
nova loja
vila mariana

é AmAnHã

26/11, SeXtA-FeIrA, 9H.

Rua Rio Grande, 615, Vila Mariana.

Te EsPeRaMoS Lá.
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Cor, frescor e muito sabor.
O segredo?

São rótulos para todas as ocasiões,

Escolha a sua garrafa e saúde!

Aqui você também encontra produtos
cortadinhos para usar nas suas receitas
e ainda pode comprar seus produtos
de higiene e mercearia em um só lugar.

Quer mais?

É que as nossas frutas, legumes e verduras
saem diretamente da horta para chegar
fresquinhas na sua casa. Quer ainda mais
variedade? Então olha só o que tem aqui para você.

Além do nosso delicioso pão de queijo mineiro, 
sempre tem bolos e pães quentinhos saindo
do forno toda hora. Nossa padaria própria
tem tudo recheado de sabor pra você se deliciar.

Nossa padaria tem uma delícia 
Atrás da outra.

A adega merece
um brinde.



r$ 29,99
 R$de 39,99 por

Vinho Português Branco
ou Tinto Ficada 750mL

r$ 19,99
 R$de 29,99 por

Azeite Italiano Il Delicato
Costa D'oro 500ml

r$ 4,99
 R$de  8,99 por

Uva Preta sem semente
HNT 500g un

r$ 3,99
 R$de  6,99 por

Brocólis Ninja 300g

r$ 14,99
 R$de 17,99 por

Suco de Uva Integral
Natural da Terra 1,5L

r$ 39,99
 R$de 55,99 por

Alcatra Bovina
Pedaço ou Bife kg

Pêssego nacional kg

r$ 1,99
 R$de  4,49 por

r$ 7,99
 R$de  9,99 por

Laranja pêra kg

VeNhA CoNhEcEr E ApRoVeItE As OfErTaS:

Ofertas exclusivas para clientes Leve Natural. Ofertas válidas de 26/11 a 28/11/21 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

dicas, 
benefícios
e descontos.

O Leve Natural é o Programa
de Relacionamento da Hortifruti.
Além de descontos e benefícios,
ele te dá dicas e conteúdos exclusivos. 
Cadastre-se e aproveite:
sejalevenatural.com.br

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
E CADASTRE-SE AGORA

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, NºII, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.



Sinta o gostinho do que vem por aí:

PEIXARIA AÇOUGUE prontinho pra você
Pescados e mariscos

fresquinhos para
Os melhores cortes
para suas receitas.

É só pedir do seu jeito.

Lanches prontinhos
e deliciosos preparados

93009-2000
Compre também online

NaTuRaLdAtErRa.CoM.Br

Fique tranquilo: em tempos de Covid-19, estamos tomando todas as medidas
de limpeza e prevenção para você fazer as suas compras e encomendas com 
tranquilidade. Conte com a gente.

Rua Rio Grande, 615, Vila Mariana.



MÍN: 15°C
MÁX: 30°C
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MARATONA DE 
MARADONA

MORTE DO CRAQUE 
ARGENTINO COMPLETA 

UM ANO E ‘EL PIBE’ É 
CELEBRADO EM SÉRIE, 

DOCUMENTÁRIO, FILME 
E ATÉ PODCAST PÁG. 10

Máscara ao 
ar livre será 
opcional no 
próximo mês
Flexibilização. Decisão vale para o estado de São Paulo a partir do 
dia 11. Proteção continua obrigatória em espaços fechados. Apesar 
do anúncio de ontem, governo admite que ainda não bateu as 
metas de combate à covid-19 necessárias para adotar a medida PÁG. 03

Alemanha apresenta 
coalizão ‘pós-Merkel’

Prefeitos apelam 
para segurar a tarifa

Partidos chegam a um consenso para 
formar novo governo, com Olaf Scholz 
mais perto do cargo de chanceler PÁG. 07

Municípios querem ajuda federal com 
subsídios para evitar reajuste elevado 
no preço do transporte público PÁG. 06Presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) concede honraria ao chefe do Executivo | PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Sob protestos da oposição e aplausos de aliados, Bolsonaro 
recebe da Câmara medalha por serviços prestados ao país   PÁG. 04 

COM O CORDÃO 
NO PESCOÇO
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Um dos grandes símbolos 
da vida em pandemia, o 
uso de máscaras começa a 
ser flexibilizado a partir do 
mês que vem. O tema vinha 
sendo ventilado pelo gover-
no estadual nas últimas se-
manas, mas ontem ganhou 
uma data: 11 de dezembro.

A partir daí, paulistas po-
derão escolher se querem ou 
não utilizar o equipamento 
de proteção em espaços ao 
ar livre, como calçadas, par-
ques e praças. Já em espaços 
fechados e no transporte pú-
blico (incluindo estações e 
terminais a céu aberto), a 
máscara cobrindo boca e na-
riz segue obrigatória, sem 
previsão de liberação.

A decisão, anunciada du-
rante coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes, vai na 
contramão do discurso até 
então adotado pela gestão 
de João Doria (PSDB). Isso 
porque, das quatro metas 
consideradas necessárias 
para o abrandamento do 
uso de máscaras, nenhuma 
foi cumprida (veja a situa-
ção ao lado).

Para justificar a mudança 
de estratégia, o governo se 
concentrou nos dados de va-
cinação contra a covid-19 – 
até o fechamento desta edi-
ção, 74,69% da população 
paulista havia completado o 

esquema vacinal, muito pró-
ximo dos 75% previstos pa-
ra flexibilizar o uso das más-
caras. “Nosso foco maior é 
garantir que as pessoas es-
tejam vacinadas. Isso reper-
cute no número de casos, 
de internações e de óbitos”, 
afirmou o secretário da Saú-
de, Jean Gorinchteyn.

O responsável pela pas-
ta, porém, não descar-
tou a possibilidade de vol-
tar atrás na liberação caso 
as métricas acompanhadas 
piorem. “Temos uma pre-
visibilidade da retirada de 
máscaras em ambientes ex-
ternos sem aglomeração. 
Podemos, mais adiante, 
reavaliar os dados para es-
tabelecer a continuidade a 
esse processo ou não.”

Segundo Doria, até o 
dia 11 de dezembro as pre-
feituras deverão manter a 
obrigatoriedade do uso do 
equipamento em todos os 
ambientes de convívio pú-
blico. Depois, cabe a cada 
prefeitura seguir a diretriz 
ou manter as restrições. “Os 
municípios podem ter ati-
tudes mais firmes e restriti-
vas que as do estado, não po-
dem facilitar os limites.”

Flexibilização. Uso do equipamento de proteção deixará de ser obrigatório em ambientes abertos como calçadas 
e parques; decisão ocorre mesmo sem o estado ter atingido metas de médias diárias de casos, internações e óbitos

SP libera máscaras ao ar 
livre em 11 de dezembro

LUCCAS 
BALACCI
METRO

“As pessoas irão avaliar 
o quanto se sentem 
seguras ou não de 
estar sem máscara, 
dependendo da situação.” 
PAULO MENEZES, COORDENADOR 

DO COMITÊ CIENTÍFICO

“O mais importante é 
que a gente possa cada 
vez mais aumentar a 
vacinação, completar  
a 2ª e a 3ª dose.” 

REGIANE DE PAULA, COORDENADORA DO 

PROGRAMA GERAL DE IMUNIZAÇÃO

Vacinação completa  
da população 
Média diária de casos 
Média diária de internações 
Média diária de óbitos 

E AS METAS?
MUDANÇA NAS REGRAS OCORRE SEM QUE GOVERNO 
TENHA ATINGIDO AS PRÓPRIAS METAS ESTIPULADAS

 Meta do governo  Dados de ontem

 75%  74,69%
 
 Abaixo de 1,1 mil  1.289
 Abaixo de 300  318
 Abaixo de 50  61

Casos
4.433.915

FONTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Pandemia no estado
Óbitos

153.639

COMO FICA O USO?

FONTE: GOVERNO DE SÃO PAULO

ATÉ 11 DE DEZEMBRO:
Obrigatório em todos os espa-

ços de convívio público.

A PARTIR DE 11 DE DEZEMBRO:
Facultativo em ambientes 

abertos;
obrigatório em espaços  

fechados, transporte público 
(incluindo estações  

e terminais de ônibus).

Para que a flexibilização 
do uso de máscaras ocorra 
dentro do previsto, o gover-
no aposta em melhorar ain-
da mais a cobertura vacinal 
contra a covid-19. Assim, 
entre 1º e 10 de dezembro, 
o estado promove uma ação 
de reforço vacinal, focada 
nos considerados faltosos – 
ou seja, que estão aptos mas 
ainda não retornaram para 
tomar a segunda ou terceira 
dose dos imunizantes.

O período foi escolhido 
como forma de garantir a 

imunização do máximo de 
pessoas antes do fim do ano. 
“Em dezembro temos datas 
muito significativas, o Na-
tal e o Reveillón. A vacina dá 
maior segurança de passar 
essas datas com nossas famí-
lias”, disse a coordenadora 
do Programa Geral de Imu-
nização, Regiane de Paula. 

O estado tem 4,3 milhões 
de faltosos da segunda dose, 
a maioria entre 12 e 29 anos 
(2,7 milhões). Outros 3 mi-
lhões são aguardados para a 
dose de reforço.  METRO

De olho no Natal, ação busca 
imunizar paulistas faltosos

‘É precoce pensar em Carnaval’
O médico Paulo Mene-
zes, coordenador do comi-
tê científico que assessora 
o governo de São Paulo na 
adoção de medidas contra 
a covid-19, disse ontem que 
ainda é cedo para se pensar 
em Carnaval na rua.

Ainda assim, ele reforçou 
estar confiante de que have-
rá uma “situação mais favo-
rável (da pandemia) ao fim 
de fevereiro”. Segundo o go-
vernador João Doria (PSDB), 
caberá aos prefeitos decidi-
rem sobre a realização ou 
não das festas nas cidades.

Apesar do avanço da va-
cinação, ao menos 70 cida-
des do interior de São Paulo 
já cancelaram o carnaval de 
2022 motivadas pela pande-

mia. As prefeituras alegam 
o risco de um aumento nas 
infecções pelo vírus e ainda 
o respeito às famílias que 
perderam entes queridos.

“Ainda é precoce pensar 
numa situação de multidões 

na rua com aglomeração, 
mesmo que seja daqui a três 
meses”, afirmou Menezes. 
“Hoje, entendo que não é mo-
mento de pensar nas grandes 
aglomerações do carnaval.”  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

São Luiz do Paraitinga não terá festa pelo 2º ano consecutivo | FOTÓGRAFO/AGÊNCIA

Em ofício enviado ao Mi-
nistério da Saúde, a Prefei-
tura de São Paulo pede pa-
ra que o país passe a exigir 
um passaporte da vacina a 
todos os estrangeiros que 
entrarem no país por aero-
portos ou portos.

O documento, da Secre-
taria Municipal da Saúde, vi-
sa conter o aumento da con-
taminação pela covid-19 nos 
próximos meses, que in-
cluem férias escolares, festas 
de fim de ano e o Carnaval – 
previsto para acontecer com 
blocos nas ruas e escolas des-
filando no Sambódromo.

Segundo o último “va-
cinômetro”, divulgado on-

tem, a capital paulista já 
completou a imunização 
de 99,9% de sua popula-
ção adulta, com duas doses 
ou dose única. Entre crian-
ças e adolescentes de 12 a 
17 anos, a cobertura é de 
43,8%. No total, o municí-
pio já aplicou 21,4 milhões 
de doses.  METRO

Prefeitura quer passaporte 
da vacina para estrangeiros

99,9%
é a porcentagem da população 
adulta da capital paulista que já 
recebeu as duas doses da vacina 
contra a covid-19.

Dólar 

- 0,25%  
(R$ 5,595)

Ibovespa 

+ 0,83% 
 (104.514 pts)

Euro 

- 0,70%  
(R$ 6,266)

Selic 

(+7,75 % a.a.) 

Cotações

Salário 

mínimo 
(R$ 1.100) 
 

Condenados

Filhos de 
Flordelis

Dois filhos da ex-deputada 

federal Flordelis (foto) 

foram condenados ontem 

no Tribunal do Júri de 

Niterói (RJ) pelo assassinato 

do pastor Anderson do 

Carmo. Flávio dos Santos 

Rodrigues foi sentenciado 

a pouco mais de 33 anos de 

prisão em regime fechado, 

por homicídio triplamente 

qualificado. Já Lucas 

Cézar dos Santos Souza, 

apontado por comprar 

a arma do crime, foi 

condenado a sete anos e 

meio – a pena foi reduzida 

por ter colaborado com as 

investigações. Flordelis é 

apontada como mandante 

do crime – seu julgamento 

deve ficar para 2022.
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Foi no já distante dia 13 de 
julho deste ano que o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
formalizou a indicação do 
ex-ministro da Justiça e 
Segurança Pública André 
Mendonça para a vaga no 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) que ficou disponí-
vel após a aposentadoria 
do ex-decano Marco Auré-
lio Mello.

De lá para cá, quatro me-
ses se passaram e o nome 
“terrivelmente evangélico” 
– conforme afirmou o pró-
prio Bolsonaro – para a Su-
prema Corte ficou travado 
na CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça) do Sena-
do, debaixo dos braços do 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). Até ontem. 

Depois de muita pres-
são do governo e de ou-
tros parlamentares, o presi-
dente da comissão cedeu e 
anunciou para semana que 
vem a sabatina de André 
Mendonça.

A análise do nome do 

Após quatro meses. 

Senador afirma que 
primeiro passo para 
aprovar indicado de 
Jair Bolsonaro à vaga 
no STF deverá ocorrer 
na semana que vem

Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado | PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Alcolumbre cede e anuncia 
sabatina de André Mendonça

André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro ao STF | PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

ex-advogado-geral da União 
deverá ocorrer entre 30 de 
novembro e 2 de dezem-
bro, durante o esforço con-
centrado do Senado para 
destravar indicações. A da-
ta exata não foi divulga-
da por Alcolumbre. Além 
disso, o nome do indicado 
também precisa ser apro-
vado pelo plenário da Casa.

Além de André Mendon-
ça, outras sete pessoas de-
vem ser sabatinadas no co-
legiado para vagas no CNJ 
(Conselho Nacional de Jus-
tiça), uma para cargo no 

CNMP (Conselho Nacional 
do Ministério Público), e 
uma para o TST (Tribunal 
Superior do Trabalho). 

Ao anunciar a sabatina 
de André Mendonça, Alco-
lumbre criticou a pressão 
que sofreu para pautar a 
análise na CCJ. “Confesso 
que pessoalmente me sen-
ti ofendido. Chegaram a 
envolver minha religião. 
Chegaram ao cúmulo de le-
vantar a questão religiosa 
sobre a sabatina de uma au-
toridade na CCJ, que nunca 
teve este critério. Minha 
origem é judaica. Um ju-
deu perseguindo um evan-
gélico? O estado brasileiro 
é laico. Está na Constitui-

ção”, disse.

O indicado
Além de ex-ministro da 
Justiça e Segurança Públi-
ca e ex-advogado-geral da 
União, ambas as funções 
realizadas durante o gover-
no do presidente Jair Bolso-
naro, André Luiz de Almei-
da Mendonça, de 48 anos, é 
protestante e pastor da Igre-
ja Presbiteriana do Brasil. 

“Vou seguir integralmente 
a decisão do presidente 
Rodrigo Pacheco de, no 
esforço concentrado, 
realizarmos a sabatina de 
todas as autoridades que 
estão aqui indicadas.” 

SENADOR DAVI ALCOLUMBRE (DEM-AP)

Lira entrega medalha a Bolsonaro
Sob protestos da oposição e 
aplausos de aliados, o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
recebeu ontem a medalha 
Mérito Legislativo 2021 em 
cerimônia na Câmara dos 
Deputados. A entrega foi 
feita pelo presidente da Ca-
sa, Arthur Lira (PP-AL), alia-
do do governo, enquanto 
o som ambiente da Câma-
ra era tomado por gritos de 
“mito” e “genocida”. 

A medalha tem o objeti-
vo de reconhecer o trabalho 
de autoridades, personali-
dades, instituições ou enti-
dades que tenham prestado 
serviços importantes ao Le-
gislativo ou ao país. Bolsona-
ro foi deputado federal por 
28 anos, mas sempre consi-
derado do “baixo clero”.

Em um rápido discurso 
antes de ser homenageado, 

o presidente agradeceu a in-
dicação de Vitor Hugo (PSL-
-GO) e o trabalho de Lira à 
frente da Câmara.

“Arthur Lira, muito obri-
gado pela deferência e pela 
forma como você se relacio-

na conosco”, declarou o pre-
sidente. “Muito me honra. 
Estou muito feliz neste mo-
mento”, completou Bolso-
naro sobre a condecoração, 
a mais alta comenda da Câ-
mara dos Deputados.

A sessão foi presidida pela 
segunda secretária da Câma-
ra, deputada Marília Arraes 
(PT-PE). Ela aproveitou o dis-
curso para criticar Bolsonaro 
e destacou uma corrosão da 
democracia no país, citando 
especificamente os ataques 
do presidente ao STF (Supre-
mo Tribunal Federal).

“Para aqueles que não 
exibam as credenciais de-
mocráticas que a concessão 
do mérito legislativo pres-
supõe, nunca é tarde para 
começar. Fazemos sinceros 
votos para que a concessão 
dessa honraria contribua 
para a formação de princí-
pios e valores que ela repre-
senta”, afirmou a petista.

Outro homenageado na 
sessão legislativa foi o papa 
Francisco, representado pe-
lo núncio apostólico.  METRO 

COM ESTADÃO CONTEÚDO

Bolsonaro elogiou o presidente da Câmara, Arthur Lira | PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

DIEGO 
BRITO
METRO

Os testes com o novo apli-
cativo de votação do PSDB, 
feitos durante a madruga-
da de ontem, não foram 
considerados “totalmente 
satisfatórios” pelo coman-
do do partido. Por causa 
disso, a novela da votação 
das prévias presidenciais 
voltou à estaca zero. 

Agora, os dirigentes tu-
canos vão se reunir com ou-
tras empresas para tentar 
encontrar uma alternativa 
para retomar o processo de 
escolha do candidato da le-
genda para a disputa presi-
dencial de 2022. A meta ori-
ginal era concluir a votação 
no próximo domingo.

As prévias foram suspen-
sas no último fim de sema-
na por causa de falhas na pri-
meira plataforma.  METRO

PSDB. Novo 
aplicativo é 
reprovado

Emendas para 2022

Congresso 
amplia valor em 
quase 140%

Na ofensiva para contro-
lar uma fatia maior do 
Orçamento da União, par-
lamentares apresenta-
ram um valor recorde de 
emendas para 2022, ano 
de eleição. Ao todo, depu-
tados federais e senadores 
querem R$ 112,4 bilhões 
em recursos públicos pa-
ra financiar obras e servi-
ços em seus redutos elei-
torais, sete vezes mais do 
que já está reservado pa-
ra o ano que vem. O valor 
representa aumento de 
139% em relação ao que 
foi proposto em 2020. 

 METRO COM AGÊNCIAS

Líder do governo

Ricardo Barros 
vira réu por 
suposta propina

A Justiça Eleitoral no Pa-
raná aceitou denuncia e 
colocou o deputado Ri-
cardo Barros (PP-PR), líder 
do governo Jair Bolsonaro 
na Câmara, e outras qua-
tro pessoas no banco dos 
réus em razão de suposto 
esquema de pagamento 
de propinas e lavagem de 
dinheiro envolvendo con-
tratos da Copel (Compa-
nhia Paranaense de Ener-
gia). De acordo com as 
investigações, Barros te-
ria recebido R$ 5 milhões 
para “influenciar nos in-
teresses” da Copel e “au-
xiliar” na negociação de 
duas empresas do setor 
de energia eólica da Gal-
vão Engenharia.  METRO 

COM AGÊNCIAS

Covid-19

Governo libera 
R$ 1,4 bilhão 
para vacinas

O Plano Nacional de Imu-
nização recebeu ontem 
R$ 1,4 bilhão para a com-
pra de 100 milhões de do-
ses de vacinas contra a co-
vid-19. O dinheiro veio 
por meio de um crédito 
suplementar no Orçamen-
to de 2021, que remane-
jou gastos discricionários 
– não obrigatórios –, sem 
impactar as contas públi-
cas. O governo federal es-
pera comprar 340 mi-
lhões de doses de vacina 
contra a covid-19 para as 
próximas fases de imuni-
zação, incluindo o reforço 
em toda a população adul-
ta.  METRO COM AGÊNCIAS





Os prefeitos das principais 
capitais do país veem como 
“inevitável” um aumento 
considerável das passagens 
nos transportes públicos no 
próximo ano. O grupo tenta 
apelar por ajuda do governo 
federal para que o reajus-
te seja ao menos menor do 
que as expectativas até ago-
ra. Representantes da FNP 
(Frente Nacional dos Pre-
feitos) foram a Brasília on-
tem para negociar recursos 
da União com os presiden-
tes da Câmara, do Senado 
e com o Ministério da Eco-
nomia. A ideia do grupo é 
que o governo possa auxi-
liar com subsídios.

As tarifas foram conge-
ladas neste ano por conta 
da pandemia na maior par-
te do país. Mas os reajustes 
nos combustíveis tornam 
praticamente impossível 
que o valor não sofra altera-
ções. Nos últimos 12 meses 
até outubro, o óleo diesel, 
utilizado nos ônibus, acu-
mula alta de 41%, de acordo 
com o IPCA, inflação oficial 
do país medida pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). Mas se 
considerado o período sem 
reajuste nas tarifas, desde 

Ajuda. Aumento no preço do litro do diesel utilizado nos ônibus e preços congelados desde 2020 tornam quase ‘inevitável’ o reajuste

Transporte público pode ser o vilão da inflação no próximo ano, projeta a consultoria XP | FOLHAPRESS

Prefeitos apelam ao governo 
para frear alta nas passagens

dezembro de 2019, a alta al-
cança 60%.

De acordo com o prefei-
to de São Paulo, Ricardo Nu-
nes, um dos integrantes da 
comitiva que negocia com 
o governo, o combustível é 
praticamente 20% do custo 
total do transporte público.

Em entrevista à Band-
News FM, o prefeito pau-
lista disse estar confiante. 
“Ficará muito difícil man-
ter o atual valor da pas-
sagem de ônibus se não 
houver uma contribuição 
federal. Mas estamos oti-

mistas em relação à produ-
tividade das conversas.”

O governo federal, no 
entanto, tem problemas 
para liberar novos auxí-
lios no orçamento do pró-
ximo ano. Para que o bene-
fício Auxílio Brasil receba 
reajuste e alcance R$ 400, 
foi necessária a criação da 
PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) dos Precató-
rios, que ainda precisa ser 
votada pelo Senado (leia 
mais abaixo). Ela libera cer-
ca de R$ 100 bilhões para 
2022, mas quase todo o ex-

cedente já está comprome-
tido em outros gastos.

Se as tarifas forem rea-
justadas de acordo com o 
IPCA acumulado, o aumen-
to pode ultrapassar 10%. 
A taxa nos doze meses até 
outubro, última atualiza-
ção realizada, é de 10,67%. 
Em São Paulo, o valor seria 
acrescido de até R$ 0,45, al-
cançando R$ 4,85. Mas há 
possibilidade de os empre-
sários pedirem reajuste in-
flacionário desde janeiro 
de 2020, o que acrescenta-
ria 4,52% na alta, soman-

do 15,19%. Neste caso, a 
passagem poderia chegar a  
R$ 5,06. A cidade de São 
Paulo já subsidia parte da 
tarifa com recursos pró-
prios. A previsão é que esse 
montante supere R$ 3,3 bi-
lhões neste ano em repasses 
às empresas de transporte.

No Rio de Janeiro, a 
atual tarifa dos ônibus mu-
nicipais de R$ 4,05 poderia 
custar R$ 4,65 com o rea-
juste a 15,19%.  

Projeção da consultoria 
XP realizada nesta semana é 
de que o aumento deve ser 
de ao menos 10%, tornando 
o transporte público um dos 
maiores vilões da inflação 
para o próximo ano. Na aná-
lise da empresa, pesam ain-
da para uma alta acentuada 
o aumento desde dezembro 
de 2019 em 22% no custo 
dos ônibus novos e 7,6% no 
salários dos motoristas. Pa-
ra a XP, o retorno de idosos 
ao transporte público com a 
queda nos casos de covid-19 
também deve impactar em 
crescimento de não pagan-
tes no sistema.

VANESSA 
SELICANI 
METRO

Petrobras 
não atenderá 
a demanda 
Pelo segundo mês se-
guido, a Petrobras 
anunciou que não vai 
conseguir atender to-
da a demanda de gasoli-
na e diesel pedida pelas 
distribuidoras de com-
bustíveis. Em nota, a es-
tatal informou que, as-
sim como no mês de 
novembro, os pedidos 
de diesel encaminhados 
para dezembro foram 
atípicos e superiores ao 
mercado esperado para 
este período. Atualmen-
te, a companhia atua 
com parque de refino 
com 87% de utilização 
total. A ANP (Agência 
Nacional do Petróleo) 
afirmou que o acompa-
nhamento junto às dis-
tribuidoras e postos  
revendedores até o 
momento não indica 
falta de combustível.  

 METRO COM BAND

Pelo segundo mês

Parlamentares e técnicos do  
Congresso Nacional conti-
nuam vendo espaço para uma 
“farra eleitoral” em 2022 ca-
so a PEC dos Precatórios seja 
aprovada no Senado, mesmo 
depois da mudança feita pelo 
relator do texto, Fernando Be-
zerra Coelho (MDB-PE). O pa-
recer carimbou parte dessa 
folga que vai ser aberta no Or-
çamento para o pagamento 
do Auxílio Brasil.

No total, a PEC abre espaço 
de R$ 106,1 bilhões no Orça-
mento de 2022. O relator “ca-
rimbou” parte desses recur-
sos (60% do total), ou seja, ele 
especifica com o que preci-
sam ser gastos: pagamento de 
R$ 400 no Auxílio Brasil; des-
pesas com saúde, Previdência 
e assistência social; e o cum-
primento de limites do teto 
de gastos (regra que impede 
que as despesas cresçam em 

ritmo superior à inflação).
Outra medida da PEC é 

adiar parte do pagamento dos 
precatórios, dívidas judiciais 
que o governo é obrigado a 
pagar depois de condenações. 
Em vez de pagar tudo no ano 
que vem, a proposta joga para 
frente R$ 43,8 bilhões. Sobre 
esse volume de recursos que 
ficarão livres no Orçamen-

to, Bezerra não colocou ne-
nhum “carimbo”, ou seja, po-
de ser usado da forma como o 
governo quiser. A votação de-
ve ocorrer apenas na semana 
que vem na CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) da Ca-
sa, mas já há senadores que 
defendem o adiamento. 

Pelo texto, o programa de 
transferência de renda terá 
caráter permanente, mas os 
limites e condições deverão 
ser dados por lei até 31 de de-
zembro de 2022. Para permi-
tir que o valor de R$ 400 seja 
também permanente, o pro-
grama não precisará apresen-
tar a fonte de financiamento 
exigida pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, o que na prá-
tica pode fazer com que o 
Auxílio com valor maior se-
ja pago sem um aumento de 
receitas como compensação. 

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Relator ‘carimba’ apenas 
parte da PEC dos Precatórios

“Se vincular somente uma 
parte, aí sim vai sobrar 
para farra. Não dá para 
votar desse jeito. Por mais 
esforço que [o relator] 
tenha feito, é insuficiente 
para que o governo tenha 
os votos necessários.” 

SIMONE TEBET (MDB-MS)

“Eu espero que não 
altere nada [no Senado] 
para não ter que voltar 
para Câmara, para a 
gente resolver essa 
questão, atender os mais 
necessitados com R$ 400. 
E sobra espaço para a 
gente fazer outras coisas 
também, ninguém nunca 
viu um Orçamento tão 
apertado como o nosso” 

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

Relator Fernando Bezerra Coelho 

| AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, pediu ontem 
apoio dos servidores públicos 
à proposta de reforma admi-
nistrativa encaminhada pelo 
governo ao Congresso Nacio-
nal em setembro de 2020. 

Ele falou ao funcionalis-
mo no 1º Seminário da Cor-
regedoria do Ministério da 
Economia. “Propusemos 
uma reforma administrati-
va que não iria atingir ne-
nhum direito do funciona-
lismo público atual. Apenas 
íamos criar um filtro para 
valorizar o funcionalismo”, 
disse o ministro.

Entre as mudanças, Gue-
des destacou o fato de o ser-
vidor não ter estabilidade ao 
passar no concurso público. 
Para conseguir o direito, a 
pessoa aprovada terá de “ser 
avaliada na sua integridade, 
na prestação de serviço, as-
siduidade, capacidade de tra-

balhar em equipe”, explicou. 
“Só então, ele vai merecer a 
estabilidade de emprego que 
os quadros atuais já têm.”

Portanto, acrescentou 
Paulo Guedes, “peço apoio 
do nosso funcionalismo [à 
proposta de reforma admi-
nistrativa], porque o que es-
tamos falando é de moder-
nização do serviço público, 
digitalização, maior produ-
tividade e meritocracia.”

Ele negou em seu discurso 
que tenha ofendido o funcio-
nalismo. Em fevereiro do ano 
passado, o ministro compa-
rou alguns servidores a para-
sitas. “Eu estava fazendo dis-
curso sobre a necessidade de 
controlarmos os gastos. Tem 
centenas de municípios que 
não conseguem sequer pagar 
a própria folha [...]. E eu disse 
que isso é como se fosse uma 
unidade que está ficando pa-
rasitária.”  METRO COM AGÊNCIAS

Aos servidores. Guedes 
pede apoio para reforma
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Depois de quase dois meses 
intensos de negociações, os 
três principais partidos ale-
mães finalmente chegaram 
ontem a um acordo para as-
sumir a nova gestão da Ale-
manha. Liderados pelo so-
cial-democrata Olaf Scholz, 
a nova coalizão tem como 
desafio não só substituir a 
conservadora Angela Mer-
kel, vista como uma gran-
de líder do país e da Europa 
nos últimos 16 anos, mas 
também herdar uma nova 
onda de casos de covid-19 
na região e as consequên-
cias da pandemia.

A chamada “coalizão se-
máforo”, em referência às 
cores dos três partidos que 
se uniram (Verdes; Partido 
Social-Democrata e Partido 
Democrático Liberal), reco-
nheceu as diferenças entre 
as siglas, mas bateu o mar-
telo nos planos que pos-
suem em comum para o 
futuro da Alemanha. Entre 

eles, o anseio para comba-
ter a pandemia de covid-19 
que ressurge no país, colo-
car a Alemanha no cami-
nho para abandonar o uso 
do  carvão e expandir para 
80% o uso de energia reno-

vável até 2030.
Assim como Merkel, Olaf 

é tido como pragmático 
e pouco carismático, mas 
também como um cumpri-
dor de metas capaz de lidar 
com temas espinhosos. 

Com a missão de herdar 
uma grande gestão encabe-
çada por Merkel, a coalizão 
prometeu ontem “conti-
nuidade”. “O novo gover-
no será essencialmente de 
continuidade, não de mu-

dança”, disse Holger Sch-
mieding,  economista-che-
fe do Banco Berenberg. 
“Todos aqueles que espera-
vam que este fosse o início 
de algo completamente di-
ferente ficarão desaponta-

dos”, garantiu. 
No entanto, a coalizão 

de centro-esquerda preci-
sará enfrentar uma explo-
são de novos casos de coro-
navírus no país, que vem 
batendo recordes consecu-
tivos de contágios diários, 
enquanto as mortes volta-
ram ao patamar do início 
de maio (leia mais abaixo).

A revista alemã Der 
Spiegel informou ain-
da ontem que o Ministé-
rio da Saúde do país ela-
borou uma proposta para 
que a vacina contra a co-
vid-19 seja obrigatória na 
Alemanha a partir de 1º de 
janeiro de 2022 para fun-
cionários de casa de re-
pouso e clínicas. Já Katrin 
Goering-Eckardt, líder par-
lamentar dos Verdes e que 
compõe o novo mandato, 
se manifestou ontem em 
apoio à vacinação contra 
a doença para todos os ale-
mães.  METRO 

Novo governo. País europeu dá adeus a Angela Merkel e, pela primeira vez em 16 anos, terá um novo mandato de centro-esquerda

Coalizão semáforo une partidos: Verdes, Social-Democrata (vermelho) e Democrático Liberal (amarelo). Ao centro e de gravata vermelha, o novo chanceler | GETTY IMAGES

Alemanha acerta coalizão

Naufrágio deixa 
30 refugiados 
mortos

Ao menos 30 pessoas 
morreram ao tentar atra-
vessar da França para o 
Reino Unido, no Canal 
da Mancha, ontem. Um 
pescador encontrou 15 
corpos boiando no mar e 
avisou o Ministério Inte-
rior da França.  METRO

Grupo extremista 
proíbe novelas 
com atrizes

Três meses após tomar 
o poder do Afeganistão, 
o grupo extremista Tale-
ban proibiu ontem que a 
TV local transmita nove-
la com atrizes e obrigou o 
uso de véus por jornalistas 
– retomando regras da 
década de 1990.  METRO

China critica 
convite dos 
EUA a Taiwan

O governo chinês acusou 
o presidente americano 
Joe Biden de “cometer um 
erro” ao convidar a ilha de 
Taiwan para um fórum so-
bre a democracia. Para a 
China, é inaceitável qual-
quer interação entre 
EUA e Taiwan.  METRO

‘Erraram rude’ Tragédia Regras do Taleban

O ECDC (sigla em inglês pa-
ra Centro Europeu de Preven-
ção e Controle de Doenças) 
recomendou ontem a aplica-
ção de doses de reforço de va-
cinas contra a covid-19 para 
todos os adultos do bloco.

Em um relatório sobre o 
andamento da situação epi-
demiológica na União Euro-
peia, a diretora da agência, 
Andrea Ammon, disse que 
a aceleração do reforço vaci-
nal e a reintrodução de me-
didas não farmacológicas, 
como o uso de máscara e dis-
tanciamento social, podem 
reduzir o impacto da varian-
te delta nos meses de dezem-
bro e janeiro.

“Temos disponíveis vaci-

nas seguras e eficazes, e en-
quanto uma parcela mais 
ampla da população não es-
tiver imunizada, as interven-
ções não farmacêuticas de-
vem continuar fazendo parte 
de nossa rotina cotidiana”, 
afirmou Ammon.

De acordo com o portal 
Our World in Data, 66,72% 
da população da UE está to-
talmente vacinada contra a 
covid-19, mas os índices são 
desiguais entre os Estados-
-membros: enquanto Por-
tugal lidera o ranking com 
87,78%, a Eslováquia apare-
ce na outra ponta com ape-
nas 42,78%.

O continente voltou a ser 
o epicentro da pandemia nas 

últimas semanas e diversos 
países, como Áustria e Alema-
nha, endureceram medidas 
sanitárias para conter a explo-
são dos casos antes da chega-
da do inverno, em dezembro.

“O atual nível de vacina-
ção será insuficiente para li-
mitar o ônus dos casos de 
covid-19 e das internações 
hospitalares, sobretudo nos 
países com índices inferio-
res de imunização”, alertou 
Ammon, pedindo urgência 
para combater o “abismo 
imunitário” no bloco. De 
acordo com especialistas, a 
imunização completa con-
tra o coronavírus deve atin-
gir, no mínimo, 80% da po-
pulação.  METRO COM AGÊNCIAS

União Europeia recomenda 
dose de reforço para todos
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Novelão

Monica 
Iozzi no 
drama

“Novela”, nova série 

brasileira da Amazon 

Prime Video, foi 

anunciada ontem com 

Monica Iozzi no papel da 

protagonista. Ela é Isabel, 

uma promissora roteirista 

de TV e seu principal 

rival é interpretado por 

Miguel Falabella. Outros 

nomes no elenco são 

Herson Capri, Marcello 

Antony, Suzy Rêgo, 

Yara de Novaes, Tarcísio 

Filho, Maria Bopp, Pedro 

Ottoni, Ary França, Caio 

Menck, Leandro Villa, 

Elisa Pinheiro e Luana 

Xavier.

O diretor baiano Aly Mu-
ritiba, 42 anos, ganhador 
do Kikito de Ouro em 2018 
pelo filme “Ferrugem”, 
tem seu grande momento 
com “Deserto Particular”, 
que estreia hoje em gran-
de circuito no Brasil. O fil-
me, agraciado com o prê-
mio do público da mostra 
Venice Days, na 78ª edição 
do Festival de Veneza, es-
te ano, também é a aposta 
brasileira para concorrer a 
uma vaga entre os indica-
dos ao Oscar na categoria 
filme internacional no ano 
que vem.

Com muita delicadeza, 
o roteiro percorre o Bra-
sil profundo, dosando sen-

sibilidade e desejo em en-
contros que não obedecem 
ao “menino encontra me-
nina” da cartilha de sem-
pre. Nem poderia ser assim 
mais. Há décadas a inter-
net influencia a maneira 
com que se conhece gente, 
se faz sexo e até, olha só, 
se vai parar no altar.

O filme começa em Curi-
tiba, acompanhando o po-
licial Daniel (Antonio Sa-
boia, de “Bacurau”), um 
tipo solitário que passa a se 
dedicar exclusivamente aos 
cuidados com o pai depois 
que um erro grave o afas-
ta de suas funções. Seu úni-
co “contato” com o mundo 
externo é por mensagens 

com Sara, uma mulher que 
conheceu por um aplicati-
vo de encontros e que mo-
ra no sertão da Bahia.

Depois que ela para de 
responder a seus contatos, o 
policial decide cruzar o país 
para encontrá-la, já que, iro-
nicamente, esse relaciona-
mento virtual é a única coi-
sa de palpável que lhe resta. 
Ele espalha retratos da mo-
ça pela cidade, mas as pes-
soas parecem não estar dis-
postas a ajudá-lo.

O encontro, quando 
acontece, não é exatamen-
te o que ele esperava, mas 
o amor não é menor. Toma-
ra que o Brasil seja reconhe-
cido em Hollywood.  METRO

Cinema. Estreia hoje ‘Deserto Particular’, do diretor Aly Muritiba, pré-candidato brasileiro ao Oscar de filme 
internacional em 2022; o filme acompanha uma delicada história de amor contada entre Curitiba e o sertão baiano

Antonio Saboia interpreta protagonista Daniel | DIVULGAÇÃO

Pelo Brasil profundo

‘Casa Gucci’ mistura moda e crime

Lady Gaga é o grande trunfo do elenco | DIVULGAÇÃO

“Casa Gucci”, dirigido por 
Ridley Scott, é história de 
uma grande tragédia fami-
liar desenrolada no mundo 
da moda, algo mostrado já 
no início do filme. 

Maurizio Gucci é interpre-
tado por Adam Driver, que 
compõe um tipo meio desli-
gado e à parte do mundo dos 
grandes negócios da grife, ca-
pitaneada por seu pai, Rodol-
fo (Jeremy Irons), em parceria 
com seu irmão e sócio, Aldo 

(Al Pacino). Também é interes-
sante saber que tudo se pas-
sou na vida real, como atesta 
o livro “Casa Gucci”, de Sara 
Gay Forden (Edição Seoman, 
512 páginas), cujo subtítulo 
resume bem a coisa: “Uma 
história de glamour, ganân-
cia, loucura e morte”.

Maurizio, tímido e desajei-
tado, fisgado pela desinibida 
Patrizia Reggiani (Lady Gaga). 
O pai o deserda e ele vai tra-
balhar com o pai da moça, do-

no de uma empresa de trans-
portes. Mas ela, ambiciosa, 
tem outros planos, que fazem 
com que o marido declare 
guerra ao outro lado da famí-
lia, em especial ao tio e ao pri-
mo, Paolo (Jared Leto).

A questão da moda fica à 
parte  e privilegia o foco de Ri-
dley Scott – o drama causado 
pela cobiça e também pelo de-
sejo de reconhecimento, essa 
fraqueza humana por defini-
ção.  METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

A morte de Diego Armando Maradona completa hoje um ano. As produções em homenagem ao craque argentino se intensificaram 
nos streamings. Séries de ficção e documentais, filme com olhar de fã e até podcast entram nessa roda para falar sobre ‘El Pibe’

METRO

Ninguém esquece de Maradona

Os Últimos Dias de 
Maradona
Em seis episódios, o podcast 
apresenta áudios do processo 
judicial aberto pouco depois da 
morte de Maradona, com de-
poimentos de pessoas próxi-
mas a ele e entrevistas exclusi-
vas, reconstruindo como foram 
os momentos finais da vida do 
craque dentro e fora do campo. 

Maradona no México
Disponível desde 2019, a série 
documental acompanha Mara-
dona em missão em Culiacán, 
coração do cartel de Sinaloa. 
Sua tarefa é salvar o time de 
Dorados e, talvez, muito de sua 
reputação.

A Mão de Deus
O filme italiano estreia em 
15/12 na Netflix e é uma 
homenagem do cineasta 
Paolo Sorrentino a Diegui-
to. É ambientado nos 1980, 
quando o argentino foi ído-
lo no Napoli e campeão 
mundial em 1986.

Maradona: Conquista 
de um Sonho
A série argentina, disponível 
na Prime Video, começou a ser 
produzida antes da morte ‘del 
Pibe’ e conta todas as fases do 
jogador, desde a infância,  
até a idade adulta.

Podcast 
acompanha 
processo 
judicial | 
FOTÓGRAFO/

AGÊNCIA

Dieguito em fase técnico | DIVULGAÇÃO
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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!

Cruzadas

Sudoku

Soluções

no
procoletivo@gmail.com

O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente

Um estudo norte-americano recente mapeou as vantagens de 
construir ciclovias, estacionamentos e infraestrutura de apoio e segu-
rança para ciclistas, concluindo que esse investimento é fundamental 
para o crescimento econômico nas cidades.

De acordo com a pesquisa, as cidades que estimulam o uso de bi-
cicletas como meio de transporte e lazer ativam a economia local mui-
to mais do que as cidades que não contam com infraestruturas dese-
jáveis para ciclistas.

O estudo destaca o impacto positivo que o ciclismo tem nos bair-
ros e nas economias regionais e locais.

“Quando as comunidades se esforçam para tornar o ciclismo mais 
seguro e acessível para a população, o retorno do investimento é claro 
para as pessoas e a sociedade em geral, desde a redução de custos em 
saúde pública, a criação de empregos, o crescimento de pequenas em-
presas e muito mais. Esperamos que, com esse estudo, a gente possa 
inspirar mais gestores a planejar e projetar cidades acolhedoras para 
os ciclistas”, disse Bill Nesper, diretor da League of American Bicyclists.

Apesar de mapear a realidade nos Estados Unidos, o estudo dei-
xa claro que os benefícios se aplicam em cidades de todo o mundo. 
A pesquisa, disponível no link bikeleague.org/sites/default/files/Bicy-
cling%20Benefits%20Business.pdf, destaca outras vantagens para 
quem investe na proteção do ciclista, com a redução dos limites de 
velocidade, maior infraestrutura ciclística e redução do espaço para 
os carros:

de apoio para ciclistas estimula e forma novas gerações de ciclis-
tas, ativando a cidadania e melhorando a economia, a saúde e o 
meio ambiente.

-
cicleta compartilhada. Isso movimenta as lojas e o mercado ciclís-
tico em geral.

-
presas que recebem bem ciclistas também se beneficiam com mais 
bicicletas nas ruas.

-
tam em viagens e hospedagens. O cicloturismo movimenta bilhões 
nos Estados Unidos e na Europa. Apenas nos países da União Euro-
peia a atividade gera 150 bilhões de euros por ano.

-
tos nas comunidades. Além, é claro, da economia individual no bol-
so de quem pedala. A bicicleta reduz custos com transporte moto-

@procoletivowww.procoletivo.com.br
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BICICLETA É BOM 
PARA A ECONOMIA

Bicicleta ativa 

economia local

Horóscopo

www.personare.com.br 

A inteligência e a simpatia 
afloram e podem contribuir 
com o trato interpessoal. A 

comunicação pode se afetar diante de problemas.

A tendência é que suas 
habilidades intelectuais 

façam a diferença na vivência social. Conflitos 
territoriais podem se fazer presentes.

Seu senso de coletividade se 
eleva durante este ciclo, o que 

lhe faz se mostrar colaborativo. É preciso não se 
deixar explorar.

Você tende a usar a 
inteligência para solucionar as 

negociar com diplomacia.

A busca por quietude pode 
encontrar obstáculos. Busque 

administrar os conflitos de interesse com 
inteligência e diplomacia.

Inteligência e equilíbrio 
emotivo podem ser fortes 

aliados. Busque se preservar fisicamente e 
financeiramente. É preciso ter limites!

O pensamento dinâmico e 
otimista pode guiar a sua 

atingem maiores proporções.

que sejam estimulantes 

contatos pontuais online.

Neste momento, sua 
jovialidade é nutrida e pode lhe 

fazer se expor de modo confiante. O momento 
pede cautela e é preciso ter critério.

Sua capacidade de 
gestão tende a se elevar, 

otimizando recursos e práticas. Conflitos 
territoriais afloram com o entorno imediato.

Durante este momento, as 
parcerias de trabalho tendem 

a ser favorecidas, o que contribui com um 

Sua percepção das 
necessidades práticas se 

amplia. O trato humano pode encarar desafios 
ligados ao excesso de controle.

Leitor fala

Cidades Excelentes
Acho esse prêmio de uma pertinência 
absoluta. Um país como o nosso pre-
cisa de bons exemplos. O Grupo Ban-
deirantes é uma luz para a civilidade 
e estímulo às práticas políticas que be-
neficiam a urbanidade e a sociedade.
RAFAEL VARELA VIA E-MAIL





 Formado em geofísica pelo IAG  
da USP, mestre em engenharia  
do petróleo pela Unicamp e  
doutor em geociências pela 
Unicamp. Sérgio está à frente do  
Space Today, o maior canal de 
notícias sobre astronomia do Brasil

Sérgio Sacani spacetodaytv

@spacetoday1

SpaceToday1

spacetoday.com.br

Um dos maiores enigmas da humani-
dade talvez seja o da existência de vida 
em outro lugar do universo. Mas, assim, 
não vida microbiana, e sim vida inteli-
gente, evoluída e tal. Só que todas as teo-
rias, crenças e hipóteses sobre encontrar 
“homenzinhos verdes” por aí não são al-
go exatamente simples, tanto que até o mo-
mento não temos nada comprovado para 
uma resposta afirmativa.

Por outro lado, podemos dizer que estamos 
num patamar em que a astrobiologia – campo 
científico que estuda a vida no universo em cone-
xão com o ambiente astronômico – já tem experiên-
cia suficiente para tentar, pelo menos, saber infor-
mar quando encontrarmos vida, se é realmente vida.

Muita coisa se passou, alguns falsos positivos apa-
receram mundo afora e, com expertise nessas déca-
das de experiência no assunto, um grupo de cientistas 
da Nasa resolveu criar um tipo de protocolo, uma base 
– ou como dizem, um framework – que tem como ob-
jetivo final responder a pergunta de um milhão de dóla-
res: estamos realmente sozinhos no universo?

 Se trata de uma escala que ajudará muito a entender-
mos em que pé estamos em termos da busca por vida e o 
quanto estamos perto de ficarmos sabendo sobre estes pos-
síveis “vizinhos”. Essas medidas dão fundamentos aos cien-
tistas, que poderão usá-las para balizar novas missões cien-
tíficas e também promete ser muito útil para administrar a 
expectativa de todo mundo.

A escala foi construída totalmente baseada no método cien-
tífico, ou seja, fazendo perguntas, elaborando hipóteses, desen-
volvendo métodos para procurar as pistas, descartando as ex-
plicações alternativas, confirmando as detecções por medidas 
independentes e evoluindo os métodos. São sete níveis (veja no in-
fográfico ao lado) e cada um, em diferentes objetos de pesquisa, es-
tá em etapas distintas. As missões em Marte, por exemplo, já passa-
ram por alguns níveis e atualmente alcançam o estágio de espera das 
amostras coletadas pelo Perseverance – rover planetário baseado nas 
configurações do rover Curiosity do Mars Science Laboratory. Num fu-
turo próximo teremos a missão Dragonfly para Titã que também poderá 
coletar informações cruciais que podem ajudar na definição dessa escala.

É importante ponderar que vivemos num momento em que temos 
muitas sondas vasculhando outros mundos, temos uma grande quanti-
dade de exoplanetas – planetas que se encontram fora do Sistema Solar – 
sendo descobertos e no futuro próximo teremos ainda mais investidas hu-
manas por aí atrás da vida no universo. 

NÍVEL 1 
Os cientistas relataram os indícios 
de uma assinatura de vida, como 
uma molécula ou algo parecido. Por 
exemplo: detectar uma molécula em 
Marte que só podia estar ali por 
processos biológicos

NÍVEL 2 
Os cientistas garantiriam que a de-
tecção não foi influenciada pela con-
taminação de instrumentos na Terra

NÍVEL 3 
Os cientistas mostrariam como esse 
sinal biológico é encontrado em um 
ambiente análogo aqui na Terra. Por 
exemplo: o delta de um rio em um 
lago como o local de pouso do rover 
Perseverance da Nasa em Marte

Ó, dúvida! Nasa  
estabelece escala para  

facilitar compreensão sobre  
a busca de vida inteligente  

no universo

TEM ALGUÉM AÍ?

NÍVEL 4
Seria necessário encontrar oxigênio e me-
tano, já que uma combinação desses ga-
ses na atmosfera da Terra é um indicati-
vo de vida

NÍVEL 5
Seria necessário ter uma segunda detec-
ção independente de algum indício de 
vida, como imagens globais do planeta 
mostrando algo como algas, ou florestas

NÍVEL 6
O estudo com um conjunto diferente e 
independente de instrumentos, além da 
combinação da evidência de todos eles

NÍVEL 7
Seria necessário mandar uma missão para 
determinado objeto de pesquisa para con-
firmar a presença de vida
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Breakthrough Initiatives

Em busca 
de um sinal

Existem diferentes 

programas designados 

especificamente para 

buscar vida inteligente 

fora da Terra. O maior 

deles é o Breakthrough 

Initiatives, fundado em 

2015 pelo russo Yuri 

Milner e atualmente 

também pelo CEO 

do Facebook, Mark 

Zuckerberg – o físico 

Stephen Hawking, morto 

em 2018, integrava o 

projeto. A iniciativa 

desenvolve receptores 

de ondas de rádio 

altamente sensíveis e 

precisos para serem 

acoplados nas maiores 

antenas existentes no 

mundo e tentar detectar 

algum sinal de civilização 

inteligente fora da Terra. 

Embora ainda não tenha 

tido êxito na missão 

original, a iniciativa 

descobriu outras coisas, 

como diferentes de 

estrelas e colisões destas 

esferas de plasma.
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Verdão nos braços da galera
No início da tarde de ontem, o a delegação do Palmeiras embarcou para Montevidéu, onde 
buscará o tricampeonato da Libertadores no sábado, contra o Flamengo. E não foi sozinha. 
Jogadores, comissão técnica e dirigentes foram homenageados pelos funcionários do 
clube antes de entrar no ônibus que rumou para o aeroporto de Guarulhos. Ao saírem da 
Academia de Futebol, foram recepcionados por muita festa da torcida, com direito a fogos 
de artifício, bandeiras e entoando o hino palmeirense  | ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

No cumprimento da 34ª ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro, o São Paulo entrou 
em campo no Morumbi 
embalado pela vitória dian-
te do rival Palmeiras para 
enfrentar o embaladíssimo 
Athletico-PR, que acabou 
de conquistar a Copa Sul-
-Americana. Em jogo, no 
entanto, um objetivo me-
nos glorioso: com 41 pon-
tos cada na tabela, a vitória 
significaria um alívio em 
relação ao fantasma do re-
baixamento – o Bahia, pri-
meiro do bloco, tem 37. Só 
que o 0 a 0 se manteve até 
o fim e, com 42 pontos, a si-
tuação segue preocupante. 

O Tricolor teve amplo do-
mínio na etapa inicial. Sem 
deixar o Furacão respirar, o 
time de Rogério Ceni fina-

lizou nove vezes contra ne-
nhuma do adversário, mas 
não conseguiu alterar o mar-
cador. Na melhor delas, Rigo-
ni parou no goleiro Santos.

No 2º tempo, o ímpeto 
são-paulino continuou e as 
chances iam aparecendo. 
Rigoni, de novo, e Arboleda 
desperdiçaram. Com os mi-
nutos passando, no entan-
do, o Athletico foi tirando 
o ritmo do rival, que passou 
a levar menos perigo. As-
sim foi até o apito final, pa-
ra protestos da torcida nas 
arquibancadas. 

Brasileirão. São Paulo só empata e continua aflito com rebaixamento 

Reinaldo disputa lance contra paranaense no Morumbi | JOSÉ TRAMONTIN/ATHLETICO-PR

Segue o drama 

SÃO PAULO ATHLETICO-PR

0 0  
Noite dos alvinegros
Santos e Corinthians en-
tram em ação hoje pela 
35ª rodada. Na partida an-
terior, ambos se enfren-
taram no clássico em Ita-
quera e o Timão levou a 
melhor por 2 a 0. 

 Às 19h, o grupo de Fá-
bio Carille tenta a reação 
na Vila Belmiro diante do 
Fortaleza. Além de reto-
mar a confiança, uma vi-
tória do Peixe, que tem 42 
pontos, também significa-
ria alcançar 45, o “número 
mágico” para acabar com 
os riscos de rebaixamento. 
Já o Timão tenta manter a 
toada contra o Ceará, no 
Castelão, às 20h. A equipe 
de Sylvinho luta para se 
consolidar no G-4 da com-
petição.  METRO

Manchester City e Paris Saint-
-Germain estão garantidos 
nas oitavas de final da Liga 
dos Campeões. Mas o astral 
é diferente para cada um. Na 
5ª e penúltima rodada da fase 
de grupos da competição, os 
dois se enfrentaram na Ingla-
terra e os donos da casa leva-
ram a melhor por 2 a 1.

E foi de virada. O time 
francês mais uma vez teve 
uma atuação abaixo do es-

perado, ainda que com Mes-
si, Neymar e Mbappé. Es-
te último abriu o placar no 
2º tempo, mas Sterling e Ga-
briel Jesus deram a vitória 
para os Citzens. 

Com 12 pontos, o City 
também já assegurou a lide-
rança do Grupo A. Já o PSG, 
com 8, só se garantiu por-
que o Brugge perdeu para 
o Leipzig – ambos ficaram 
com 4 pontos cada.  METRO

Liga. City vira sobre o PSG, 
mas ambos seguem às oitavas

José Ferreira Neto, o Craque Neto, jogador dos bons e comentarista melhor ainda, diga-se de 

passagem. Apresentador do programa “Os Donos da Bola”, na Band, e que joga aqui no time 

do Metro Jornal todas as quintas-feiras. Colaboração: Renato Nalesso

LEGÍTIMO SUPER-HERÓI!
Tudo indica que o Atlético-MG será o campeão do Brasi-
leirão 2021. Tem oito pontos de vantagem para o vice-
-líder Flamengo faltando quatro rodadas para acabar a 
competição. Só um desastre impediria isso. E, claro, com 
um legítimo super-herói como o Hulk fica ainda mais di-
fícil que alguma desgraça aconteça. Esse cara foi a gran-
de cartada da diretoria mineira nessa temporada. Quer 
dizer, que ele era bom de bola era fácil de ver. Tem uma 
baita força, velocidade e precisão nos arremates. Só não 
imaginava de verdade que ele faria tanta diferença.

Desde que chegou ao Galo vindo da China o atacan-
te tem números de ‘incrível’ Hulk mesmo. São 30 gols 
em 63 partidas e a artilharia isolada do Brasileirão até 
aqui com 15 gols. É impossível não dizer que ele é ho-
je o melhor jogador em atividade no País. Mereceria 
inclusive voltar com mais frequência a vestir a camisa 
da Seleção Brasileira. O duro é que para o Tite e para a 
CBF não basta só jogar bola, não é verdade?

Hulk dará um título do Brasileirão ao Galo após 50 
anos. O que significa dizer que ele estará no hall dos 
maiores ídolos do clube e com um tremendo mérito. 
Se forçar um pouquinho nessa reta final ainda briga-
rá com o Gabigol para ser o maior goleador do Brasil 
em todo o ano (só dois gols separam). Vamos ser sin-
ceros? Quem não queria um atacante como o Hulk no 
seu time de coração, hein?

Prêmio disputado
A Fifa divulgou a lista dos 10 finalistas ao prêmio de 
melhor jogador do mundo no ano. O que mais me 
chamou a atenção é que pela primeira vez após mui-
tos anos existe uma tremenda dúvida de quem será o 
grande vencedor. Afinal de contas nem Cristiano Ro-
naldo e muito menos Messi, que dominaram a festa 
nos últimos anos, estão vivendo grandes momentos 
em suas carreiras. O favorito ao bi talvez seja nova-
mente o polonês Lewandowski, que só para variar tem 
mais gols que jogos em 2021. O que me deixa com 
uma pulga atrás da orelha é a inoperância do Neymar, 
que apesar de estar na lista como único brasileiro, tem 
chances quase que remotas de conquista. E de pensar 
que tecnicamente ele é um milhão de vezes melhor 
que a maioria desses gringos da lista. O que prova que 
não basta apenas ter o dom de jogar bola. Precisa tam-
bém querer lutar para buscar os objetivos.

Diga-se de passagem!

CRAQUE NETO
CRAQUENETOPRODUCOES

@HOTMAIL.COM

Siga as mídias do Craque:

youtube.com/craqueneto10

@10neto

@10neto

facebook.com.br/craqueneto @10neto
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A voz da final

Anitta
A cantora revelou que 

vai se apresentar na final 

da Copa Libertadores da 

América entre Flamengo 

e Palmeiras, no sábado, 

em Montevidéu, Uruguai. 

A novidade foi contada 

pela própria artista 

durante sua participação 

no podcast Podcats. “Eu 

vou cantar de novo na 

final da Libertadores. 

Vai ser Flamengo e 

Palmeiras. Eu não sou 

Flamengo não, sabe? 

Eu sou botafoguense. 

Mas, assim, nas vezes em 

que eu cantei e tinha o 

Flamengo, o Flamengo 

ganhou, viu?”, contou. 

Anitta já tem experiência 

de se apresentar em 

eventos esportivos. Além 

da Libertadores, ela 

esteve na final dos Jogos 

do Rio, em 2016, no então 

GP do Brasil de Fórmula 

1 em 2017, e também 

fez um show na festa de 

encerramento da Copa 

América, no Maracanã, 

em 2019.


