 10, mas a torcida co- 
memorou com “delay”. Na 
cobrança, Patrick de Paula 
bateu forte mas parou em 
Everson e o lance acabou 
em escanteio. Dali surgiu o 
tento de Deyverson. 

Mas nem deu tempo de 
comemorar. Cinco minutos 
depois, Hulk aproveitou a so- 
bra na entrada da área para 
enfiar um canudo no canto 
de Jaílson para igualar a con- 
tagem. O Verdão teve ainda a 
bola do jogo com Victor Luis, 
na risca da pequena área, 
sem goleiro... e ele mandou 
para fora. & METRO 

Tricolor busca o alívio contra o Furacão 
Depois da vitória no clássi- 
co contra o Palmeiras por 2 
a 0,0 São Paulo volta a cam- 
po esta noite, às 21h30, no 
Morumbi, para cumprir o 
jogo da 34º rodada do Cam- 
peonato Brasileiro contra 
o Athletico-PR. A missão é 
clara: vencer o atual cam- 
peão da Copa Sul-America- 
na para deixar para trás os 
paranaenses - ambos têm 
41 pontos - e se distanciar 
de vez da incômoda zona 
do rebaixamento. 

Para o confronto, o téc- 
nico Rogério Ceni pode- 

Fx % 
SÃO PAULO ATHLETICO-PR 

e Estádio. Morumbi, às 21h30 
e Transmissão. Globo 

e Rádio Bandeirantes 

rá contar com o retorno 
do argentino Calleri, que 
cumpriu suspensão no 
Choque-Rei. Por outro la- 
do, Eder, que levou o ter- 
ceiro amarelo, e Luciano, 
que passou por uma cirur- 

United se garante 
e Barcelona se complica 
Manchester United e Bar- 
celona entraram em cam- 
po ontem, na abertura da 5º 
e penúltima rodada da fase 
de grupos da Liga dos Cam- 
peões, para verdadeiras deci- 
sões com vistas a uma vaga 
nas oitavas de final. 

O time inglês se apresen- 
tou primeiro, contra o Villar- 
real, na Espanha, e cumpriu 
com seu objetivo no Grupo 
F. A vitória por 2 a O foi cons- 
truída especialmente por 
meio do brilho individual de 
Cristiano Ronaldo, autor do 

primeiro gol, diante de atua- 
ção coletiva que deixou a de- 
sejar. Sancho fez o segundo. 

Depois foi a vez do Barce- 
lona, no Grupo E, receber o 
Benfica no Camp Nou. Mas o 
time agora comandado por 
Xavi ficou apenas no 0a 0 e 
ficou em situação delicada na 
tabela. Com 7 pontos, contra 
5 dos portugueses, o Barça 
decide a vaga na última ro- 
dada, quando pega o Bayern 
de Munique (12) enquanto o 
Benfica encara o já elimina- 
do Dínamo de Kiev. & meTRO 

gia no sábado para corri- 
gir uma fratura em um os- 
so do punho esquerdo, são 
baixas. Além deles, o vo- 
lante Luan, que se recupe- 
ra de uma lesão mais gra- 
ve na coxa esquerda, deve 
retornar ao time em cerca 
de dez dias. 

Assim, os 11 iniciais do 
São Paulo para a partida de- 
vem ser: Tiago Volpi; Igor 
Vinicius, Arboleda, Miran- 
da e Reinaldo; Rodrigo Nes- 
tor, Igor Gomes, Gabriel Sa- 
ra e Vitor Bueno; Rigoni e 
Calleri. & METRO 

CR7 guardou o dele pelo United 

| AITOR ALCALDE/GETTY IMAGES 

Ceni bate papo com Rigoni no CT da Barra Funda | rico LEoNAN/saopauLorc 

Brasileiros se 
preparam para o “batismo” 
Apenas 109 dias depois do 
encerramento das Olimpía- 
das de Tóquio, o Brasil co- 
meça a olhar para os Jo- 
gos de 2024 em Paris. E O 
primeiro passo será numa 
competição inédita: os Jo- 
gos Pan-Americanos Júnior, 
em Cali e região do Vale 
do rio Cauca, na Colômbia. 
A abertura será amanhã. 

Até o dia 5 de dezembro, 
a delegação brasileira entra- 
rá na disputa com 358 atle- 
tas divididos em 38 modali- 
dades. Entre eles há estrelas 
de primeira grandeza, co- 

mo a skatista Pâmela Rosa, 
campeã mundial na catego- 
ria Street, que encara a pis- 
ta sexta-feira. 

Será possível acompa- 
nhar as competições pelo 
BandSports e pelo site cana- 
lolimpicodobrasil.com.br. 
Além da medalha de ouro, 
os campeões de provas indi- 
viduais e alguns esportes co- 
letivos conquistarão vagas 
diretas para os Jogos Pan- 
“Americanos, a partir de ou- 
tubro de 2023, em Santiago, 
no Chile. & FERNANDO VALEIKA DE 
BARROS PARA O METRO 


