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PORTO ALEGRE MANTÉM
VACINAÇÃO CONTRA COVID EM 40
ENDEREÇOS NESTA TERÇA-FEIRA.
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até as 21h e outras 35 opções nos
mais variados bairros, a Secreta-
ria Municipal da Saúde (SMS) de
Porto Alegre mantém nesta terça-
feira (30) a aplicação de vacinas
contra covid para o público a par-
tir dos 12 anos. Também conti-
nua disponível a dose de reforço
para a faixa de 18 anos em di-
ante, conforme prazos específi-
cos. Página 3

COM VOOS CANCELADOS, BRASILEIROS
NA ÁFRICA DO SUL PEDEM AJUDA AO

NOSSO CONSULADO LÁ.
Página 11

Gabriel Monteiro/SECOM

AOMENOS 10 CAPITAIS BRASILEIRAS JÁ CANCELARAM FESTAS DE ANO NOVO POR CAUSA DA NOVA VARIANTE DA COVID.
Ao menos dez capitais brasileiras decidiram não realizar festa de Réveillon este ano devido à pandemia de Covid-19. Um
levantamento confirmou que Campo Grande, Fortaleza, Macapá, Belo Horizonte, Salvador, São Luís, João Pessoa, Palmas,
Curitiba e Teresina optaram pela não realização de eventos para celebrar a virada de 2021 para 2022. Página 9

NOVA VARIANTE DO CORONAVÍRUS PODE INFECTAR
MAIS E MATARMENOS, DIZEM ESPECIALISTAS.

Página 16



Porto Alegre voltará a oferecer testagem
de coronavírus para quem desembarca

no Aeroporto Salgado Filho.
Cristine Rochol/PMPA

Como foco na variante ”Ômicron”, Protocolo deve ser retomado nesta semana.

A pós a confirmação
de casos da variante

do coronavírus conhe-
cida como ”Ômicron”
(proveniente da África do
Sul) em diversos países,
a prefeitura de Porto Ale-
gre vai retomar a oferta
de testes RT-PCR no
Aeroporto Internacional
Salgado Filho. O serviço
estará disponível para
os habitantes da capital
gaúcha que retornam
de viagem ou forasteiros
em visita de pelo menos
quatro dias.

De acordo com a
Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), a expecta-
tiva é de retomada do
protocolo ainda nesta
semana. Todos os casos
positivos serão enca-
minhados para estudo
de análise genômica, a
fim se apontar eventual
circulação local da nova
cepa.

De acordo com o di-
retor da Vigilância em
Saúde, Fernando Ritter,
a ideia é manter uma vi-
gilância de grande ne-
cessidade no atual mo-
mento:

“A ômicron tem reve-
lado um ritmo de trans-
missão alto, similar a de
outras variantes, como a
Delta. Por isso estamos
atentos e precisamos re-
forçar os cuidados”. Até
o momento, entretanto
não há casos da nova
variante confirmados no
Brasil, nem casos de óbi-
tos a ela associados no
mundo.

Como funciona
O teste deverá ser rea-

lizado dentro de até sete
dias após o desembar-
que. Para realizar o
exame, o passageiro de-
verá preencher o Formu-
lário de Retorno do Via-
jante.

Os resultados serão
divulgados em até 24 ho-
ras. Em caso positivo,
o passageiro irá receber,
por e-mail, as instruções
para isolamento domici-
liar, bem como os locais
de acesso aos serviços
de urgência da cidade
e as unidades de saúde
mais próximas do ende-
reço informado.

Os viajantes com re-
sultado negativo tam-
bém receberão, via e-
mail, orientações para
prevenir o contágio por
coronavírus, como medi-
das de higiene e prote-
ção individual.

Após o preenchi-
mento do formulário,
o passageiro receberá,
por e-mail, as instruções

para a realização da
coleta, e deverá procurar
o laboratório indicado
portando os seguintes
documentos originais:

– Documento de iden-
tificação oficial com foto
e CPF (RG, carteira de
motorista, passaporte ou
outro documento oficial).

– Bilhete aéreo (ou
cartão de embarque)
com desembarque em
Porto Alegre até sete dias
antes da data da coleta.

– Para residentes em
Porto Alegre: compro-
vante de residência em
seu nome ou declara-
ção simples de residên-
cia emitida por terceiros.

– Para visitantes:
comprovante de estadia
(mínimo de quatro dias)
em locais de hospeda-
gem da cidade.

Protocolo
sanitário

A primeira experiência
de protocolo para testa-
gem de viajantes aéreos
em Porto Alegre foi ini-
ciada em 19 de julho, a

fim de monitorar a circu-
lação da variante Delta
na cidade. Até a sua
suspensão, em 18 de ou-
tubro, 581 passageiros
preencheram o formulá-
rio específico.

Desse continente, 195
compareceram ao la-
boratório indicado pela
Secretaria Municipal da
Saúde para realização
do teste, com confirma-
ção de cinco casos posi-
tivos para coronavírus.

Dentre os motivos ale-
gados para a interrupção
estão o índice de pes-
soas com duas doses da
vacina ou com esquema
de imunização completo
e a estabilidade no nú-
mero de novos casos,
bem como em interna-
ções hospitalares pela
doença. Também pe-
sou na decisão a situ-
ação controlada no que
se refere à própria trans-
missão da variante delta.
(Marcello Campos)
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Porto Alegre mantém vacinação contra
covid em 40 endereços nesta terça-feira.

Cristine Rochol/PMPA

Em seis postos de saúde o serviço é oferecido até as 21h.

C om seis postos de
saúde abertos até

as 21h e outras 35 op-
ções nos mais variados
bairros, a Secretaria
Municipal da Saúde
(SMS) de Porto Alegre
mantém nesta terça-
feira (30) a aplicação
de vacinas contra covid
para o público a partir
dos 12 anos. Também
continua disponível a
dose de reforço para a
faixa de 18 anos em di-
ante, conforme prazos
específicos.

Os 40 locais in-
cluem sala especial no
shopping João Pes-
soa, unidade móvel
no Largo Glênio Peres
(Centro Histórico), seis
farmácias parceiras e
32 postos de saúde
atendendo em horários
variados. Endereços,
imunizantes e outros
detalhes podem ser
conferidos de forma
detalhada no site oficial
prefeitura.poa.br.

Exigências
Em procedimentos

de primeira dose (ou
aplicação única, no
caso da vacina da Jans-
sen), deve ser apresen-
tada identidade com
CPF. Não é mais neces-
sário o comprovante de
residência, bastando
uma autodeclaração
simples com nome e o
endereço.

Já na segunda in-
jeção é obrigatório o
cartão de controle for-
necido pelo agente
de saúde na primeira

etapa. Pode se dirigir
aos locais indicados
quem recebeu Coro-
navac há pelo menos
28 dias ou Pfizer oito
semanas atrás. No
caso do imunizante
de Oxford, o intervalo
também é de oito se-
manas entre as duas
”picadas”.

Para o reforço, os
cidadãos com idade a
partir de 18 anos preci-
sam levar a mesma do-
cumentação exigida na
segunda dose, desde
que o cartão de con-
trole mostre que o es-
quema de imunização
esteja completo há pelo
menos cinco meses.

Já os imunossupri-
midos devem com-
provar a condição de
saúde pormeio de ates-
tado ou receita médica,
além do registro de se-
gunda dose (ou única)
há pelo menos 28 dias.

1ª dose de
qualquer vacina
– Postos de saúde, a

maioria das 8h às 17h
e com seis unidades
atendendo até 21h (Be-
lém Novo, Morro San-
tana, Primeiro de Maio,
Ramos, São Carlos e
Tristeza);

– Sala especial no
shopping João Pessoa
(subsolo, com entrada
externa): avenida João
Pessoa nº 1.831 (bairro
Santana), das 9h às
21h;

– Unidade móvel no
Largo Glênio Peres: em

frente ao Mercado Pú-
blico (Centro Histórico),
do meio-dia às 18h;

– Farmácias parcei-
ras, das 9h às 17h;

– Endereços: con-
sultar no site da prefei-
tura.

2ª dose de
Coronavac

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos 28 dias;

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: con-

sultar no site da prefei-
tura.

2ª dose de
Oxford

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: con-

sultar no site da prefei-
tura.
2ª dose da Pfizer
– Quem recebeu pri-

meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Farmácias parcei-

ras;
– Endereços: con-

sultar no site da prefei-
tura.
Dose de reforço
– Idosos a partir de

60 anos que recebe-
ram a segunda dose há
pelo menos cinco me-
ses e imunossuprimi-
dos que completaram o
esquema vacinal há 28
dias ou mais;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: con-

sultar no site da prefei-
tura. (Marcello Cam-
pos)
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Mais de 68% de todos os gaúchos
já estão com o esquema completo

de imunização contra covid.
Marcello Campos/O Sul

Contingente com segunda dose (ou injeção única) é superior a 7,49 milhões de pessoas maiores de 12
anos que residem no Estado.

M ais de 7,49 mi-
lhões de habitan-

tes do Rio Grande do
Sul já estão com o
esquema vacinal com-
pleto. Divulgada nesta
segunda-feira (29) pela
Secretaria Estadual da
Saúde (SES), a esta-
tística abrange tanto
os procedimentos de
segunda dose de Coro-
navac, Oxford ou Pfizer,
quanto as aplicações
da injeção única do
imunizante da Janssen.

Por segmento popu-
lacional, esse contin-
gente abrange 85,7%
dos adultos (a partir de
18 anos), bem como
20,9% dos adolescen-
tes (12 a 17 anos), 80%
dos cidadãos aptos a
serem vacinados (qual-
quer indivíduo dos 12
anos em diante) e, em
média, 68,3% de todos
os habitantes dos 497
municípios gaúchos,
que totalizam cerca de
11,3 milhões.

Para que seja possí-
vel atingir a imunidade
coletiva no Estado, é
necessário vacinar pelo
menos 70% da povo
gaúcho com as duas
doses ou dose única,
conforme estimativa da
SES. Mas isso precisa
ser feito de forma ho-
mogênea entre municí-
pios e faixas etárias. De
acordo com a SES, o
ideal é atingir 90% de

cobertura vacinal com-
pleta.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 304.069
até o momento. Por
fim, a dose de reforço
já chegou aos braços
de quase 1,2 milhão
gaúchos, em todos
os 497 municípios – a
proteção-extra é ofere-
cida a todos os cida-
dãos na faixa etária a
partir de 12 anos, me-
diante intervalo mínimo
de cinco meses a partir
da segunda injeção (ex-
ceto para imunossupri-
midos, com um prazo
menor).
Primeira dose
também avança
Em relação à pri-

meira dose de qualquer
uma das três vacinas
de dupla etapa, são
ao menos 8,86 mi-
lhões de habitantes do
Estado contemplados

pela primeira dose, o
que representa 95,4%
dos maiores de idade,
bem como 79,9% dos
adolescentes, 94% do
público imunizável e
80,2% da população
geral.

Os quantitativos, ín-
dices de cobertura e
outros detalhes foram
apurados no final da
tarde e podem ser con-
sultados na plataforma
oficial de monitora-
mento da Secretaria Es-
tadual da Saúde, com
dados relativos a toda a
campanha, iniciada em
19 de janeiro – desde
então, são mais de
17,8 milhões de doses
aplicadas. Confira em
vacina.saude.rs.gov.br.

Estatística de
cada fármaco
Quanto à cobertura

vacinal pelos imuni-
zantes ministrados em
duas etapas, o pre-

domínio de primeiras
doses no Rio Grande
do Sul é do fármaco
de Oxford-Astrazeneca
(42,3%). Em seguida
aparecem a Pfizer-
Comirnaty (31,6%) e
a Coronavac-Butantan
(26,1%).

Nos procedimentos
de segunda injeção,
no topo do ranking
estadual também está
a vacina de Oxford
(45,7%), tendo como
vice-líder a Coronavac
(28,6%). O terceiro
lugar é ocupado pela
Pfizer (25,8%).

A Janssen (produ-
zida na Suécia pela
norte-americana John-
son & Johnson) – cuja
introdução na campa-
nha foi realizada no dia
26 de junho – chegou
até agora a 304.069
braços, conforme já
mencionado. (Marcello
Campos)

Porto Alegre . Terça, 30 de Novembro de 2021 OSUL | 4



Coronavírus já causou 36.086 mortes
no Rio Grande do Sul. Criança de 2

anos é uma das novas vítimas.
EBC

Com dois novos casos fatais, relatório deste domingo está defasado pela subnotificação do fim de
semana.

E m uma estatística afetada
pela subnotificação dos

fins de semana, o balanço
epidemiológico divulgado
nesta segunda-feira (29) pela
Secretaria Estadual da Saúde
(SES) acrescentou 354 testes
positivos de coronavírus e
seis mortes pela doença.
Dentre as novas vítimas
está um menino de 2 anos,
residente em Uruguaiana
(Fronteira-Oeste).

Com a atualização, passa
de 1,49 milhão o número de
contágios conhecidos no Rio
Grande do Sul em quase 21
meses de pandemia, com
36.083 desfechos fatais.

Dentre os infectados até
agora, ao menos 1.450.063
(97%) já se recuperaram, em
todos os 497 municípios gaú-
chos. Outros 4.3025 (1%)
são considerados casos ati-
vos (em andamento), o que
abrange desde os assintomá-
ticos em quarentena domici-
liar até casos graves atendi-
dos em hospitais.

A taxa média de ocupa-
ção das unidades de tera-
pia intensiva (UTIs) por adul-
tos estava em 56,4% no iní-
cio da noite, conforme o
painel de monitoramento co-
vid.saude.rs.gov.br. Esse ín-
dice resulta da proporção de
1.816 pacientes para um total
de 3.221 leitos damodalidade
em 301 hospitais. Já o total
de hospitalizações pela do-
ença chega a 113.544 (8%).

Perdas humanas
Confira, a seguir, as no-

vas perdas humanas relata-
das pelo balanço oficial, em
uma lista em ordem crescente
conforme a idade das vítimas,
de 2 e 80 anos. Tambémmen-
ciona o gênero (masculino ou
feminino) e o município de re-
sidência (e não onde foi regis-
trado o óbito).

– Uruguaiana (homem, 2
anos); – Guaíba (mulher, 58
anos); – Viamão (homem, 60
anos); – São Lourenço do Sul
(mulher, 68 anos); – Arroio
Grande (homem, 69 anos); –
Guaíba (mulher, 80 anos).

De todas as 497 cidades
gaúchas, apenas uma não
registra até agora qualquer
óbito por covid. É Novo Ti-
radentes, localizada na Re-

gião Norte do Estado e que
acumula 127 testes positivos
desde o começo da pande-
mia.
Andamento da
vacinação

Já no que se refere à apli-
cação de vacinas contra o co-
ronavírus, mais de 8,86 mi-
lhões de habitantes do Es-
tado receberam a primeira
dose. Por segmento de-
mográfico, a cobertura é de
95,4% dos gaúchos a partir
de 18 anos, 79,9% dos ado-
lescentes (12 a 17 anos), 94%
da população apta a ser imu-
nizada e 80,2% da população
geral (11,37 milhões).

O esquema completo
de vacinação, por sua vez,
abrange até agora ao menos
7,49 milhões de indivíduos

– seja quem recebeu duas
doses para fármacos com
esse sistema ou os contem-
plados pela vacina da Jans-
sen (apenas uma injeção).
Com isso, estão imunizados
85,7% dos adultos, 20,9%
dos adolescentes, 80% do
público vacinável e 68,3% da
população total.

No caso específico da
Janssen, as aplicações so-
mam 304.069. E a dose
de reforço já chegou aos
braços de quase 1,2 milhão
de gaúchos, em todos os 497
municípios. As informações
constam na base de dados
da Secretaria Estadual da
Saúde, reunida na plataforma
digital vacina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)
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Curvas de casos e óbitos por covid
no Brasil apontam estabilidade.

Reprodução

País contabiliza 614.428 óbitos e 22.083.034 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
114 novas mor-

tes por covid-19 nas
últimas 24 horas,
com o total de óbitos
chegando a 614.428
desde o início da pan-
demia. Com isso,
a média móvel de
mortes nos últimos 7
dias ficou em 227. Em
comparação à média
de 14 dias atrás, a
variação foi de -7% e
aponta tendência de
estabilidade.

Os números estão
no novo levantamento
do consórcio de veí-
culos de imprensa so-
bre a situação da pan-
demia de coronavírus
no Brasil, consolida-
dos na noite desta
segunda-feira (29). O
balanço é feito a par-
tir de dados das se-
cretarias estaduais de
Saúde.

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a regis-
trar média móvel de
mortes abaixo de 1
mil, após um período
de 191 dias seguidos
com valores superio-
res. De 17 de março
até 10 de maio, fo-
ram 55 dias seguidos
com essa média mó-
vel acima de 2 mil. No
pior momento desse
período, a média che-
gou ao recorde de
3.125, no dia 12 de

abril.
Em casos confir-

mados, desde o co-
meço da pandemia,
22.083.034 brasilei-
ros já tiveram ou têm
o novo coronavírus,
com 4.293 desses
confirmados no último
dia.

A média móvel nos
últimos 7 dias foi de
9.164 novos diagnós-
ticos por dia. Isso
representa uma varia-
ção de -6% em rela-
ção aos casos regis-
trados em duas sema-
nas, o que indica esta-
bilidade nos diagnós-
ticos.

Em seu pior mo-
mento, a curva da
média móvel nacional
chegou à marca de
77.295 novos casos
diários, no dia 23 de
junho deste ano.

Estados
Seis Estados não

tiveram registro de
mortes nas últimas
24 horas: Acre, Ama-
zonas, Ceará, Mato
Grosso do Sul, Ro-
raima e Sergipe.

— Em alta (8):
Amapá, Amazonas,
Bahia, Maranhão, Pa-
raíba, Pernambuco,
Rondônia e Roraima.

— Em estabilidade
(9 Estados e o DF):
Acre, Alagoas, Es-
pírito Santo, Mato
Grosso, Mato Grosso
do Sul, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do
Sul, São Paulo, Ser-
gipe e Distrito Federal.

— Em queda (9):
Ceará, Goiás, Minas
Gerais, Pará, Paraná,
Piauí, Santa Catarina,
Rio Grande do Norte e
Tocantins.

Vacinação

Dados também
reunidos pelo consór-
cio de veículos de im-

prensa mostram que
133.190.157 pessoas
tomaram a segunda
dose ou dose única
de vacinas e, assim,
completaram o es-
quema vacinal. Este
número representa
62,44% da popula-
ção.

Um total de
158.839.084 pessoas,
o que representa
74,46% da popula-
ção, tomou ao menos
a primeira dose de
vacinas. A dose de
reforço foi aplicada
em 16.067.524 pes-
soas (7,53% da popu-
lação).

Somando a pri-
meira dose, a se-
gunda, a única e
a de reforço, são
308.096.765 doses
aplicadas desde o co-
meço da vacinação.
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Ministério da Saúde fecha compra
de 100 milhões de doses da vacina
da Pfizer contra a covid para 2022.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A expectativa, segundo a pasta, é que os imunizantes comecem a ser entregues nos três primeiros meses
do ano.

O Ministério da
Saúde e a far-

macêutica ameri-
cana Pfizer assina-
ram nesta segunda-
feira (29) contrato
para a compra de 100
milhões de doses da
vacina contra a covid-
19 para aplicação em
2022. A expectativa,
segundo a pasta, é
que os imunizantes
comecem a ser entre-
gues nos três primei-
ros meses do ano.

O contrato prevê
ainda a aquisição
de mais 50 milhões
de imunizantes caso
haja necessidade.
As doses devem ser
entregues de forma
trimestral, sendo 20
milhões até março;
25 milhões até junho;
35milhões até setem-
bro e 19,9 milhões no
último trimestre.

“O contrato ainda
contempla qualquer
mudança na compo-
sição das doses con-
forme o surgimento
de novas variantes da
covid-19, se houver
necessidade”, desta-
cou o ministério, por
meio de nota.

Em 2021, o go-
verno federal e a Pfi-
zer firmaram acor-
dos para aquisição

de 200 milhões de
doses. As entregas
pela devem ser finali-
zadas até dezembro
deste ano. Desse
total, mais de 139
milhões, segundo a
pasta, já foram distri-
buídas aos estados e
ao Distrito Federal.

De acordo com
o ministério, a ex-
pectativa é disponi-
bilizar cerca de 354
milhões de doses
de vacinas contra a
covid-19 ao longo de
2022. Além dos 100
milhões de doses da
Pfizer, estão incluí-
dos no montante 120
milhões de doses da
AstraZeneca, produ-
zidas pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), das quais 60
milhões com IFA na-
cional; e 134 milhões

de doses de con-
tratos firmados em
2021 e que ficarão de
saldo para o próximo
ano.

Segundo a pasta,
o investimento total é
de R$ 11 bilhões.

Balanço

Conforme dados
do ministério, em
2021 o governo fede-
ral adquiriu mais de
550milhões de doses
de vacinas contra a
covid-19, das quais
372 milhões foram
entregues aos es-
tados e ao Distrito
Federal emais de 300
milhões, aplicadas.

Os números mos-
tram que foram va-
cinados com a pri-
meira dose 90% do
público-alvo e que
76% estão com a
vacinação completa.

Segundo o ministé-
rio, em novembro,
houve queda de 92%
na média móvel de
mortes por covid-19,
na comparação com
o pico da pandemia.
A média móvel de
casos também conti-
nua em queda, regis-
trando 87,6% menos
casos desde o pico.

“O cenário atual,
de casos e óbitos no
País, é o menor regis-
trado desde o início
da pandemia”, desta-
cou o ministério.

Reforço

Em novembro, a
pasta ampliou a apli-
cação das chamadas
doses de reforço para
toda a população
acima de 18 anos que
já tenha completado
o ciclo vacinal há pelo
menos cinco meses.
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Ao menos 10 capitais brasileiras já
cancelaram festas de Ano Novo por
causa da nova variante da covid.

Reprodução

Rio de Janeiro e São Paulo vão manter a programação das festas de
fim de ano e não anunciaram cancelamentos.

A o menos dez capi-
tais brasileiras decidi-

ram não realizar festa de
Réveillon este ano devido
à pandemia de Covid-19.
Um levantamento confir-
mou que Campo Grande,
Fortaleza, Macapá, Belo
Horizonte, Salvador, São
Luís, João Pessoa, Pal-
mas, Curitiba e Teresina
optaram pela não realiza-
ção de eventos para cele-
brar a virada de 2021 para
2022.

A prefeitura de Curitiba,
capital do Paraná, afirmou
que não terá festa de Ré-
veillon este ano, porém,
enfatizou que a cidade já
não tinha a tradição de ce-
lebrar a data com grandes
eventos.

Já Aracaju, Porto Ve-
lho, Belém, Cuiabá, Vi-
tória, Rio Branco, Recife
e Vitória informaram que
ainda não está definido se
haverá ou não festa de Ré-
veillon.

Confirmadas
O Rio de Janeiro confir-

mou nesta segunda-feira
(29) que manterá a tradici-
onal queima de fogos na
praia este ano, pelo me-
nos por enquanto. A de-
cisão foi divulgada após
reunião entre o Comitê Ci-
entífico, que orienta a pre-
feitura do Rio de Janeiro
em questões relacionadas
à pandemia da Covid-19,
e a Secretaria Municipal
de Saúde.

As capitais Manaus,
São Paulo, Porto Alegre,
Maceió e Natal também
informaram que a festa
de Réveillon será mantida

este ano. O governador
do Distrito Federal, Iba-
neis Rocha, conformou
o réveillon em Brasília e
ainda estuda a realização
do carnaval 2022, depen-
dendo o ritmo de vacina-
ção na capital nacional.
Cancelamentos
As prefeituras que can-

celaram as festas este ano
disseram que a preocu-
pação com a pandemia
e o surgimento de uma
nova variante do coronaví-
rus são os principais moti-
vos para a decisão.

“Diante desse cenário
de incertezas, de indefini-
ções, principalmente pelo
que estamos vendo na
Europa, do aumento de
novos casos, e principal-
mente agora, com a che-
gada de uma nova vari-
ante. Diante desse cená-
rio de insegurança, não há
como realizar um evento
desta proporção. A gente
entende que não é hora
de correr risco nesse mo-
mento”, disse o prefeito
de Salvador, Bruno Reis
(DEM).

A prefeitura de João
Pessoal afirmou que “a
decisão foi tomada com o
intuito de evitar aglomera-
ções e a circulação de no-
vas variantes da Covid-19,
mesmo com o avanço da
vacinação na capital”.

“Tomamos essa inicia-
tiva por absoluta prudên-
cia, responsabilidade e
respeito, de forma priori-
tária, à vida dos nossos
irmãos cearenses. Não
descansarei enquanto
não vacinarmos toda a po-

pulação cearense”, disse
o governador do Ceará,
Camilo Santana, durante
transmissão ao vivo nas
redes sociais.

“Temos enfrentado a
pandemia com determina-
ção. Com isso, diante do
surgimento da nova vari-
ante do coronavírus, to-
mei a decisão de não re-
alizarmos o Réveillon em
São Luís. O momento
nos pede prudência e res-
ponsabilidade. A nossa
principal missão é cuidar
das pessoas”, disse o pre-
feito de São Luís, Eduardo
Braide, por meio das re-
des sociais.ervados.
Litoral gaúcho
Ao menos cinco muni-

cípios do Litoral Norte do
Rio Grande do Sul anun-
ciaram que não irão re-
alizar shows musicais de
Ano Novo, entre 31 de de-
zembro e 1º de janeiro.
As prefeituras de Torres,
Arroio do Sal, Capão da
Canoa, Osório e Terra de
Areia justificam a não re-
alização de eventos musi-

cais em razão dos cuida-
dos com a pandemia de
Covid-19.

”A gente ainda vive
um momento que requer
um pouco de cautela e
os shows da virada, que
eram tradicionais aqui, au-
mentam demais o tempo
de exposição”, diz o se-
cretário de Turismo de Tor-
res, Fernando Nery.

Torres e Capão da
Canoa planejam realizar
queima de fogos, o que
ocorre tradicionalmente
na beira da praia.

”A gente vai fazer a
queima de fogos, mas é
um período de exposição
bem menor. As pessoas,
geralmente, não estão be-
bendo. É mais família que
vem para ver o show piro-
técnico”, considera Nery.

O evento com fogos de
artifício não deve ser rea-
lizado nas cidades de Ar-
roio do Sal, Osório e Terra
de Areia.
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Com diagnóstico de covid, mas sem
sintomas, brasileiro que veio da
África fez teste por conta própria.

Reprodução

Autoridades brasileiras ainda não sabem se o passageiro, cujo nome
não foi informado, tem a variante ômicron.

O passageiro vindo
África do Sul e que

testou positivo para Covid
só descobriu que estava
com a doença porque
decidiu fazer um exame
por conta própria, sem
recomendação médica
ou e alguma autoridade
sanitária.

Ele estava assintomá-
tico e, ao desembarcar no
aeroporto de Guarulhos,
decidiu se testar, já que
estava vindo de uma re-
gião onde há casos da
nova variante ômicron. Ele
tomou a decisão, mesmo
sem apresentar nenhum
sintoma, porque ia encon-
trar a família.

As autoridades brasilei-
ras ainda não sabem se o
passageiro, cujo nome não
foi informado, tem a vari-
ante ômicron. Ele segue
sem sintomas e está iso-
lado em casa, em cômodo
isolado do restante da fa-
mília.

O sequenciamento ge-
nético para a identifica-
ção da cepa do vírus está
sendo feito pelo Instituto
Adolfo Lutz, e a previsão é
que a análise fique pronta
em até cinco dias.

Variante ômicron
A Organização Mundial

da Saúde (OMS) afirmou
nesta segunda-feira (29)
que a ômicron representa
um risco muito elevado
para o planeta.

Desde a semana pas-
sada, países têm suspen-
dido voos vindos de paí-
ses africanos na tentativa
de frear a disseminação da
variante, que já foi confir-
mada em todos os conti-

nentes.
Os ministros da Saúde

dos países do G7, os mais
desenvolvidos do mundo,
se reuniram em caráter
de urgência em Londres,
nesta segunda, para dis-
cutir medidas para tentar
frear a disseminação da
ômicron.

Vacinas
As farmacêuticas BioN-

Tech, Moderna e John-
son&Johnson anunciaram
que já estão trabalhando
em vacinas contra a covid-
19 que terão como alvo es-
pecífico a ômicron, caso
os seus imunizantes exis-
tentes não sejam eficazes
contra a nova variante do
coronavírus.

O surgimento da nova
cepa, detectada inicial-
mente na África do Sul,
desencadeou uma forte
resposta global, com a
imposição de diversas
restrições a viagens, por
temores de que ela possa
se espalhar rapidamente
mesmo em países com a
vacinação avançada.

A ômicron já é conside-
rada uma ”variante de pre-
ocupação” (VOC) pela Or-
ganização da Mundial da
Saúde (OMS) e foi detec-
tada em pelo menos 18
países até o momento.

A organização afirmou
também nesta segunda
que vê risco elevado na
variante ômicron, mas que
há dúvidas sobre o poten-
cial de danos que a cepa
pode causar.

Paralelamente, minis-
tros da Saúde dos países
do G7 (grupo das nações
mais desenvolvidas do
mundo) estão reunidos em

caráter de urgência em
Londres para uma reunião
de emergência sobre a
nova cepa.

A alemã BioNTech, que
produz sua vacina junto
com Pfizer, anunciou que
já começou a trabalhar em
uma versão do imunizante
específica para a ômicron
e disse que o desenvol-
vimento de uma versão
adaptada faz parte do pro-
cedimento padrão da em-
presa para novas varian-
tes.

Ainda não está claro se
a farmacêutica terá de re-
fazer a sua vacina atual, e
também não se sabe se a
nova cepa afeta a eficácia
dos imunizantes já existen-
tes.

”Os primeiros passos
para desenvolver uma
nova vacina potencial se
sobrepõem à pesquisa
necessária para avaliar
se uma nova dose será
necessária”, afirmou a
empresa alemã.

A farmacêutica ameri-
cana Moderna também já
disse que está trabalhando

em um redesenho de sua
vacina contra a covid-19
para futuras doses de re-
forço. Mas o CEO da Mo-
derna, Stéphane Bancel,
afirmou à CNBC que pode
levar meses para começar
a vender uma eventual va-
cina.

Bancel disse que deve
haver mais clareza sobre a
eficácia das vacinas já exis-
tentes contra a nova vari-
ante em cerca de duas se-
manas.

A Johnson & Johnson
também disse que está
avaliando a eficácia do seu
imunizante contra a ômi-
cron ao mesmo tempo em
que desenvolve uma va-
cina específica para a vari-
ante.

”Começamos a traba-
lhar para projetar e de-
senvolver uma nova vacina
contra a ômicron e vamos
progredir rapidamente em
estudos clínicos, se neces-
sário”, disse Mathai Mam-
men, chefe global de pes-
quisa da unidade farma-
cêutica da J&J.
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Com voos cancelados, brasileiros na África
do Sul pedem ajuda ao nosso consulado lá.

Reprodução

Dezenas de brasileiros não encontram voos para o Brasil por conta
das restrições causadas pela variante ômicron.

D esde que cientistas sul-
africanos identificaram e

divulgaram uma nova vari-
ante do coronavírus na úl-
tima quinta-feira (25), a União
Europeia, Reino Unido, Esta-
dos Unidos e outros países
recomendaram a suspensão
e baniram voos provenientes
de países do sul da África.

No sábado (27), o Brasil
também publicou uma porta-
ria proibindo voos internaci-
onais que tenham origem ou
passagem pela África do Sul,
Botsuana, Essuatíni, Lesoto,
Namíbia e Zimbábue nos úl-
timos 14 dias.

Segundo a portaria, a en-
trada de estrangeiros proce-
dentes ou com passagem
por esses países está proi-
bida. A entrada de brasilei-
ros, contudo, não está sus-
pensa. Mas o viajante brasi-
leiro procedente ou com pas-
sagem por esses países afri-
canos nos últimos 14 dias an-
tes do embarque, ao ingres-
sar no território brasileiro, de-
verá permanecer em quaren-
tena por 14 dias na cidade do
seu destino final.

Mesmo autorizados a vol-
tar ao País, brasileiros que
estão na África do Sul não
conseguem encontrar voos
para o retorno. Na manhã
de domingo (28), o brasi-
leiro Rodrigo Hauck, de 36
anos, e sua esposaMaria Ca-
rolina Papadam Hauck, de
33, tentavam arrumar outro
voo para regressar pela aé-
rea alemã Lufthansa, uma
das poucas que ainda es-
tava fazendo voos proceden-
tes do aeroporto internacio-
nal da Cidade do Cabo, junto
da Ethiopian Airlines. Emira-
tes, Qatar e TAAG suspende-
ram os voos.

Na África do Sul desde
outubro, o casal, a filha de
dois anos e os pais de Hauck
retornariam ao Brasil nesta
terça-feira (30), mas tiveram
o voo cancelado.

”Nós estamos conver-

sando com o Airbnb para
flexibilizar nossa estadia por
mais tempo, mas há pessoas
que não conseguem se man-
ter aqui”, disse. ”O triste é
ver como o país está sendo
castigado por descobrir a
nova variante”.

Wagner Tavares Buono
está na África do Sul desde
janeiro do ano passado,
quando começou umestágio
pós-doutoral na Universi-
dade do Witwatersrand, em
Joanesburgo. ”Meu voo
de volta seria na terça pela
Ethiopian. Na verdade pode
ser que aconteça ainda.
As informações oficiais da
companhia são de que o voo
ainda está confirmado, eu
até fiz o check-in”, contou.

Ainda que os voos pela
Etiópia sejam, até o mo-
mento, a opção de retorno
dos brasileiros - já que o
país está com as fronteiras
abertas e voos operando -
, a Embaixada do Brasil em
Adis Abeba emitiu um comu-
nicado neste mês recomen-
dando que brasileiros evitem
viagens não essenciais com
destino à Etiópia e, quando
factível, considerem possí-
veis alternativas para escala
ou conexão no aeroporto de
Adis Abeba, já que ”muitas
destas implicam em pernoite
na cidade”.

O governo etíope decla-
rou Estado de Emergência
no início do mês depois
que o grupo terrorista TLFP
(Frente de Libertação do
Povo Tigré) tomou duas ci-
dades da região de Amhara.
”Nas situações de necessi-
dade de escala mais dilatada
em Adis Abeba, a opção
de pernoite no próprio ae-
roporto poderia ser consi-
derada, diante do cenário
de incertezas e demora nos
deslocamentos aos hotéis
designados pelas compa-
nhias aéreas, causado pelas
medidas de segurança refor-
çadas na capital etíope”, diz

o comunicado.
”Gostaria de voltar o

quanto antes, porque não
pude ver minha família no
ano passado. Entendi que
era muito arriscado viajar
sem a vacina, para mim e
para minha família”, disse
Buono.

Ele vê as restrições im-
postas aos países africanos
como ”uma medida drástica,
que nunca foi aplicada tão
rapidamente a nenhum outro
continente e que não segue
as diretrizes da OMS”.

A embaixada do Brasil em
Pretória e o consulado brasi-
leiro na Cidade do Cabo es-
tão recolhendo os dados dos
brasileiros que tiveram seus
voos cancelados para ten-
tar identificar casos urgentes
e facilitar contatos posterio-
res. ”Simultaneamente, es-
tamos tentando contato com
as companhias aéreas para
ver qual a expectativa de re-
tomada dos voos e se haverá
alguma restrição ao embar-
que de brasileiros”, disse o
porta-voz da embaixada bra-
sileira em Pretória.

Brasileiro que chegou da
África do Sul testa positivo
em Guarulhos A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) disse, n0 domingo
(28), que um brasileiro com
passagem pela África do Sul

e que desembarcou emGua-
rulhos no sábado, em um
voo da Ethiopian Airlines,
testou positivo para covid-19.

Não há confirmação se o
caso é da variante ômicron.
O brasileiro, que já está em
isolamento, é vacinado, e re-
alizou o teste por conta pró-
pria, sem que qualquer au-
toridade de saúde fizesse a
recomendação.

A Anvisa disse, por meio
de nota, que fiscaliza e exige
que o viajante apresente
exame PCR negativo para
covid-19 realizado em, no
máximo, 72 horas antes
do voo internacional e que
o passageiro em questão
chegou ao Brasil com teste
negativo, assintomático.

Contudo, após a che-
gada, a Anvisa foi informada
na noite de sábado sobre o
resultado positivo do novo
teste RT-PCR feito em um
laboratório no aeroporto de
Guarulhos.

A Anvisa também reco-
mendou que Angola, Malawi,
Moçambique e Zâmbia fos-
sem incluídos na lista de paí-
ses sujeitos a restrições pelo
Brasil.
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Quase 20 países já detectaram a circulação
da variante ômicron do coronavírus.

Reprodução

Risco de uma pessoa que já teve covid-19 desenvolver a doença novamente após ser infectada com a ômicron é maior.

A Espanha re-
gistrou, nesta

segunda-feira (29), o
primeiro caso da vari-
ante ômicron do novo
coronavírus no país.
O caso foi confirmado
pela unidade de mi-
crobiologia do hospital
Gregorio Maranon, em
Madrid, após sequen-
ciamento genético do
vírus.

O paciente é um
homem de 51 anos
que chegou da África
do Sul no domingo
(28), após uma es-
cala em Amsterdã, na
Holanda. De acordo
com as autoridades
espanholas, ele apre-
senta sintomas leves e
passa bem.

Suécia
A Agência de Saúde

Pública da Suécia
também confirmou
o primeiro caso de
covid-19 relacionado à
nova linhagem, nesta

segunda-feira.
Em um comuni-

cado, a agência infor-
mou que o caso foi
descoberto a partir da
análise de um teste
feito há pouco mais de
uma semana por um
passageiro que esteve
na África do Sul.

“Esperava-se que
encontrássemos a
variante também na
Suécia, pois ela foi
descoberta em vários
outros países da Eu-
ropa. As informações
que temos sobre a va-
riante significam que
devemos levá-la muito
a sério até sabermos
mais sobre ela ”, disse
a agência.
Outros países

Além da África do
Sul – considerado o
epicentro da ômicron
–, a nova variante já foi
encontrada também
na Alemanha, Austrá-
lia, Áustria, Bélgica,

Botswana, Canadá,
Dinamarca, Escócia,
França, Reino Unido,
Holanda, Hong Kong,
Israel, Itália e Portugal.

Até o momento, não
foram registradas mor-
tes associadas à nova
cepa do coronavírus.
No domingo (28), a
Anvisa informou que
um paciente vindo da
África testou positivo
para a covid-19. No
entanto, ainda não se
sabe se a cepa que o
contaminou foi a ômi-
cron.

Transmissibilidade
Apesar de a ômi-

cron ter chegado ra-
pidamente em países
dos cinco continentes,
ainda não é possível
afirmar que a variante
é mais transmissível
do que as demais.

Estudos epidemio-
lógicos estão em an-
damento na África do
Sul. As pesquisas vi-

sam identificar se o au-
mento expressivo de
casos no país está
relacionado às carac-
terísticas dela ou a
outros fatores, como
a baixa taxa de vaci-
nação no país – só
24% da população sul-
africana concluiu o es-
quema de imunização.

Reinfecção

As primeiras evidên-
cias sugerem que o
risco de uma pessoa
que já teve covid-19
no passado desenvol-
ver a doença nova-
mente após ser infec-
tada com a ômicron
é maior, em compara-
ção com as outras va-
riantes de preocupa-
ção. Segundo a OMS,
mais informações so-
bre o assunto estarão
disponíveis nos próxi-
mos dias e semanas.
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China promete mais 1 bilhão de doses
de vacina contra Covid à África.

Marcos Corrêa/PR

Anúncio foi feito hoje pelo presidente Xi Jinping.

Japão fecha fronteiras para viajantes
estrangeiros por conta da variante ômicron.

Reprodução

Medida começa a valer a partir desta terça-feira, dia 30 de novembro.

O presidente da China,
Xi Jinping, disse

nesta segunda-feira (29)
que o país oferecerá mais
1 bilhão de doses de
vacinas contra a Covid-
19 a países africanos e
incentivará empresas chi-
nesas a investirem cerca
de US$ 10 bilhões na
África nos próximos três
anos.

A promessa de do-
ses adicionais da vacina
– além de quase 200
milhões que a China já
forneceu ao continente –
surge no momento em
que se intensificam as
preocupações com a dis-
seminação de uma nova

variante do coronavírus,
conhecida como ômi-
cron, que foi identificada
pela primeira vez no sul
da África.

Em discurso feito por
meio de um vídeo na
abertura do Fórum de Co-
operação China-África, Xi
disse também que será
criado um centro trans-
fronteiriço China-África
para fornecer às institui-
ções financeiras africanas
uma linha de crédito de
US$ 10 bilhões, sem dar
detalhes adicionais.

A África é uma das
principais fontes chine-
sas de importação de
petróleo bruto e mine-

rais. Elas deverão che-
garão a US$ 300 bilhões
nos próximos três anos,
disse Xi, acrescentando
que os dois lados vão

manter cooperação em
áreas como saúde, ino-
vação digital, promoção
comercial e desenvolvi-
mento verde.

O Japão vai proibir a
entrada de visitan-

tes estrangeiros a partir
desta terça-feira (30). Se-
gundo Fumio Kishida, pri-
meiro ministro do país,
a medida é tomada para
tentar conter a dissemina-
ção da nova variante do
coronavírus, a ômicron.

Japoneses que estive-
rem retornando de uma
série de países especí-
ficos vão poder entrar,
mas terão que cumprir
quarentena em instala-
ções designadas pelo go-
verno.

”Estas são medidas
temporárias e excepci-
onais que estamos to-
mando por uma questão
de segurança até que
haja informações mais
claras sobre a variante

ômicron. Estou pronto
para suportar as críticas
daqueles que dizem que
o governo está sendo
cauteloso demais”, disse
Kishida.

Desde a última sexta-
feira (26), o Japão au-

mentou as restrições e
controles em suas frontei-
ras para pessoas vindas
de seis países africanos,
embora nenhum caso da
ômicron tenha sido de-
tectado no país.

O ministro da Saúde,

Shigeyuki Goto, disse
que um viajante da Na-
míbia testou positivo para
a Covid-19, porém mais
testes ainda eram neces-
sários para descobrir se
era da nova variante.
Variante presente

em todos os
continentes

Todos os continentes
já registram casos da va-
riante ômicron do novo
coronavírus. Neste do-
mingo (28), o Canadá
se tornou o primeiro país
das Américas a confirmar
a infecção, foram 2 casos
na província de Ontário.
Ao todo, mais de dez paí-
ses já informaram a pre-
sença da cepa na popu-
lação.
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Organização Mundial da Saúde vê
risco elevado na variante ômicron;
G7 faz reunião de emergência.

Reprodução

Ministros da Saúde dos países do G7 se reuniram em caráter de urgência.

A variante ômicron
do coronavírus

representa um risco
muito elevado para o
planeta, advertiu nesta
segunda-feira (29) a
OMS (Organização
Mundial da Saúde). A
organização também
afirmou que há muitas
dúvidas sobre a vari-
ante, especialmente
sobre o perigo real
que representa.

”Até o momento
não se registrou ne-
nhuma morte asso-
ciada à variante ômi-
cron”, afirmou a OMS
em um documento
técnico, que tam-
bém apresenta con-
selhos às autoridades
para tentar frear seu
avanço.

”Dadas as muta-
ções que poderiam
conferir a capacidade
de escapar de uma
resposta imune e dar-
lhe uma vantagem em
termos de transmissi-
bilidade, a probabili-
dade de que a ômi-
cron se propague pelo
mundo é elevada”,
afirma a organização.
A OMS aumentou a
lista de países nos
quais a variante foi
detectada após os pri-
meiros casos no sul da
África, em novembro.

”Em função das
características podem

existir futuros picos de
covid-19, que pode-
riam ter consequên-
cias severas”, disse
a OMS. As incógnitas
sobre a variante são
numerosas, diz, no
entanto, a OMS: o
nível de contágio, e
se esta é inerente às
mutações constatadas
ou ao fato de a variante
escapar da resposta
imune; o nível de pro-
teção das vacinas an-
ticovid existentes e a
gravidade da doença,
ou seja, se a variante
causa sintomas mais
graves.
G7 em reunião
Os ministros da

Saúde dos países do
G7 se reuniram em
caráter de urgência
em Londres, nesta
segunda, para tentar
frear a disseminação
da ômicron. O con-
tágio pela nova vari-

ante continua a pro-
gredir pelo mundo,
causando cada vez
mais preocupação e
vários países decidi-
ram impor novas me-
didas para conter a
epidemia.

O Japão decidiu
fechar seu território
para todos os visitan-
tes estrangeiros. Três
semanas depois de
aliviar algumas restri-
ções para permitir a
entrada de viajantes a
negócios e estudan-
tes, Tóquio ”proibirá
todas as entradas de
pessoas estrangeiras”
a partir desta terça-
feira (30), informou o
primeiro-ministro japo-
nês Fumio Kishida.

As autoridades se
comprometeram a
continuar trabalhando
junto com a OMS e
outras instituições par-
ceiras, para compar-

tilhar informações e
monitorar avanço do
vírus. Os ministros
devem fazer uma nova
reunião em dezembro.

Em nota, reconhe-
ceram a ”importância
estratégica” de ga-
rantir acesso às va-
cinas contra covid-
19 e de levar adiante
seus compromissos
de doações, além de
combater a desinfor-
mação sobre vacinas
e apoiar pesquisa e
desenvolvimento.

Pelo Twitter, o se-
cretário de Saúde do
Reino Unido, Sajid Ja-
vid, que presidiu a
reunião, disse ser ”vi-
tal” que o G7 conti-
nue a colaborar com
seus parceiros interna-
cionais ”para enfrentar
esta nova variante e
ameaças futuras”.
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Médica que diagnosticou primeiros
pacientes com a variante ômicron
chama restrições adotadas por
vários países de "precipitadas".

Reprodução

União Europeia, Estados Unidos e Japão, entre outros, suspenderam
voos de países africanos.

N ovos países confirma-
ram casos da nova

variante do coronavírus,
ômicron, e agora a nova
cepa já foi diagnosticada
em cinco continentes.

União Europeia, Es-
tados Unidos e Japão,
entre outros, suspende-
ram voos de países afri-
canos considerados de
risco para a nova variante.
Marrocos e Israel foram
além: proibiram a entrada
de viajantes internacionais
por duas semanas.

Mas a médica Angeli-
que Coetzee, presidente
da Associação Médica da
África do Sul, que diag-
nosticou os primeiros pa-
cientes com a nova vari-
ante e fez alerta, afirmou
que considera as medidas
precipitadas.

A confirmação da nova
variante veio depois dela
desconfiar quando sete
pacientes se queixaram
no mesmo dia de cansaço
extremo, dores no corpo e
de cabeça. Após testes,
veio a confirmação: to-
dos com covid, apesar de
não apresentarem tosse
ou perda de olfato, sinto-
mas clássicos da doença.

”Precisamos observar
a evolução do quadro clí-
nico dos pacientes por-
que, por enquanto, só es-
tamos observando sinto-
mas leves”, afirma.

Um dos países que
cancelaram a entrada de
voos vindos da África do
Sul e outros países vizi-

nhos foi o Brasil e, agora,
brasileiros estão apreensi-
vos com as dificuldades
para deixar o país.

No Brasil, as autorida-
des de saúde estão mo-
nitorando o caso de um
passageiro vindo da África
do Sul que testou positivo
após o desembarque, no
último sábado (27), no ae-
roporto de Guarulhos, em
São Paulo. Ele está iso-
lado e ainda não há ne-
nhuma evidência de que
tenha contraído a variante
ômicron.

Descoberta na África
do Sul, a nova variante
do coronavírus apresenta
50 mutações. Cerca de
30 estão localizadas na
chamada proteína spike,
aquela que permite a en-
trada do vírus nas células
humanas e é um dos prin-
cipais alvos das vacinas
contra a covid-19.

Uma primeira hipótese
para a ocorrência de tan-
tas mutações (três vezes
mais do que o verificado
na variante delta) é a de
que ela tenha se desenvol-
vido em um paciente imu-
nodeprimido que abrigou
a variante Alpha por muito
tempo na África do Sul.

Os testes detectam
a ômicron por ela não
ter um gene específico –
o mesmo da Alpha, se-
gundo especialistas inter-
nacionais. “Nunca tínha-
mos visto uma variante
com tantas mutações”,
diz o professor Amilcar

Tanuri, coordenador do
Laboratório de Virologia
da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).

Os primeiros relatos
dos médicos da África do
Sul indicam que o vírus
se espalha rapidamente,
mas sem grande número
de casos graves. “Essa
observação na África do
Sul ainda é empírica, mas
corrobora a hipótese de
atenuação do vírus e au-
mento da transmissibili-
dade”, afirma o coordena-
dor da UFRJ.

“No Brasil, ainda não ti-
vemos acesso à variante
ômicron para estudá-la”,
diz Tanuri. “Assim que ela
for detectada no País, a
primeira coisa a ser feita é
isolar o vírus e colocar em
contato com o soro de pa-
cientes vacinados aqui no
Brasil e também infecta-
dos com a variante delta”,
afirma o virologista.

Dessa forma, será pos-

sível saber se ter superado
outros coronavírus con-
fere alguma imunidade
(proteção cruzada) contra
a ômicron. A segunda
pergunta que precisará
ser respondida é como
a nova variante vai se
comportar. Ou seja: se
ela vai substituir a delta no
Brasil, como parece estar
fazendo na África.

Como o vírus conse-
gue ser transmitido com
uma velocidademaior que
o concorrente, ele vence
a disputa. O anterior con-
tinua circulando, mas em
menor proporção. Vale
lembrar que a delta aca-
bou não causando um au-
mento de casos no Brasil
– conforme muitos especi-
alistas, por causa de uma
combinação de vacinação
e medidas sanitárias.
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Nova variante do coronavírus pode infectar
mais e matar menos, dizem especialistas.

Reprodução

Uma hipótese é de que a cepa do coronavírus surgiu em um imuno-
deprimido que abrigou a variante Alpha por muito tempo.

A grande quantidade
de mutações da

ômicron é fato inusitado
que precisa ser inves-
tigado no Brasil, dizem
cientistas. Descoberta
na África do Sul, a nova
variante do coronavírus
apresenta 50 mutações.
Cerca de 30 estão lo-
calizadas na chamada
proteína spike, aquela
que permite a entrada
do vírus nas células
humanas e é um dos
principais alvos das va-
cinas contra a covid-19.

Uma primeira hipó-
tese para a ocorrência
de tantasmutações (três
vezes mais do que o
verificado na variante
delta) é a de que ela
tenha se desenvolvido
em um paciente imuno-
deprimido que abrigou a
variante alpha por muito
tempo na África do Sul.

Os testes detectam a
ômicron por ela não ter
um gene específico – o
mesmo da Alpha, se-
gundo especialistas in-
ternacionais. “Nunca tí-
nhamos visto uma va-
riante com tantas mu-
tações”, diz o profes-
sor Amilcar Tanuri, coor-
denador do Laboratório
de Virologia da Universi-
dade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).

Tanuri diz ser adepto
da hipótese de que os ví-
rus emergentes tendem
a se atenuar, conforme
vão se espalhando pela
população humana. A
cada mutação, a ten-

dência é a de que fi-
quem mais transmissí-
veis e menos letais.

Gravidade
Os primeiros relatos

dos médicos da África
do Sul indicam que o ví-
rus se espalha rapida-
mente, mas sem grande
número de casos gra-
ves. “Essa observação
na África do Sul ainda
é empírica, mas corro-
bora a hipótese de ate-
nuação do vírus e au-
mento da transmissibili-
dade”, afirma o coorde-
nador da UFRJ.

“No Brasil, ainda
não tivemos acesso à
variante ômicron para
estudá-la”, diz Tanuri.
“Assim que ela for de-
tectada no País, a pri-
meira coisa a ser feita é
isolar o vírus e colocar
em contato com o soro
de pacientes vacinados
aqui no Brasil e tam-
bém infectados com a
variante delta”, afirma o
virologista.

Dessa forma, será
possível saber se ter
superado outros co-
ronavírus confere al-
guma imunidade (pro-
teção cruzada) contra
a ômicron. A segunda
pergunta que precisará
ser respondida é como
a nova variante vai se
comportar.

Ou seja: se ela vai
substituir a delta no Bra-
sil, como parece es-
tar fazendo na África.
Como o vírus consegue
ser transmitido comuma

velocidade maior que o
concorrente, ele vence
a disputa. O ante-
rior continua circulando,
mas em menor propor-
ção. Vale lembrar que
a delta acabou não cau-
sando um aumento de
casos no Brasil – con-
forme muitos especialis-
tas, por causa de uma
combinação de vacina-
ção e medidas sanitá-
rias.

Persistência
Segundo Tanuri, vá-

rios grupos publicaram
o sequenciamento de
vírus encontrados em
pessoas que tiveram
infecção persistente ou
prolongada com as va-
riantes anteriores. Em
um estudo realizado na
UFRJ com duas deze-
nas desses pacientes,
os pesquisadores ob-
servaram que o acú-
mulo de mutações na
proteína spike é propor-
cional ao tempo em que
o vírus permanece no
indivíduo.

Para o epidemiologia
Cesar Victora, professor
emérito da Universidade
Federal de Pelotas (UF-
Pel), os relatos dos mé-
dicos da África do Sul
podem ser um sinal de
que o coronavírus está
evoluindo como muitos
outros vírus que são
muito agressivos no iní-
cio, mas se tornam ate-
nuados com o tempo.
“Pode ser que isso es-
teja acontecendo, o que
seria uma boa notícia,
mas ainda é cedo para
saber”, afirma.

Futuro
O especialista consi-

dera que o País pre-
cisa ampliar seu sis-
tema de monitoramento
de variantes. “Temos
de aumentar a capaci-
dade. Ainda sequenci-
amos pouco. A vari-
ante pode já estar aqui e
ainda não ter sido des-
coberta”, afirma o coor-
denador do comitê cien-
tífico do Instituto Todos
Pela Saúde.
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Se for preciso, vacina contra a variante
ômicron estará pronta em três meses.

Reprodução

Produzir uma versão adaptada faz parte do procedimento padrão para novas variantes.

E nquanto pesquisa-
dores do mundo

todo se empenham
em levantar mais infor-
mações sobre a Ômi-
cron, a mais nova va-
riante de preocupação
do coronavírus, as em-
presas farmacêuticas
também já entraram
na corrida por uma
vacina. É importante
lembrar, no entanto,
que nada se sabe até
o momento sobre o
efeitos dos imunizan-
tes disponíveis contra
a cepa.

Porém, como o co-
ronavírus responsável
pela covid-19 já de-
monstrou enorme ca-
pacidade de mutação,
as companhias traba-
lham para a eventual
necessidade de cria-
ção de outra vacina ou
de adaptação das de-
mais. A boa notícia
é que as tecnologias
desenvolvidas para os
imunizantes no mer-
cado podem ser usa-
das no novo processo,
agilizando sua dispo-
nibilização.

A americana Pfizer
e sua parceira alemã
BioNTech iniciaram os
testes com sua vacina,
feita com tecnologia
RNA mensageiro, con-
tra a Ômicron. De
acordo com a com-
panhia, se a variante

escapar à vacina, as
empresas estão pron-
tas para desenvolver
uma opção em cerca
de cem dias e depois
submetê-la à aprova-
ção.

A Moderna, cria-
dora de vacina com
igual tecnologia (o
imunizante não está
disponível no Brasil),
anunciou que estuda
três estratégias caso
sejam necessárias
adaptações. A pri-
meira é aumentar a
concentração de 50
para 100 microgra-
mas. A segunda é
a testagem de dois
reforços multivalentes,
planejados para atuar
sobre mutações como
as encontradas na
Ômicron. A última é
o desenvolvimento de
um reforço específico
contra a nova cepa.
Tudo em prazo muito
curto, assegura a far-

macêutica.
Na Inglaterra, a As-

traZeneca e a Universi-
dade Oxford, respon-
sáveis pela vacina Ox-
ford/AstraZeneca, afir-
maram que a plata-
forma de desenvolvi-
mento da vacina ori-
ginal serve de base
para a criação de ou-
tro imunizante, e rapi-
damente.

O pesquisador An-
drew Pollard, diretor
do Grupo de Vacina de
Oxford, acredita que,
talvez, as vacinas atu-
almente em uso sejam
suficientes para conter
a Ômicron. “Do ponto
de vista ainda especu-
lativo, já que não te-
mos todos as vacinas
serão eficientes contra
a Ômicron já que a
maioria das alterações
por ela apresentadas é
parecida com as de-
mais variantes”, afir-
mou o pesquisador.

A Ômicron já é con-
siderada uma ”vari-
ante de preocupação”
(VOC) pela Organi-
zação da Mundial da
Saúde (OMS) e foi
detectada em pelo
menos 18 países até
o momento.

A organização afir-
mou também nesta
segunda-feira (29) que
vê risco elevado na
variante ômicron, mas
que há dúvidas sobre
o potencial de danos
que a cepa pode cau-
sar.

Paralelamente, mi-
nistros da Saúde
dos países do G7
(grupo das nações
mais desenvolvidas
do mundo) estão reu-
nidos em caráter de
urgência em Londres
para uma reunião de
emergência sobre a
nova cepa.
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Presidente dos Estados Unidos pede
à população que utilize proteção

facial em ambientes internos e aceite
as vacinas anticovid.

Adam Schultz/The White House

”Mais cedo ou mais tarde, veremos casos dessa nova variante aqui nos EUA”, alertou.

O presidente dos
Estados Unidos,

Joe Biden, disse nesta
segunda-feira (29) que
a variante ômicron do
coronavírus é motivo
de preocupação, mas
não de pânico. Mesmo
assim, ele fez um apelo
para que as pessoas
usem máscaras não so-
mente em locais abertos,
na tentativa de conter as
transmissões da covid-
19.

”Por favor usem más-
caras em ambientes in-
ternos, locais públicos e
em torno de outras pes-
soas”, afirmou, em um
momento em que a ade-
são ao uso da proteção
vem caindo em todo o
país.

”Mais cedo ou mais
tarde, veremos casos
dessa nova variante aqui
nos EUA”, alertou. Biden
ressaltou a importância
da vacinação, inclusive
das doses de reforço,
e lançou um apelo aos
cerca de 80 milhões de
americanos de 5 anos de
idade ou mais que ainda
não estão imunizados
para que aceitem as
doses.

Para os demais, ele
pediu que as pessoas
procurem tomar a ter-
ceira dose logo que com-
pletarem seis meses da
aplicação da segunda.

Ele garantiu que seu
governo não considera

impor um novo lock-
down, mas sugeriu uma
condição para que isso
não volte a ocorrer. ”Se
as pessoas estiverem
vacinadas e usando
máscaras, não haverá
a necessidade de lock-
downs.”

A variante ômicron im-
põe novos desafios ao
últimos esforços do go-
verno Biden para conter
a pandemia, mitigar seus
impactos econômicos e
possibilitar um senso de
normalidade durante a
temporada de Natal e
Ano Novo nos EUA.

Na semana passada,
o governo restringiu
voos vindos da África
do Sul e de outros sete
países da região onde
surgiu a ômicron. Alguns
países reimpuseram res-
trições mais pesadas às
viagens e aos negócios,
mas Biden não deseja
fazer o mesmo.

O imunologista
Anthony Fauci, diretor
do Instituto Nacional de
Alergias e Doenças In-
fecciosas dos EUA, que
também atua como con-
selheiro do presidente
para a pandemia, disse
que as restrições de
viagem visam dar tempo
aos cientistas para se fa-
miliarizarem com a nova
variante. Além disso,
possibilitaria intensificar
a vacinação em todo o
país.

Doação de
vacinas

”Assim se ganha al-
gumas semanas, porque
se conseguirmos manter
do lado de fora por algu-
mas semanas, consegui-
remos então avançar em
várias coisas”, afirmou.

As farmacêuticas já
atualizam suas vacinas
para possibilitar melhor
defesa contra a variante
ômicron. Fauci, porém

sugeriu ”enfaticamente”
que as pessoas tomem a
terceira dose desde já.

Biden ressaltou que
a nova variante, assim
como as anteriores, sur-
giu em uma região com
baixo índice de vacina-
ção.

Ele disse que os Esta-
dos Unidos têm um de-
ver moral de ajudar a
acelerar as imunizações
em todo o mundo, e
lembrou que seu país já
doou 275 milhões de do-
ses – mais do que o
mundo tudo somado, se-
gundo ele próprio afir-
mou – e se prepara para
doar mais 1,1 bilhão até
setembro de 2022.

”Agora, precisamos
ver o resto do mundo
fazer sua parte também”,
afirmou. ”Não podemos
esmorecer até que o
mundo todo esteja va-
cinado.”
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Juiz nos Estados Unidos bloqueia regra
de vacinação contra covid-19 para

profissionais da saúde em dez Estados.
Adam Schultz/The White House

A decisão é a segunda derrota para as exigências do governo Biden.

U m juiz federal
bloqueou em 10

Estados dos Esta-
dos Unidos nesta
segunda-feira (29)
uma exigência do
governo Joe Biden
para vacinas contra a
covid-19, concluindo
que a agência federal
que emitiu a regra
que obriga profissio-
nais de saúde a se
vacinarem contra o
coronavírus provavel-
mente excedeu sua
autoridade.

A decisão do
juiz distrital Matthew
Schelp, em St. Louis,
impede que o Centro
norte-americano para
Cuidados e Serviços
Médicos (CMS) exija
a obrigatoriedade da
vacina para profissi-
onais de saúde até
que o tribunal possa
acessar as ações ju-
rídicas abertas por 10
Estados do país.

A decisão é a se-
gunda derrota para
as exigências do go-
verno Biden que têm
o objetivo de aumen-
tar o uso de vacinas
para conter a pande-
mia de covid-19. A
corte federal de ape-
lações em Nova Orle-
ans impediu, no início
do mês, uma exigên-

cia ampla de obrigato-
riedade da vacinação
ou de testes semanais
em locais de trabalho
com pelo menos 100
funcionários.

Procuradores-
gerais estaduais do
Partido Republicano
processaram o go-
verno no início de no-
vembro por conta da
regra do CMS, bus-
cando bloquear a exi-
gência por alegarem
que a medida pode-
ria piorar a escassez
de profissionais da
Saúde.

Schelp disse que
o CMS havia subes-
timado significativa-
mente o impacto da
medida na capaci-
dade de instituições
de saúde oferecerem
serviços adequados.

A decisão de
Schelp se aplica a

10 Estados que mo-
veram a ação: Mis-
souri, Nebraska, Ar-
kansas, Kansas, Iowa,
Wyoming, Alasca,
Dakota do Sul, Da-
kota do Norte e New
Hampshire.

Apelo
O presidente dos

Estados Unidos, Joe
Biden, fez novo apelo
aos cidadãos do país
para que completem
sua vacinação con-
tra a covid-19. Bi-
den disse que o sur-
gimento da variante
ômicron, que já teve
casos detectados no
Canadá, ”preocupa”.

”Eu sei que vocês
estão cansados de
ouvir, mas a melhor
proteção contra essa
variante ou qualquer
outra variante é tomar
a vacina e a dose
de reforço”, insistiu o

presidente. ”Temos
vacinas para crianças
de 5 a 11 anos e
vacinas para reforço”,
lembrou.

Biden afirmou que
a Casa Branca lan-
çará uma ”estraté-
gia detalhada” sobre
como será o combate
à disseminação do
vírus no país durante
o inverno, quando a
tendência é de um
aumento na taxa de
contágio.

Segundo ele, isso
não se dará através
dos lockdowns, ”mas
sim difundindo mais
a vacinação, doses
de reforço e testes”.
O presidente também
garantiu que testes e
vacinas continuariam
gratuitos no país.

OSUL | 19 Porto Alegre . Terça, 30 de Novembro de 2021



Viagem para a Europa: veja o que
muda com as novas restrições da

quarta onda de coronavírus.
EBC

Toque de recolher e bloqueios em alguns países tornaram mais uma
vez difícil planejar uma visita ao continente.

E ra para ser o grande re-
torno da temporada de vi-

agens de inverno na Europa,
com brilhantes mercados de
Natal, esquiadores deslizando
pelas encostas nevadas e apre-
sentações de ópera dando as
boas-vindas ao público em
grandes teatros.

Mas então veio uma quarta
onda mortal de casos de coro-
navírus, desencadeando uma
nova rodada de toques de re-
colher e bloqueios em vários
países europeus (e na Áustria,
um mandato de vacina para a
maioria da população do país).

Essas medidas rigorosas
geraram protestos violentos
em todo o continente, com
dezenas de milhares de ma-
nifestantes argumentando que
os requisitos são violações
de suas liberdades básicas.
Agora, muitos mercados de
Natal estão cancelados, alguns
resorts de inverno estão fecha-
dos e as salas de espetáculos
não estão funcionando.

A paisagem em rápida mu-
dança mais uma vez tornou di-
fícil planejar viagens para a Eu-
ropa. Saiba o que muda, para
os turistas, com as novas restri-
ções:

1) Quais países impuseram
restrições novamente?

A Áustria adotou a linha
mais dura até agora, tornando-
se na segunda-feira o primeiro
país ocidental a impor nova-
mente um bloqueio nacional
completo, permitindo que as
pessoas saiam de suas ca-
sas apenas para trabalhar ou
comprar itens essenciais como
mantimentos e remédios.

A paralisação durará pelo
menos 10 dias e pode ser es-
tendida até 13 de dezembro,
disse o governo austríaco. Du-
rante este período, as viagens
de lazer para a Áustria são proi-
bidas e as atrações turísticas,
incluindo mercados de Natal,
museus e teatros, estão fecha-
das. Os turistas que já estão
no país e que não puderem re-
organizar seus voos para casa
terão permissão para ficar em

hotéis, mas devem cumprir as
regras de bloqueio.

Na sexta-feira (26), a Ale-
manha alertou que pode tomar
medidas rigorosas se os casos
de coronavírus continuarem a
aumentar, indicando que os
bloqueios podem ser uma pos-
sibilidade, mesmo para aque-
les que são vacinados. As fei-
ras de Natal foram canceladas
na Saxônia e na Baviera, bares
e clubes estão fechados e res-
taurantes estão operando em
horários reduzidos.

A República Tcheca e a Es-
lováquia, que registraram al-
gumas das taxas de infecção
mais altas da Europa, proibi-
ram as pessoas não vacina-
das de acessar restaurantes,
hotéis, bares e cabeleireiros,
mesmo que tenham um teste
de coronavírus negativo.

A Holanda voltou a um blo-
queio parcial em 13 de novem-
bro por pelo menos três se-
manas, com restaurantes e lo-
jas fechando mais cedo e es-
pectadores proibidos de par-
ticipar de eventos esportivos.
O governo holandês está ex-
plorando maneiras de restringir
as pessoas não vacinadas de
locais fechados, uma medida
que gerou tumultos e protestos
em todo o país.

A Irlanda também impôs to-
que de recolher nesta semana,
exigindo que bares e clubes fe-
chem à meia-noite.

2) Ainda posso viajar para a
Europa?

Depende do destino. Em-
bora a União Europeia tenha
publicado diretrizes gerais para
viagens para o bloco, cada um
dos 27 Estados-membros esta-
belece seus próprios requisitos
de entrada.

Viajantes provenientes do
Brasil são aceitos em 40 países
do continente. Em 28 deles,
sem restrições — ou seja, não
é necessário fazer quarentena
ou apresentar testes negativos
para a covid-19—para aqueles
totalmente vacinados.

Espanha, França e Reino
Unido estão entre os países

que aceitam brasileiros total-
mente vacinados sem restri-
ções; em Portugal, é necessá-
rio apresentar um teste para co-
vid realizado até 72 horas an-
tes do voo. A Itália exige, além
de um teste negativo realizado
até 72 horas antes do voo, uma
quarentena de 10 dias.

3) Quais vacinas são acei-
tas?

Entre os países abertos a
viajantes provenientes do Bra-
sil, 20 aceitam todas as vaci-
nas aplicadas no país, embora
alguns deles, como Alemanha
e Áustria, tenham regras espe-
cíficas para a Coronavac. En-
tre os países que não aceitam
a Coronavac estão Bélgica, Di-
namarca e República Tcheca.
Alguns países, como Montene-
gro e Kosovo, não especificam
se aceitam ou não a vacina da
Sinovac.

4) Vou precisar de uma
dose de reforço?

A maioria dos países euro-
peus não exige reforço para en-
trada, mas alguns países de-
finiram “datas de validade” da
vacina para os viajantes.

Croácia, Áustria e Suíça exi-
gem que as segundas doses
da vacina ou doses de reforço
sejam administradas dentro de
um ano após a entrada no país.
Na Áustria, o período de vali-
dade da vacina de dose única

da Johnson & Johnson é de
270 dias, ou cerca de nove me-
ses.

A partir de 15 de dezembro,
o governo francês exigirá que
todas as pessoas com 65 anos
ou mais que desejam acessar
locais fechados como restau-
rantes, museus e teatros rece-
bam uma injeção de reforço
seis meses e cinco semanas
após a segunda dose.

5) Vou precisar de um
passe digital de saúde?

Alguns lugares como a
Suíça e a Bélgica exigem que
os turistas se inscrevam para
passes de saúde locais para
ter acesso a locais fechados,
como restaurantes e museus.

Na Suíça, todos os visitan-
tes devem solicitar o passe an-
tes da chegada, e o tempo
de processamento pode levar
até sete dias. A Bélgica exige
que os turistas com mais de
16 anos se inscrevam para um
“Bilhete Covid Safe” para entrar
em locais culturais, bares e res-
taurantes.

Em outros destinos como a
França, os passes digitais lo-
cais são opcionais para visitan-
tes internacionais e podem ser
obtidos em algumas farmácias
locais.
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Black Friday é marcada por arrastões e
tiroteios em shoppings dos Estados Unidos.

Reprodução

que roubaram mais de 1 milhão de dólares em mercadorias.

D ezenas de arras-
tões e tiroteios

em shopping cen-
ters assustaram os
americanos na úl-
tima sexta-feira (26),
quando foi comemo-
rada Black Friday.

Foram registrados
distúrbios em áreas
comerciais impor-
tantes de São Fran-
cisco, Los Angeles,
Chicago, Washington
e Mineápolis, entre
outras cidades.

Vídeos de pessoas
em fuga enquanto
dezenas de ladrões
quebravam vitrines e
saqueavam as lojas
correram os Estados
Unidos, causando
indignação nacional.

De acordo com a
polícia, três pessoas
foram baleadas, in-
cluindo uma criança
de 10 anos, e ou-
tras três sofreram
ferimentos durante
tumulto em um shop-
ping da Carolina do
Norte. A criança e
outro baleado não
correm risco de vida,
mas a terceira ví-
tima está em Estado
grave.

Na capital, Washing-
ton, uma pessoa tam-
bém foi ferida por
arma de fogo dentro

de um centro comer-
cial.

O Departamento
de Polícia de Los
Angeles emitiu um
alerta em toda a ci-
dade na sexta-feira à
noite “devido ao au-
mento dos roubos”,
de acordo com as
autoridades.

Uma loja da grife
Louis Vuitton em São
Francisco foi invadida
por 40 ladrões, que
roubaram mais de 1
milhão de dólares em
mercadorias. Nove
suspeitos do roubo
estão sendo incrimi-
nados.

Outro grupo de la-
drões – duas mulhe-
res e dois homens –
também invadiu uma
loja de óculos de sol
e uma loja Lulule-
mon em San Jose,
nos arredores de São
Francisco, roubando

quase 50 mil dólares
em mercadorias.

Ainda na Califór-
nia, um segurança
morreu depois de ser
baleado enquanto
protegia uma equipe
de TV que cobria os
arrastões.

A região da Baía
de San Francisco
tem sido especial-
mente atingida, dada
a grande densidade
de lojas de luxo. A
área é uma das mais
abastadas do país,
com renda média do-
méstica que chega
perto do dobro da
média nacional, de
acordo com o Censo
dos Estados Unidos.

Cerca de 80 pes-
soas entraram em
uma loja de depar-
tamentos da Nords-
trom na cidade de
Walnut Creek no sá-
bado (27) à noite,

roubando mercado-
rias até a polícia che-
gar e prender três
pessoas, de acordo
com um comunicado
do Departamento de
Polícia de Walnut
Creek.

”A polícia está in-
vestigando o que
foi claramente um
evento planejado”,
disse a polícia.

Em Minneapolis,
no Estado de Mines-
sota, cerca de 30
pessoas saquearam
uma loja de eletrô-
nicos. A ação foi
filmada, mas o grupo
conseguiu fugir.

Autoridades afir-
mam que os crimes
estão sendo organi-
zados por uma rede
que recruta jovens
para roubar merca-
dorias e depois as
vendem na internet.
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Rússia testa míssil de
cruzeiro hipersônico Zircon.

Divulgação

Exército afirma que míssil foi lançado contra um alvo, que foi destruído, em águas do Mar Branco.

O Exército da Rús-
sia anunciou nesta

segunda-feira (29) que
teve sucesso em um
novo teste do míssil
de cruzeiro hipersônico
Zircon, em mais um
episódio na corrida por
esse tipo de armamento
que envolve potências
como China e Estados
Unidos.

O anúncio ocorre
uma semana após uma
reportagem do jornal
Financial Times revelar
que a China lançou, em
julho, um míssil hipersô-
nico capaz de lançar um
projétil por meio de uma
tecnologia que nenhum
país conseguiu até o
momento, o que levou
especialistas e autori-
dades a tentar entender
como Pequim realizou a
façanha.

Em um comunicado,
o Exército russo afirmou
que o míssil Zircon foi
lançado a partir da fra-
gata Almirante Gorch-
kov contra um alvo em
águas do Mar Branco,
no Ártico. O disparo foi
um ”êxito” e o alvo, loca-
lizado a mais de 400 km,
foi ”destruído”, segundo
o texto.

Um vídeo divulgado
pelo Ministério da De-
fesa mostra o artefato le-
vantando voo emmeio a
um flash de luz, seguido
por um rastro de fumaça
no meio da noite.

Mísseis hipersônicos
podem viajar a mais de

cinco vezes a veloci-
dade do som e, como
são de ”cruzeiro”, tam-
bém têm a capacidade
de manobrar em pleno
voo, o que torna sua in-
terceptação muito difícil.

Corrida pelo
armamento

Além de Rússia,
China e EUA, a Coreia
do Norte e pelo menos
outros quatro países
estão trabalhando na
tecnologia de mísseis
hipersônicos. Medidas
contraofensivas, no en-
tanto, indicariam que
as ferramentas chinesas
sãomais avançadas que
as de outras nações.

Em setembro, a Co-
reia do Norte disse que
testou com sucesso um
novo míssil hipersônico.
Em julho, foi a vez da
Rússia, que anunciou
que seumíssil havia sido
lançado de uma fragata
no Mar Branco, na costa
noroeste da Rússia.

O Pentágono afirmou

que a China está acele-
rando sua produção de
armas nucleares de ma-
neira muito rápida e que
teria ”duplicado” seu ar-
senal em apenas um
ano.

De acordo com rela-
tório publicado no início
de novembro deste ano,
nesse ritmo o país asiá-
tico deverá ter 700 ogi-
vas nucleares até 2027
e cerca de 1 mil em
2030. Além disso, os
chineses estariam cons-
truindo três bases de
lançamento para seus
ICBMs (míssil balístico
intercontinental, na sigla
em inglês).

Embora os núme-
ros sejam significativa-
mente menores do que
os dos atuais arsenais
nucleares dos EUA,
que têm 3.750 ogivas
prontas para uso, eles
representam uma mu-
dança significativa na
projeção de Washington
em relação ao ano pas-

sado, quando o governo
estimou que o arsenal
chinês ultrapassaria 400
ogivas até o final da
década.

Anunciado pelo
Exército russo nesta
segunda-feira, o Zircon
já havia passado por
vários testes nos últimos
anos, incluindo outro
lançamento a partir do
Almirante Gorshkov e
de um submarino sub-
merso.

Em 2018, o presi-
dente Vladimir Putin,
durante um discurso de
estado à nação, revelou
novas armas hipersôni-
cas, incluindo o Zircon,
ao afirmar que pode
atingir alvos em mar e
terra, a mil quilômetros
de distância. Na oca-
sião, Putin disse que
seria possível atingir
”quase qualquer ponto
domundo” e escapar de
”um escudo antimísseis
construído pelos EUA”.
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Dólar supera os 5 reais e 60 centavos
e vai a máxima em um mês com

temor fiscal e força global da moeda.
EBC

O dólar à vista fechou esta segunda-feira (29) em alta de 0,27%.

O dólar fechou em
alta nesta segunda-

feira (29), acima de 5,60
reais e nomaior patamar
em um mês, amparado
por renovados temores
fiscais no Brasil num
dia de força da mo-
eda norte-americana em
todo o mundo.

Os mercados globais
de forma geral tiveram
uma sessão de alívio,
com a diminuição dos
receios sobre uma nova
variante do coronavírus
patrocinando uma re-
cuperação dos preços
dos ativos. Porém, o
dólar também ganhou
terreno nesse contexto,
uma vez que voltavam
à mesa perspectivas de
aumento de juros nos
Estados Unidos.

No fim da manhã a
cotação no Brasil rece-
beu impulso após notí-
cia de que o governo
não descarta possibili-
dade de ter que lançar
mão do Orçamento de
Guerra mais uma vez
para conseguir viabilizar
o pagamento do Auxílio
Brasil.

Segundo uma fonte
com conhecimento das
negociações, essa al-
ternativa seria ”caótica”
para as questões fis-
cais, e o governo tentará
nesta semana atrair vo-
tos para a aprovação da
PEC dos Precatórios.

Voltar ao Orçamento

de Guerra, ao qual se re-
correu no ano passado
para combate aos efei-
tos econômicos e sani-
tários da pandemia, na
prática significaria auto-
rizar o descumprimento
de parâmetros e limita-
ções fiscais, num mo-
mento em que o mer-
cado ainda digere as re-
correntes ameaças ao
teto de gastos que ele-
vam o temor sobre o fu-
turo das contas públicas
no Brasil.

”O cenário-base do
mercado é a aprovação
da PEC, então se isso
não acontecer e o go-
verno precisar recorrer
a alternativas, a moeda
vai além dos 5,60 reais”,
disse Cleber Alessie, ge-
rente da mesa de de-
rivativos financeiros da
Commcor DTVM.

Os mercados aguar-
dam para terça ou
quarta-feira a votação
do parecer da PEC

apresentado pelo líder
do governo Fernando
Bezerra Coelho (MDB-
PE) na CCJ do Senado.

O presidente do Con-
gresso, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), afir-
mou que, uma vez apro-
vada pela CCJ da Casa,
a PEC dos Precatórios
deve ser analisada pelo
plenário na quinta-feira
desta semana. E o
secretário do Tesouro,
Paulo Valle, reiterou não
haver plano B para via-
bilizar o Auxílio Brasil de
400 reais em 2022.

O dólar à vista fechou
esta segunda-feira em
alta de 0,27%, a 5,6114
reais na venda, maior
patamar desde 1º de no-
vembro (5,6712 reais). A
taxa variou de 5,5798 re-
ais (queda de 0,29%) a
5,641 reais (valorização
de 0,80%).

Na última sexta (26),
a cotação havia subido
0,55%, a 5,5961 reais,

na esteira do pânico glo-
bal com a nova variante
ômicron do coronavírus.

Lá fora, o índice do
dólar contra uma cesta
de rivais de países ri-
cos subia 0,14%, com
o mercado recolocando
nos preços expectativa
de aumento de juros nos
EUA — o que tenderia a
elevar os retornos ofere-
cidos pelos títulos do Te-
souro norte-americano,
tornando, assim, o dólar
mais atraente.

As moedas emer-
gentes medidas por
um índice do JPMor-
gan caíam 0,23%, es-
tendendo a queda de
mais de 1% da sexta-
feira, quando omercado
entrou em modo pânico
por temores relacio-
nados à nova variante
ômicron do coronavírus.
O índice está no menor
patamar desde pelo me-
nos o fim de junho de
2010.
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Nova onda de protecionismo no
mundo ameaça 50 bilhões de

dólares em exportações brasileiras.
EBC

Grande exportador de produtos agropecuários, Brasil é alvo de me-
didas que ameaçam perto de 20% de suas vendas externas.

A volta do protecionismo no
mundo, que aumentou

com a pandemia e tem no Bra-
sil um forte alvo, dado o perfil
do país de grande exportador
de produtos agropecuários, é
uma ameaça direta a quase
US$ 50 bilhões em exporta-
ções.

A cifra considera itens que,
hoje, são mais suscetíveis a
barreiras protecionistas, sanitá-
rias e comerciais: carne bo-
vina, soja, farelo de soja e café.
E representa metade das ven-
das externas do agronegócio
brasileiro.

No ano passado, as expor-
tações desses produtos soma-
ram US$ 47,6 bilhões. Em
2021, com a alta dos preços
das commodities no mercado
internacional, a receita expor-
tada deve ser bem maior.

Considerando os dados de
2020, o volume de vendas ex-
ternas ameaçado com medi-
das protecionistas correspon-
deria a quase 20% do total em-
barcado pelo Brasil para o ex-
terior, que somou US$ 235,8 bi-
lhões.

Para o presidente da Asso-
ciação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), José Augusto de
Castro, grande parte das ex-
portações do agronegócio está
na linha de tiro, e os superávits
gigantescos na balança comer-
cial garantidos pelo setor po-
dem acabar.

”Isso sem contar açúcar,
carne suína e frango. O mundo
está mais protecionista, e o
Brasil tem que fazer o dever de
casa”, afirma Castro.

A China parou de comprar
carne bovina in natura brasi-
leira há três meses. Pecua-
ristas americanos, alarmados
com a ida para os EUA de
parte da carne que não foi para
o mercado chinês, pressionam
autoridades a suspenderem o
ingresso do produto no país.

Mas, hoje, o que mais tem
preocupado o governo bra-
sileiro é um projeto de lei
apresentado pela União Euro-

peia (UE) ao Parlamento do
bloco que pune importadores
de commodities extraídas de
áreas desmatadas ilegalmente
ou mesmo quando o desma-
tamento legal ocorrer após de-
zembro de 2020.

Em entrevista ao jornal bri-
tânico Financial Times, o minis-
tro das Relações Exteriores do
Brasil, Carlos França, classifi-
cou o projeto de protecionista,
disse que há uma espécie de
“miopia” da UE e criticou o go-
verno francês pelos subsídios a
seus agricultores:

”O que eu não posso acei-
tar é que o meio ambiente seja
usado sob a forma de proteci-
onismo comercial. É ruim para
os fluxos de consumo e comér-
cio.”

A reportagem do FT pontua
que a publicação da proposta
da UE aconteceu pouco antes
da divulgação de dados pelo
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), que mostram
que a destruição da Amazônia
brasileira saltou para a maior
alta em 15 anos, resultando em
questionamentos sobre o com-
promisso do governo em prote-
ger a floresta.

Na avaliação de integran-
tes do governo brasileiro, os
europeus jogam pesado, sem
justificativa legal para adotarem
barreiras. Uma fonte afirmou
que a medida é ”uma clara me-
dida protecionista, com o ob-
jetivo de exercer pressão so-
bre outros países. Tudo defi-
nido unilateralmente, em des-
respeito aos processos negoci-
adores e às normas e tratados
internacionais”.

O projeto da UE foi atacado
tanto pelo governo brasileiro —
a ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina, chamou a me-
dida de protecionismo climá-
tico — como pelos produtores
de soja, que o classificaram de
afronta à soberania nacional.

Contra-ataque
na OMC

O embaixador da Alema-

nha em Brasília, Heiko Thoms,
disse que a maior parte dos
produtores agropecuários bra-
sileiros age corretamente, mas
pode se prejudicar por um pe-
queno grupo responsável pelo
desmatamento ilegal. Ele acre-
dita que o projeto passará no
Parlamento europeu sem difi-
culdades, pois o texto reforça a
política ambiental da UE.

”Os brasileiros deveriam se
preparar, porque é uma ques-
tão muito séria. Essa direção
da UE não vai mudar ”,afirmou
o diplomata alemão, que suge-
riu que Brasil e UE se unam na
formação de ”cadeias produti-
vas transparentes”.

O Brasil já tinha planos para
se movimentar sobre o tema na
12ª Conferência Ministerial da
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). O evento estava
previsto para ocorrer em Gene-
bra, na Suíça, entre esta terça
(30) e sexta-feira (3), mas foi
suspenso, devido ao agrava-
mento da pandemia

A expectativa era que fosse
negociada uma declaração so-
bre comércio e sustentabili-
dade. O Brasil vai defender que
a OMC não aceite que ques-
tões ambientais sejam usadas
para justificar barreiras comer-
ciais.

”O Brasil entende que a
OMC deve estimular respos-

tas aos desafios do desenvol-
vimento sustentável. A OMC
não pode ser fonte de prote-
cionismo e medidas unilaterais
e discriminatórias”, disse o se-
cretário de Comércio Exterior
e Assuntos Econômicos do Ita-
maraty, Sarquis José Buainain
Sarquis.

"Acidente de
percurso"

A Associação Brasileira dos
Produtores de Soja (Aprosoja)
argumenta que a demanda por
alimentos no mundo está cres-
cendo e o Brasil é um dos
grandes fornecedores, mesmo
tendo uma legislação rigorosa,
que é o Código Florestal.

Para o secretário-executivo
do Observatório do Clima, Mar-
cio Astrini, acabar com a des-
truição da maior floresta tropi-
cal do mundo deveria ser uma
obsessão e um diferencial para
o Brasil. Para ele, omaior desa-
fio é mostrar a diferença entre o
atual governo e o País:

”Precisamos deixar claro
que Bolsonaro é um acidente
de percurso e que, ali na frente,
o País será recolocado no rumo
certo do debate ambiental.”
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Mercado financeiro prevê inflação em
10,15% e expansão do PIB em 4,78%.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Para 2022, caiu a previsão de crescimento do PIB de 0,70% para 0,58%.

A previsão do mer-
cado financeiro

para o IPCA (Índice
Nacional de Preços
ao Consumidor Am-
plo), considerada a
inflação oficial do País,
subiu de 10,12% para
10,15% neste ano.

Essa foi a 34ª ele-
vação consecutiva da
projeção. A estimativa
está no Boletim Focus
de nesta segunda-
feira (29), pesquisa
divulgada semanal-
mente pelo BC (Banco
Central), com a expec-
tativa das instituições
para os principais indi-
cadores econômicos.

Para 2022, a estima-
tiva de inflação subiu
4,96% para 5%. Para
2023 e 2024, as previ-
sões foram mantidas
em 3,42% e 3,10%,
respectivamente. A
previsão para 2021
está acima da meta de
inflação que deve ser
perseguida pelo BC.

A meta, definida
pelo CMN (Conselho
Monetário Nacional),
é de 3,75% para este
ano, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima
ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior
é 2,25% e o superior
de 5,25%. Para 2022
e 2023, as metas são
3,5% e 3,25%, res-

pectivamente, com o
mesmo intervalo de
tolerância.
Taxa de juros

Para alcançar a
meta de inflação, o
Banco Central usa
como principal instru-
mento a taxa básica
de juros, a Selic, defi-
nida em 7,75% ao ano
pelo Copom (Comitê
de Política Monetária).
Na última reunião do
Copom deste ano, nos
dias 7 e 8 de dezem-
bro, a previsão do
mercado financeiro é
que a Selic suba para
9,25% ao ano.

Para o fim de 2022,
a estimativa é de que
a taxa básica chegue
a 11,25% ao ano. E
para 2023 e 2024, a
previsão é de Selic em
7,75% ao ano e 7% ao
ano, respectivamente.

Quando o Copom
aumenta a taxa básica

de juros, a finalidade
é conter a demanda
aquecida, e isso causa
reflexos nos preços
porque os juros mais
altos encarecem o
crédito e estimulam
a poupança. Além
disso, os bancos con-
sideram outros fatores
na hora de definir os
juros cobrados dos
consumidores, como
risco de inadimplên-
cia, lucro e despesas
administrativas.

Quando o Copom
reduz a Selic, a ten-
dência é de que o
crédito fique mais ba-
rato, com incentivo à
produção e ao con-
sumo, reduzindo o
controle da inflação
e estimulando a ativi-
dade econômica.

PIB e câmbio
As instituições fi-

nanceiras consultadas
pelo BC reduziram a

projeção para o cres-
cimento da economia
brasileira este ano de
4,80% para 4,78%.
Para 2022, a expecta-
tiva para o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) -
a soma de todos os
bens e serviços pro-
duzidos no País - é de
crescimento de 0,58%.
Na semana passada, a
estimativa de expan-
são era 0,70%. Em
2023 e 2024, o mer-
cado financeiro pro-
jeta expansão do PIB
em 2% para ambos os
anos.

A expectativa para
a cotação do dólar se
manteve em R$ 5,50
para o final deste ano.
Para o fim de 2022,
a previsão é de que
a moeda americana
também fique nesse
patamar.
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Aumento de famílias pobres com
desconto na conta de luz deve
encarecer ainda mais tarifas.

Agência Brasil

Descontos são custeados por todos os consumidores por meio de
encargos nas faturas.

O agravamento da situa-
ção econômica do País

devido à pandemia de covid-
19 aumentou o número de fa-
mílias de baixa renda inscri-
tas na Tarifa Social, programa
que dá desconto na conta de
luz. Os custos para manter
os subsídios aos mais caren-
tes são bancados por todos
os consumidores por meio de
encargos nas faturas.

Assim, a expansão da po-
lítica pública, que pode ser
ainda mais ampla nos próxi-
mos anos por conta da si-
tuação fiscal do País e em-
pobrecimento da população,
pode demandar mais recur-
sos e pressionar as tarifas de
energia, que ficarão mais ca-
ras por conta das despesas
das medidas devido à crise
hídrica.

Estudo realizado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), indica que de
2014 a 2020, a quantidade de
beneficiários do programa se
manteve em cerca de 9 mi-
lhões. No início de 2021, este
número subiu para cerca de
12 milhões. A nota técnica
aponta que o aumento cer-
tamente está relacionado ao
agravamento da situação do
País na esteira da pandemia
de covid-19.

O custo para manter os
subsídios este ano será de
cerca de R$ 3,6 bilhões. Se-
gundo o Ipea, de março de
2020 a janeiro de 2021, o va-
lor mensal de subsídios sal-
tou de pouco mais de R$ 230
milhões para quase R$ 300
milhões - um aumento de 30%
em menos de um ano.

Os descontos são custe-
ados pela Conta de Desen-
volvimento Energético (CDE),
fundo financiado por meio de
encargos nas contas de luz
de todos, incluindo grandes
indústrias, para garantir sub-
sídios para alguns consumi-
dores e segmentos.

A conta pode ser ainda
mais pesada nos próximos
anos. A nota técnica indica
que há potencial de cresci-
mento na quantidade de be-
neficiários da Tarifa Social.
Isso porque a base de da-
dos do governo, o Cadastro
Único, tem mais de 20 mi-
lhões de inscritos.

Ou seja, tirando os que
já participam do programa,
há outras milhões de famílias
que podem se tornar benefi-
ciários, desde que atendam a
alguns critérios. De acordo
com o Ipea, é esperado um
aumento para este e próxi-
mos anos da quantidade de
brasileiros que poderão parti-
cipar de políticas sociais.

“Os resultados encontra-
dos mostram um potencial de
aumento significativo dos de-
sembolsos com subsídios do
programa”, aponta a nota téc-
nica elaborada a pedido da
Controladoria-Geral da União
(CGU).

“Faz-se, pois, necessário
o monitoramento contínuo da
evolução da base de inscri-
tos no CadÚnico a fim de as-
segurar que seus impactos
em termos de expansão do
cadastro de beneficiários da
Tarifa Social de Energia Elé-
trica não acarretem a fragiliza-
ção da capacidade de financi-
amento do programa.”

O Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa da Dire-
toria de Estudos e Políticas
Setoriais de Inovação e In-
fraestrutura, Edison Benedito
Filho, avalia que, a princípio,
a expansão da Tarifa Social é
positiva, pois representa que
mais pessoas terão acesso à
energia elétrica. Mas afirma
que isso também representa
que o custo a ser repassado
para os demais consumido-
res será mais alto.

“Toda política social tem
um lado positivo e um nega-
tivo. A princípio, a expansão

da tarifa social é positiva, pois
visa famílias de mais baixa
renda. É bom que elas te-
nham acesso à energia por-
que é um bem essencial que
traz uma série de benefícios”,
afirmou.

“Vai ter um custo isso.
Tem se revelado ao longo dos
últimos anos que quando au-
menta a base de beneficiá-
rios, o custo aumentou mais
que proporcionalmente. Isso
não é culpa das pessoas que
estão entrando , porque estão
consumindo mais energia ou
algo assim.”

Para ele, mesmo que a ex-
pansão aumente o custo para
os demais consumidores de
energia, o governo não deve
parar de conceder os des-
contos. Ele defende que ou-
tras políticas podem ser ado-
tadas em conjunto ou o pro-
grama pode ser focado para
algum grupo, como os aten-
didos pelo Bolsa Família.

Apesar do potencial para
novas famílias receberem
descontos, pode haver algu-
mas barreiras para acesso
ao programa, como faixa
de consumo mais alta em
casas que moram muitas
famílias, a falta de atualização
dos dados ou de acesso à
informação, principalmente

em comunidades isoladas.
Outra medida pode contri-

buir para o aumento dos parti-
cipantes do programa. A par-
tir de 2022, as distribuidoras
deverão inscrever automati-
camente famílias de baixa
renda na Tarifa Social.

“A gente não espera um
impacto tão significativo, mas
sim, é um fator que favorece
que tenha um aumento na
base. Mas a gente não acre-
dita que vai ser um aumento
tão explosivo no curto prazo,
pelo menos”, avalia Benedito
Filho.

Entenda como funciona
o programa Tarifa Social de
Energia Elétrica O programa
Tarifa Social concede descon-
tos escalonados na conta de
luz de consumidores de baixa
renda – de 65% para os pri-
meiros 30 kWh consumidos;
40% de 31 kWh a 100 kWh;
10% de 101 kWh a 220 kWh;
e zero a partir de 221 kWh.

Indígenas e quilombolas
têm 100% de desconto caso
consumam até 50 kWh; 40%
entre 51 kWh e 100 kWh; 10%
de 101 kWh a 220 kWh; zero
a partir de 221 kWh. Em
média, cada família consome
126 kWh mensais e recebe
um desconto de R$ 24.
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Saiba o que muda nas regras
do vale-refeição do governo.

Reprodução

As novidades valerão a partir de 2023.

O governo federal fez
alterações nas re-

gras do Programa de
Alimentação do Trabalha-
dor (PAT), instituído em
1976. Entre as mudanças
estabelecidas no decreto
nº 10.854, assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) no último
dia 10, está a possibili-
dade de o trabalhador
utilizar o seu vale-refeição
em um número maior
de restaurantes e não
apenas nos credenciados
pela respectiva bandeira.
As novidades valerão a
partir de 2023.

”A partir da eficácia
da norma, o trabalha-
dor vai poder comer em
qualquer instituição que
aceite o ticket e, com
isso, você coloca o tra-
balhador pagando refei-
ções mais baratas pela
questão da concorrência
e também tendo maior
número de opções, con-
seguindo adequarmelhor
as suas preferências à
disponibilidade de res-
taurantes”, explica o se-

cretário executivo do Mi-
nistério do Trabalho e
Previdência, Bruno Silva
Dalcolmo.

Segundo o governo,
um dos objetivos do de-
creto é abrir o mercado
das empresas de vale-
alimentação. De acordo
com Dalcolmo, este é
um mercado grande, de
cerca de R$ 90 bilhões,
mas é dominado por
quatro grandes empre-
sas que respondem por
todo o processo, desde a
assinatura do acordo.

”São essas quatro em-
presas que têm a capaci-
dade de fidelizar as em-
presas beneficiárias do
PAT, de credenciar os res-
taurantes, de fazer paga-
mento para os restauran-
tes e, com isso, elas ga-
nham uma margem de
manobra e um poder de
mercado muito grande”,
ressalta o secretário.

O prazo de adapta-
ção, tanto das empresas
que já fazem parte desse
mercado, quanto das que
vão entrar, é de 18 me-

ses para que as ope-
radoras possam redese-
nhar suas estratégias de
acordo com as novas re-
gras.

Mudanças
Os benefícios alimen-

tação e refeição pode-
rão ser oferecidos no
mesmo cartão, desde
que a Operadora PAT ga-
ranta contas separadas
para cada benefício, de
acordo com o advogado
Luiz Fernando Alouche,
responsável pelas áreas
Trabalhista e Previdenciá-
ria do escritório IWRCF.

”Vale reforçar que o
programa não permite a
migração de saldo en-
tre os benefícios, com o
objetivo de assegurar a
destinação específica de
cada modalidade e a apli-
cação de planos nutri-
cionais mais eficientes”,
completa Alouche.

A nova regulação do
programa também ofere-
cerá a opção de portabili-
dade. Isso significa que o
trabalhador terá a oportu-
nidade de escolher a ope-

radora de sua preferên-
cia. ”O texto da lei pre-
viu a opção pela portabili-
dade para daqui a 18 me-
ses. Até o momento, não
foram publicados deta-
lhamentos de como fun-
cionará essa execução”,
afirmou o advogado.

Leandro Antunes, pro-
fessor de Direito Traba-
lhista do Ibmec, chama
atenção para a modifica-
ção relacionada ao saldo
remanescente, ou seja, o
dinheiro que sobrou na
conta. Mesmo após a
rescisão do contrato de
trabalho, o empregado
poderá usar o benefício
integralmente.

”A nova regulação vai
estabelecer que os cré-
ditos são de titularidade
do trabalhador. Ele vai
poder utilizar todo o va-
lor destinado a sua ali-
mentação. E, ainda que
sobre eventualmente al-
guma quantia, o crédito
continua sendo do funci-
onário.”
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Falta de verba trava perícias
do INSS em ações judiciais.

Divulgação

Impasse leva tribunais a suspender parte dos processos de revisão de benefícios e deixa segurados e
peritos sem pagamentos.

O INSS (Instituto
Nacional do Se-

guro Social) está in-
formando que não há
mais dinheiro para
pagar perícias mé-
dicas de segurados
que solicitam bene-
fícios em casos de
acidentes, o que tem
deixado os benefi-
ciários sem os paga-
mentos.

Desde o início de
outubro, procura-
dores federais que
atuam em nome do
órgão têm apresen-
tado a mesma expli-
cação em diferentes
processos: a verba
para o serviço não foi
suficiente e ”os recur-
sos disponibilizados
já foram esgotados”.

A falta de dinheiro
do INSS para perícias
médicas tem levado
a duas situações na
prática. Em alguns
casos, a Justiça sus-
pendeu processos, o
que impede o paga-
mento dos benefícios
às pessoas até a con-
clusão do caso.

Em outros, os pe-
ritos têm aceitado
trabalhar sem saber
quando vão receber.
Nas ações, o INSS
tem solicitado que as
perícias sejam auto-

rizadas com “paga-
mento dos honorá-
rios para momento
posterior”, sem es-
pecificar um prazo.
Tanto o INSS quanto
o IBPM (Instituto Bra-
sileiro de Perícias Mé-
dicas) afirmam não
ter dados sobre o
número de ações
paradas por falta de
dinheiro. Neste ano,
já foram feitas 611 mil
perícias na Justiça
Federal.

Verbas
insuficientes
Em ofícios anexa-

dos às ações o INSS
diz que o pagamento
depende de aprova-
ção do Congresso
para a liberação de
verbas. “Apenas
após a aprovação
pelo Congresso Na-
cional por maioria
absoluta e a emissão

dos títulos do Te-
souro Nacional seria
materialmente pos-
sível o pagamento
decorrente dos ônus
processuais e das
condenações judici-
ais impostas ao INSS.

A dotação orça-
mentária em ques-
tão foi aprovada para
os pagamentos do
ano corrente, mas
a verba afetada não
foi suficiente a toda
a despesa”, afirma o
órgão.

A dificuldade para
o pagamento de pe-
rícias enfrenta dois
principais obstácu-
los. O primeiro deles,
explícito nos ofícios
do INSS à Justiça, é
a chamada regra de
ouro do Orçamento.
Com sucessivos rom-
bos nas contas públi-
cas, o governo tem

precisado bancar
despesas correntes
com recursos obti-
dos via emissão de
dívida, o que normal-
mente é vedado, mas
pode ser feito após
autorização especial
dada pelo Congresso
Nacional.

O crédito para
este ano, que ser-
virá como essa au-
torização especial,
ainda não foi apro-
vado pelos parlamen-
tares. O Ministério
da Economia tem ne-
gociado a urgência
dessa votação com
o Congresso, mas
já precisou lançar
mão de uma porta-
ria emergencial para
evitar, por exemplo,
a falta de recursos
para pagar salários
de servidores.
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Auditores da Receita Federal prometem
“dias de apagão” como protesto à volta

do trabalho presencial.
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em uma ação sem precedente, os auditores fiscais aprovaram uma moção de desconfiança direta ao
secretário da Receita Federal, José Tostes.

E m uma ação
sem prece-

dente, os auditores
fiscais aprovaram
uma moção de des-
confiança direta ao
secretário da Re-
ceita Federal, José
Tostes. A categoria
fará um dia nacio-
nal de entrega de
cargos, marcado
para 15 de dezem-
bro como forma de
protesto.
Os auditores ale-

gam que Tostes tem
sido omisso em te-
mas relevantes para
a categoria e o ór-
gão, como a não
regulamentação do
teletrabalho com a
volta do trabalho
presencial depois
da pandemia da
covid-19. Para os
auditores, o retorno
presencial é pre-
coce e mal plane-
jado, inclusive de
pessoas que fazem
parte do grupo de
risco.
Os auditores co-

bram de Tostes a
necessidade de rea-
lização de concurso
público para repor

”minimamente” as
aposentadorias que,
segundo eles, com-
prometem a opera-
cionalidade de to-
dos os departamen-
tos, em particular a
fiscalização, a alfân-
dega e as fronteiras.
O último concurso
foi em 2014. Se-
gundo os auditores,
outros órgãos como
Advocacia-Geral da
União (AGU), Ibama
e Controladoria-
Geral da União,
além dos órgãos
policiais, já tiveram
concurso aprovado.

“Meta zero”
Para pressionar,

os auditores farão
“meta zero” nas
áreas de fiscaliza-
ção de tributos in-

ternos e aduaneira,
ressalvados os ca-
sos de decadência
do prazo de co-
brança. Também
não participarão de
treinamentos, cur-
sos e reuniões com
a administração da
Receita.
Às terças e

quartas-feiras se-
rão dias de apa-
gão, com a parali-
sação das aduanas
de fronteira terres-
tre. Os auditores
prometem também
a suspensão dos
plantões das equi-
pes regionais ou lo-
cais de análise de
risco das unidades
aduaneiras aos fins
de semana.
E dizem que não

voltarão ao trabalho
presencial, previsto
para o dia 1° de de-
zembro, enquanto
não for publicada a
portaria da atividade
externa e ofereci-
dos os planos de
gestão que viabili-
zem o teletrabalho.
Serão ressalvadas
das ações as cargas
vivas, perecíveis,
medicamentos e in-
sumos hospitalares,
conforme critério
habitualmente apli-
cado. O comando
da Receita em Bra-
sília até agora não
se manifestou sobre
a moção contra o
secretário. As in-
formações são do
jornal O Estado de
S. Paulo.
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Empresa aérea Azul desiste de
comprar a Latam “por enquanto”.

Divulgação

A oportunidade, na visão do presidente da Azul, está relacionada com os desafios a serem enfrentados
pela Latam para conseguir a aprovação dos credores de seu plano de reestruturação.

O presidente da
Azul Linhas Aé-

reas, John Rodgerson,
disse, no domingo
(28), ao jornal Valor
Econômico, que o
plano de recuperação
judicial apresentado
pela Latam Airlines
na sexta-feira atingiu
um valor considerado
muito caro. “Chegou
a um nível que a gente
acha que não vale. Es-
pecialmente quando a
gente olha para o mer-
cado internacional”,
disse.

No fim da noite do
domingo, a Azul divul-
gou fato relevante no
qual confirmou as in-
formações.

Sobre a intenção de
comprar uma parte ou
toda a Latam, o execu-
tivo respondeu: “Es-
tamos fora. Por en-
quanto estamos fora.
Mas acho que vamos
ter oportunidade nos
próximos meses”.

A oportunidade, na
visão do executivo,
está relacionada com
os desafios a serem
enfrentados pela La-
tam para conseguir a
aprovação dos credo-
res de seu plano. O
presidente da Azul diz
que o plano prioriza
muito o acionista (uma
visão mais focada na
lei do Chile) e deixa os

credores em segundo
plano, sendo que pela
lei americana estes
é que deveriam ter
prioridade.

Na madrugada de
sexta-feira, a Latam
divulgou seu plano
de reestruturação com
uma injeção prevista
de US$ 8,19 bilhões
ao grupo por meio de
uma combinação de
capital novo, títulos
conversíveis e dívida.

Rodgerson disse
que a Azul pôs à mesa
de negociação, em
11 de novembro, um
plano elaborado junto
de credores da chi-
lena que previa um
aporte de US$ 5 bi-
lhões (US$ 4 bi dos
credores e US$ 1 bi-
lhão dos acionistas da
Azul). Os credores
que se juntaram à Azul
representavam algo
perto de 30% da dívida

da Latam e o aporte
era encabeçado pelo
fundo de investimento
Moelis & Company.

No sábado, o presi-
dente global da Latam,
Roberto Alvo, disse
que a Latam chegou
a fazer uma proposta,
mas que ela era “in-
completa e insufici-
ente”.

Rodgerson argu-
mentou que a razão
pela qual a chilena
apontou o plano como
incompleto foi por
não tratar do direito
preferencial para o
acionista. “Temos o
melhor plano para os
credores, mas não
é o melhor para os
acionistas”.

O executivo tem
dado muitas sinaliza-
ções na direção da
importância de con-
solidação para o mer-
cado brasileiro. As-

sim como a Latam,
a família Constantino,
controladora da Gol,
já deixou claro que em
uma possível consoli-
dação do mercado a
Gol será compradora
e não vendedora.

“Há várias formas
de avançar, como fize-
mos com o codeshare
com a Latam, ou joint
venture com peque-
nos operadores. Para
ter uma consolidação
total tem de ter al-
guém para vender e
alguém para comprar.
Vamos ver o que vai
acontecer com a La-
tam, quem vão ser
os novos donos dela”,
disse o presidente da
Azul. O codeshare
que havia sido nego-
ciado entre Azul e La-
tam foi desfeito neste
ano. As informações
são do jornal Valor
Econômico.
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Pix Saque e Pix Troco já estão
disponíveis aos usuários.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Cliente poderá fazer saque em locais como padarias e supermercados.

A partir desta
segunda-feira (29)

passam a valer duas
novas modalidades do
Pix: Saque e Troco.
Os usuários poderão
fazer saques em locais
como padarias, lojas de
departamento e super-
mercados, não apenas
em caixas eletrônicos.

Segundo o BC
(Banco Central), a oferta
dos dois novos produ-
tos da ferramenta aos
usuários é opcional,
cabendo a decisão final
aos estabelecimentos
comerciais, às empre-
sas proprietárias de re-
des de autoatendimento
e às instituições finan-
ceiras.

Pix Saque
O Pix Saque permi-

tirá que os clientes de
qualquer instituição par-
ticipante do sistema rea-
lizem saque em um dos
pontos que ofertar o ser-
viço.

Estabelecimentos co-
merciais, redes de cai-
xas eletrônicos compar-
tilhados e participantes
do Pix, por meio de seus
serviços de autoatendi-
mento próprios, pode-
rão ofertar o serviço.
Para ter acesso aos re-
cursos em espécie, o cli-
ente fará um Pix para o
agente de saque, em di-
nâmica similar à de um
Pix normal, a partir da
leitura de um QR Code
ou do aplicativo do pres-
tador do serviço.

Pix Troco
No Pix Troco, a di-

nâmica é praticamente
idêntica. A diferença é
que o saque de recur-
sos em espécie pode
ser feito durante o pa-
gamento de uma com-
pra ao estabelecimento.
Nesse caso, o Pix é feito
pelo valor total, ou seja,
da compra mais o sa-
que. No extrato do cli-
ente aparecerá o valor
correspondente ao sa-
que e à compra.

Limite
O limite máximo das

transações do Pix Sa-
que e do Pix Troco será
de R$ 500,00 durante
o dia, e de R$ 100,00
no período noturno (das
20h às 6h). De acordo
com o BC, haverá, no
entanto, liberdade para
que os ofertantes dos
novos produtos do Pix
trabalhem com limites
inferiores a esses valo-
res, caso considerem
mais adequado aos
seus fins.

Tarifas
De acordo com o BC,

não haverá cobrança de
tarifas para clientes pes-
soas naturais (pessoas
físicas e microempre-
endedores individuais)
por parte da instituição
detentora da conta de
depósitos ou da conta
de pagamento pré-paga
para a realização do Pix
Saque ou do Pix Troco
em até oito transações
mensais.

A partir da nona
transação realizada por
mês, as instituições fi-
nanceiras ou de paga-
mentos detentoras da
conta do usuário paga-
dor podem cobrar uma
tarifa pela transação.

O valor da tarifa co-
brada é de livre esta-
belecimento pela insti-
tuição e deve ser in-
formado ao usuário pa-
gador antes da etapa
de confirmação da tran-
sação. “Os usuários
nunca poderão ser co-
brados diretamente pe-

los agentes de saque”,
destacou a instituição.

O BC explica ainda
que os quatro saques
tradicionais gratuitos
realizados pelo usuário
fora do âmbito do Pix
Saque e Pix Troco po-
dem ser descontados
da franquia de gratui-
dades (oito por mês).
Ou seja, se o usuário
realizar um saque da
sua conta, sem ser por
meio do Pix Saque ou
Pix Troco, esse saque
poderá ser contabili-
zado e sua franquia de
gratuidades poderá ser
reduzida de oito para
sete, a critério da insti-
tuição.

Para o comércio que
disponibilizar o serviço,
as operações do Pix
Saque e do Pix Troco
representarão o recebi-
mento de uma tarifa que
pode variar de R$ 0,25
a R$ 0,95 por transação,
a depender da negocia-
ção com a sua institui-
ção de relacionamento.
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Em meio à crise econômica, a liberação
dos cassinos volta à pauta política.

Priscila du Preez/Unsplash

Regulamentação dos jogos de azar tem avançado no Congresso
Nacional, mas ainda encontra resistência em alguns núcleos da soci-
edade.

C om quase 14 mi-
lhões de desem-

pregados, inflação alta
e baixo poder de com-
pra na mão dos brasi-
leiros, o País vive uma
grave crise econômica.
Sem o consumo, a ar-
recadação diminui e a
produção de fábricas e
indústrias fica parada.
A tendência, portanto, é
que mais pessoas per-
cam seus postos de
trabalho no futuro pró-
ximo. Diante disso,
criar alternativas de ar-
recadação tem sido a
principal meta para em-
presários e políticos.

Uma das alternativas
que tem sido discutida
no Congresso Nacio-
nal, mas que também
envolve setores da so-
ciedade civil, é a libera-
ção dos jogos de azar
no País. A ideia é criar
um marco legal jurídico
capaz de dar segurança
para investidores naci-
onais e internacionais,
que já apontam o Bra-
sil como um lugar prós-
pero no setor, diante do
interesse cada vez mais
frequente em pautas e
discussões que envol-
vem cassino online bra-
sil.

Recentemente, em
evento na Câmara, o
presidente do Instituto
Brasileiro Jogo Legal,
Magno José, disse que
cerca de 30 milhões de
brasileiros fazem apos-

tas diárias em jogos
ilegais, como o jogo
do bicho, ou jogos não
regularizados, como as
apostas esportivas na
internet.

Segundo ele, até
cassinos irregulares
surgiram na pandemia.
E afirmou que o País
deixa de arrecadar mais
de R$ 22 bilhões em im-
postos por ano ao não
regularizar os jogos.
Esse dinheiro, diz José,
poderia facilmente en-
gordar os cofres públi-
cos em um momento
de grave crise econô-
mica.

Outro defensor da
proposta, o senador
Ângelo Coronel (PSD-
BA) também explicou à
Agência Senado, no fim
do ano passado, sobre
os valores que o setor
movimenta atualmente
e como o Brasil tem
perdido oportunidades
para arrecadar tributos
sobre a prática.

”A geração de recur-
sos da tributação de
jogos poderia ampliar o
alcance do Bolsa Famí-
lia (atual Auxílio Brasil)
de 14 milhões de famí-
lias para 22 milhões,
ainda aumentando o
valor médio recebido
para mais de R$ 300.
Isso equivale a mais
ou menos R$ 50 bi-
lhões em recursos para
custear o incremento
do programa”, disse o

senador.
”Acredito que os re-

cursos arrecadados de-
vem ser usados na área
social, em programa de
renda básica, porém
isso cabe à gestão or-
çamentária do governo.
Para o Brasil, o que im-
porta é ter a capacidade
financeira para custear
tal programa”, comple-
mentou Ângelo Coro-
nel.

Criar um marco re-
gulatório para os jogos
no Brasil, assim como a
volta dos cassinos, que
estão proibidos no País
desde 1946, tem sido
umdos principais traba-
lhos do atual presidente
da Câmara, deputado
Arthur Lira (PP-AL). Ele
criou um grupo de tra-
balho formado por 10
deputados para atuali-
zar um texto que, desde
2016, aguarda votação,
e que tem o apoio de
boa parte da base do
governo.

No alto escalão do
governo, a proposta
também é vista com
bons olhos. Reporta-
gem recente da revista
Veja mostra que par-
lamentares favoráveis
à liberação têm outros
aliados de peso. ”O
ministro da Casa Civil,
Ciro Nogueira (PP-PI),
por exemplo, é autor de
um projeto no Senado
similar ao que está na
Câmara. As equipes
dos ministros da Eco-
nomia, Paulo Guedes,
e do Turismo, Gilson
Machado, também têm
feito lobby a favor”, diz
o texto.

O texto diz ainda
que, apesar do con-
texto econômico, a
ideia ainda precisará
enfrentar alguma resis-
tência no Congresso,
especialmente da ban-
cada evangélica, que
é contrária à liberação
dos cassinos.
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Tribunal Superior Eleitoral quer
reduzir a urna eletrônica e

baratear o custo das eleições.
Elza Fiúza/Agência Brasil

No futuro, a ideia é que o eleitor digite os votos em um aparelho com
o tamanho aproximado das máquinas de cartão de crédito.

P ara o TSE (Tribu-
nal Superior Eleito-

ral), não faz mais sen-
tido ter uma urna ele-
trônica tão grande e pe-
sada como a atual. No
futuro, a ideia é que o
eleitor digite os votos em
um aparelho com o ta-
manho aproximado das
máquinas de cartão de
crédito, o que servirá
para simplificar a logís-
tica que envolve prepa-
rar as eleições e bara-
tear o custo.

É o plano que deve
ser colocado em prática
em parceria com a Es-
cola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo
(USP), com quem o tri-
bunal assinou um con-
vênio no começo de ou-
tubro. O objetivo é de-
senvolver pesquisa tec-
nológica aplicada, para
melhorar a segurança
do sistema de votação.

“As urnas funcio-
nam são confiáveis,
funcionam muito bem,
mas custam muito di-
nheiro. Como o di-
nheiro aqui é público,
a gente tem que ser
bem pão duro”, disse
o presidente do TSE,
ministro Luís Roberto
Barroso, em evento no
último dia 22, quando
as urnas começaram
a ser testadas para as
eleições de 2022.

Ele explicou que o
convênio busca, em
algum lugar do futuro,
ter um sistema de vo-

tação mais aprimorado,
“porque em matéria de
tecnologia, tudo está
avançando”. “Por en-
quanto”, acrescentou,
“temos um esforço de
barateamento das ur-
nas”.

As urnas eletrônicas
brasileiras são renova-
das periodicamente e
adquiridas por meio de
licitação feita pelo TSE.
Na média, são trocadas
após dez anos de uso
ou seis eleições ordiná-
rias.

Em abril, a corte abriu
processo para compra
de até 176mil novas uni-
dades, mas em agosto o
procedimento foi decla-
rado “deserto” pela falta
de interessados. Em
2020, quando comprou
outras 180 mil urnas, o
valor unitário foi de R$
4,4 mil.

“A ideia inicial que va-
mos tentar desenvolver
é conseguir pelo me-
nos reduzir em tama-
nho, para o tamanho
dessas maquininhas de
cartão de crédito, o que
já facilitaria o transporte
pelas Forças Armadas,
que têm um papel muito
importante na distribui-
ção das urnas pelo Bra-
sil afora”, disse Barroso.

Em 2020, a Justiça
Eleitoral gastou R$ 41,3
milhões para o trans-
porte das urnas eletrôni-
cas e outros R$ $ 64,8
milhões para o apoio
operacional, já que o

transporte, armazena-
mento, conservação e
preparação no processo
eleitoral exigem con-
tratação de serviços e
gerência coordenadas.
As eleições ocorrem
em seções eleitorais em
5.568 municípios.

É preciso espaço, já
que a urna tem 15 cm de
altura, 27 cm de profun-
didade e 42 cm de lar-
gura. O peso é de 8 qui-
los. Essas dimensões
são bemmaiores do que
as das maquininhas de
cartão de crédito, cada
vezmais compactadas a
ponto de caber nos bol-
sos das pessoas.
Novo sistema de

votação
Além de reduzir o

tamanho da urna ele-
trônica, a previsão é
que a USP desenvolva
um novo sistema para
aprimorar a capacidade
de segurança, audi-
tabilidade e aumentar

de forma significativa a
transparência do pro-
cesso de eleições.

SegundoWilson Rug-
giero, do Departamento
de Engenharia de Com-
putação e Sistemas Di-
gitais da Escola Poli-
técnica (Poli), o Labo-
ratório de Arquitetura e
Redes de Computado-
res (Larc) está traba-
lhando em uma tecnolo-
gia que transforme o sis-
tema atual emoutro com
verificação pelo eleitor.

A ideia é usar uma
impressão “criptogra-
fada e mascarada, que
não revela o voto, mas
tem relação unívoca
com o voto que o eleitor
expressou”, afirmou, ao
site da USP. Nesse novo
sistema, o comprovante
constará no relatório
final da urna eletrônica:
o Boletim de Urna. As
informações são da Re-
vista Consultor Jurídico.
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A Polícia Federal conseguiu acessar
a rede do Tribunal Superior Eleitoral

durante os testes das urnas
eletrônicas, mas não o suficiente

para alterar o resultado da votação.
Antonio Augusto/Ascom/TSE

O TSE recebeu inscrições de 26 investigadores vinculados a universidades, empresas privadas e órgãos
públicos, que executaram 29 planos de ataques às urnas eletrônicas.

O TSE (Tribunal
Superior Eleito-

ral) apresentou nesta
segunda-feira (29) o
balanço do TPS (Teste
Público de Segurança)
do sistema eletrônico
de votação. O saldo
final do evento foi de su-
cesso dos mecanismos
de proteção da urna
eletrônica. Ao todo, 24
planos de ataque falha-
ram completamente em
invadir os dispositivos
e cinco foram bem-
sucedidos em encon-
trar “achados”, como
são classificados os
pontos de aperfeiçoa-
mento.

O TSE recebeu ins-
crições de 26 investi-
gadores vinculados a
universidades, empre-
sas privadas e órgãos
públicos, que executa-
ram 29 planos de ata-
ques às urnas eletrô-
nicas. Esses procedi-
mentos consistem basi-
camente em diferentes
tentativas de invadir o
sistema de votação e
encontrar vulnerabilida-
des físicas e tecnológi-
cas nos dispositivos.

A corte manteve
abertos por seis dias
os sistemas das urnas
para receber ataques

de “hackers”, a fim de
aprimorar a tecnologia
utilizada atualmente e
corrigir possíveis falhas
até as eleições de 2022.
Os técnicos e peritos
da Polícia Federal (PF)
chegaram mais próxi-
mos de violar as eta-
pas de segurança ao
conseguirem acessar a
rede do TSE durante os
testes.

De acordo com o
presidente do TSE, Luís
Roberto Barroso, os
agentes federais reali-
zaram o ataque mais
perigoso às urnas ele-
trônicas, pois consegui-
ram burlar a linha de
transmissão das infor-
mações e penetrar na
rede do tribunal. “A
simples entrada já é
uma preocupação que

nós vamos enfrentar.
Esse foi o ataque mais
relevante e que vai exi-
gir mais cuidado do
TSE”, afirmou.

“Eles conseguiram
entrar dentro da rede
do TSE com esses ata-
ques, mas não conse-
guem chegar no sis-
tema de votação, ou
seja é um ataque im-
portante que nós te-
mos que encontrar me-
canismo de bloquear,
mas não é grave. Só
consideramos grave o
que tem a potenciali-
dade de alterar o voto
do eleitor”, afirmou Bar-
roso.

As violações ao sis-
tema eletrônico de vo-
tação passarão por pro-
cessos internos de cor-
reção para que sejam

submetidas novamente
à testagem, emmaio de
2022, durante o teste
de confirmação organi-
zado pelo TSE.

“Ainda que não te-
nham sido graves, são
importantes e merecem
atenção e estudo do
TSE para fins de apri-
moramento”, afirmou
Barroso. “É relevante,
mas não é grave. Só
consideramos grave o
que tem potencial de
mexer no resultado e
nada até agora se apre-
sentou com esse po-
tencial, mas é relevante
porque evidentemente
ninguém deseja que
haja o risco de entrada
dentro da nossa rede”.
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Governador de São Paulo, João Doria
escala Henrique Meirelles para equipe
econômica e sinaliza Sérgio Moro como
prioridade em negociações para 2022.

Reprodução

João Doria foi eleito pré-candidato do PSDB à Presidência em 2022.

E leito pré-candidato
do PSDB à Pre-

sidência em 2022, o
governador João Doria
(PSDB) sinalizou que o
ex-ministro da Justiça
Sérgio Moro (Podemos)
deve ser prioridade nas
suas conversas para
construção de uma can-
didatura única de centro
para as eleições do ano
que vem.

Em entrevista coletiva
na sede do diretório es-
tadual do partido nesta
segunda-feira (29), Do-
ria também anunciou o
nome do ex-ministro e
atual secretário da Fa-
zenda e Planejamento
de São Paulo, Henrique
Meirelles, como inte-
grante de sua equipe
econômica de campa-
nha. Filiado ao PSD,
que anunciou a pré-
candidatura de Rodrigo
Pacheco à Presidência
na semana passada,
Meirelles não descarta
concorrer ao Senado.

O tucano venceu as
prévias do PSDB com
53,99% dos votos, con-
tra 44,66% do governa-
dor do Rio Grande do
Sul, Eduardo Leite, e
1,35% do ex-senador e
ex-prefeito de Manaus,
Arthur Virgilio. A vo-
tação foi concluída no
sábado após adiamento
de uma semana por
pane técnica e suspeitas
de ataque hacker.

Assim que voltar de
uma viagem aos Esta-
dos Unidos nesta se-
mana, o governador já
tem encontro marcado
com o ex-juiz e com
a presidente do Pode-
mos, deputada Renata
Abreu. Segundo Do-
ria, Moro tem ”protago-
nismo” na frente ”de-
mocrática, liberal e so-
cial” que será colocada
como alternativa às can-
didaturas do presidente
Jair Bolsonaro e do ex-
presidente Lula, ambos
nas duas primeiras colo-
cações das últimas pes-
quisas.

“Agora é a hora de
união, do bom diálogo,
do bom entendimento,
do respeito a todos, pri-
meiro dentro do PSDB,
e depois com partidos
que poderão compor
essa frente democrá-
tica, liberal, social, que
ficará distante dos ex-
tremismos de Lula e
Bolsonaro, e certamente
Sérgio Moro faz parte
dessa frente e com pro-
tagonismo”, disse Doria.

Sobre uma possível
composição com Moro,
na qual poderia abrir
mão de ser o cabeça de
chapa, o tucano disse
que ”ainda é cedo” e
há um longo período
para sedimentar a deci-
são, mas ressaltou que
mantém um bom diá-
logo com o ex-juiz antes

mesmo de sua entrada
no governo Bolsonaro.
No Podemos, a candi-
datura de Moro a pre-
sidente é tratada como
certa neste momento.

Até o final da próxima
semana, o governador
pretende anunciar todos
os integrantes de sua
equipe econômica de
campanha. Ao todo, se-
rão seis pessoas, sendo
três mulheres. O único
confirmado por ele na
coletiva foi Meirelles.

“Não teremos posto
Ipiranga. Todos os seis
serão protagonistas e
vão deliberar a cons-
trução de um programa
econômico do Brasil”,
disse o governador,
que quer compartilhar
ideias para o país com
outras campanhas. Ele
estava acompanhado
de nomes como o vice-
governador Rodrigo
Garcia, o secretário de

Desenvolvimento Regi-
onal do Estado de São
Paulo, Marco Vinholi, e
o coordenador das pré-
vias, Wilson Pedrosa.

O tucano ainda ne-
gou ter convidado Leite
para ser coordenador
de sua campanha. No
entanto, afirmou que o
gaúcho terá ”papel de
protagonismo” na cam-
panha do PSDB ao Pla-
nalto.

Doria, que aparece
com 3% na última pes-
quisa do Ipec, minimi-
zou sua má colocação
na corrida eleitoral e alta
rejeição em São Paulo,
argumentando que o
mesmo ocorreu em sua
campanha ao governo,
em 2018. Ele espera
crescer nas pesquisas
com ”muito trabalho” e
rodando todo o Brasil a
partir de janeiro de 2022.
As informações são do
jornal O Globo.
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Ex-governador paulista, Geraldo
Alckmin diz que a hipótese de ser

vice de Lula “caminha”, após
reunião com centrais sindicais.

Agência Brasil

No encontro com sindicalistas emSão Paulo, Alckmin quase não falou
de problemas do estado e focou na conjuntura nacional.

E m reunião na manhã
desta segunda-feira

(29), o ex-governador de
São Paulo Geraldo Alck-
min, que está de saída
do PSDB, ouviu um apelo
de dirigentes de centrais
sindicais para que aceite ser
vice na chapa encabeçada
pelo ex-presidente Lula (PT).
Estavam presentes os co-
mandos da Força Sindical,
UGT, Nova Central e CTB.
Dirigentes sindicais afirma-
ram ter deixado claro ao ex-
governador que o querem
ao lado do petista em 2022.

Em resposta, segundo
três participantes do encon-
tro, Alckmin disse ter se
preparado novamente para
concorrer ao governo do
Estado, mas afirmou que
“surgiu a hipótese federal”.
Essa hipótese exigirá traba-
lho, mas, segundo o ex-
governador, “caminha”.

“Preparei-me novamente
para ser governador do es-
tado. Surgiu a hipótese fe-
deral. Os desafios são gran-
des. Essa hipótese cami-
nha e eu considero essa reu-
nião com as quatro princi-
pais centrais histórica”, afir-
mou Alckmin, de acordo
com os relatos.

Chamou a atenção dos
presentes o fato de Alck-
min ter tratado em sua fala
da conjuntura internacional
e dos caminhos para o Bra-
sil sair da crise. As questões
estaduais ficaram de lado.

Além disso, Alckmin ci-
tou em seu discurso as di-
versidades nacionais. Lem-
brou que quando foi candi-
dato a presidente em 2006
teve 85,07% dos votos vá-
lidos na cidade gaúcha de
Arroio do Padre, enquanto
Lula obteve 97,2% dos votos

válidos na cidade de Central
do Maranhão (MA).

Outro ponto destacado
pelos sindicalistas foi o fato
de o ex-governador ter acei-
tado rapidamente o encon-
tro. O convite havia ocorrido
na sexta-feira.

“Dentro da situação
atual, seria muito importante
que ele aceitasse (ser vice
de Lula). Nós daremos todo
o apoio”, afirmou Miguel
Torres, presidente da Força.

“A grande motivação
para fazer a reunião com
o Alckmin é o fato de nós,
centrais sindicais, estarmos
junto de uma frente para
derrotar esse modelo de
governo (de Jair Bolsonaro),
que tem representado muito
claramente a ruptura de-
mocrática. Essa possível
coligação do Lula com o
Alckmin sinaliza uma pos-
sibilidade de derrota desse
modelo político. Esse é um
ponto que a gente discutiu”,
disse o presidente da Nova
Central, José Reginaldo
Inácio, que não participou
da reunião em São Paulo,
mas enviou representantes.

Com saída anunciada do
PSDB, Alckmin não deu pis-
tas para qual partido mi-
grará. A decisão só deve
ocorrer no começo do pró-
ximo ano. Estão no hori-
zonte do tucano o PSB, o
PSD e o União Brasil.

“Não há dúvida que o
movimento sindical coloca
com muita simpatia uma
relação com uma pessoa
como é o Alckmin em São
Paulo e o Lula no Brasil, que
sempre tiveram um trata-
mento republicano e respei-
toso conosco”, avaliou Ri-
cardo Patah, presidente da
UGT, ligado ao PSD.

Patah confirmou que
Alckmin abordou temas
nacionais em seu discurso,
mas aposta que, mesmo
assim, ele deve concorrer
a governador.

“A fala foi muito focada
na saúde. Tratou da ma-
cropolítica, da desindustria-
lização. Na questão polí-
tica, tem essa relação com o
Lula. Mas a minha impres-
são é que ele vai ser can-
didato a governador de São
Paulo. É uma interpreta-
ção subjetiva, um pouco di-
ferente da dos companhei-
ros.”

Caso decida concorrer
a governador, os caminhos
mais prováveis de Alckmin
seriam o PSD e o União Bra-
sil. Se optar por ser vice de
Lula, a chance maior é de o
ex-governador ingressar no
PSB.

Alckmin deve se reunir
com sindicatos ligados à ali-
mentação no dia 8 e aosme-
talúrgicos no dia 16.

Uma chapa de Alckmin e
Lula é vista como difícil, mas
não impossível pela cúpula
do PT. Os dois se encontra-

ram duas vezes nos últimos
meses e abriram um canal
de diálogo.

Pessoas próximas a Lula
contam que não houve con-
vite para a aliança e que
as conversas fizeram parte
do esforço do petista de
criar interlocução com ato-
res comprometidos com a
democracia, diante dos ata-
ques às instituições feito
pelo presidente Jair Bolso-
naro.

Em conversas internas,
Lula ressalta que Alckmin
tem compromisso com a de-
mocracia e que todos co-
nhecem a sua forma de
pensar e agir, dado o seu
longo histórico na política.
O ex-presidente cita os ata-
ques proferidos pelo tucano
quando o enfrentou na elei-
ção presidencial de 2006,
mas considera que, apesar
de duros, estiveram dentro
do aceitável. Além disso,
como governador, sempre
tratou os então presidentes
Lula e Dilma Rousseff com
respeito. As informações
são do jornal O Globo.
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O ex-presidente da Câmara dos Deputados
Rodrigo Maia diz ver o Congresso

“chantageado, ameaçado e chicoteado”.
José Cruz/Agência Brasil

Maia retoma nesta semana seu cargo de secretário de Projetos e Ações Estratégicas no governo do
tucano João Doria.

O ex-presidente da
Câmara dos De-

putados Rodrigo Maia
(sem partido-RJ) ata-
cou duramente o go-
verno do presidente
Jair Bolsonaro e o
atual presidente da
Câmara, Arthur Lira
(PP-RJ), pela condu-
ção das votações da
PEC dos Precatórios,
que permite ao go-
verno driblar o teto
de gastos para criar
o Auxílio Brasil. Convi-
dado desta segunda-
feira do Amarelas On
Air, programa de en-
trevistas da revista
Veja, Maia condenou
as chamadas emen-
das do relator e disse
enxergar uma distor-
ção inédita na relação
entre Executivo e Le-
gislativo.

“Da forma como
eles estão fazendo,
você está aprovando
um crédito, um Orça-
mento, e, durante o
ano, você vai chanta-
geando, ameaçando
ou chicoteando os de-
putados, para que eles
votem as matérias do
governo. Isso nunca
tinha acontecido. Or-
çamento aprovado era
Orçamento executado
e respeitado”, afirmou
Maia, que classificou a
PEC dos Precatórios
como um “chute na

Constituição”. “Não
vou dizer que é men-
salão. Seria ir longe
demais sem provas.
Mas tem algo estranho
no ar, que parlamen-
tares têm colocado
recursos em outros
Estados. Isso não
cheira bem. Até eu
ter condição de falar
que é ummensalão ou
que é algo ilegal seria
irresponsabilidade da
minha parte. Mas é
algo estranho.”

Maia retoma nesta
semana seu cargo de
secretário de Projetos
e Ações Estratégicas
no governo do tucano
João Doria, depois
de se licenciar para
participar das articu-
lações contra a PEC
dos Precatórios no
Congresso. Cabo
eleitoral declarado do
governador, agora ofi-
cialmente lançado na

corrida presidencial,
Maia também criticou
a postura populista do
presidente Jair Bolso-
naro tendo em vista
a eleição do ano que
vem. Também criticou
o ex-ministro Sérgio
Moro, nome melhor
colocado até agora
para tentar viabilizar
uma terceira via na
eleição.

Segundo Maia, a
candidatura do ex-juiz
é prova de que a Ope-
ração Lava-Jato se tor-
nou um projeto de po-
der. Para ele, Moro
é inexperiente na polí-
tica e custa a demons-
trar capacidade de en-
tender o papel do Par-
lamento para garantir
a governabilidade. Na
visão do ex-presidente
da Câmara, o setor
do eleitorado que en-
dossa a candidatura
do ex-ministro repete o

mesmo erro de 2018.
“Acho que vai na

mesma linha do que
a gente viu em 2018.
E uma parte da elite
já está indo na mesma
linha, que é encontrar
um atalho para tentar
derrotar o PT e, agora,
o Bolsonaro. Porque
tem uma elite que já
não gostava do PT
e agora tem ojeriza
também ao Bolsonaro,
pelo desastre que é
o governo Bolsonaro.
Mas estão indo na
mesma linha, não es-
tão olhando qual é
o projeto de poder,
qual é a experiência
que essa pessoa tem,
como é que ela trans-
forma os sonhos em
realidade, como é que
executa e como é que
garante governabili-
dade.” As informa-
ções são da revista
Veja.
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Após a Polícia Federal destruir mais
de 130 balsas, prefeitos acionam
Brasília para paralisar operação
contra o garimpo no Rio Madeira.

Divulgação/PF

A PF (Polícia Federal) e o Ibama já incendiaram mais de 130 embar-
cações desde sábado, quando foi deflagrada a operação Uiara.

O prefeito de Borba
(AM), Simão Pei-

xoto (PP), afirmou nesta
segunda-feira (29) que
acionou a bancada fe-
deral do Amazonas com
o intuito de paralisar a
destruição de balsas de
garimpo, que operam
na ilegalidade no Rio
Madeira. A PF (Polícia
Federal) e o Ibama já
incendiaram mais de 130
embarcações desde sá-
bado, quando foi defla-
grada a operação Uiara.
Embora a PF não informe
oficialmente, o jornal O
Globo informou que três
pessoas foram presas.

Antes concentrados
numa espécie de cidade
flutuante em Autazes
(AM), os garimpeiros saí-
ram em fuga a Borba
(AM), onde estacionaram
cerca de 60 balsas no
porto da cidade próximos
a postos de combustível
e lanchas de transporte
como uma forma de
escapar da ação dura
das autoridades federais.
Alguns fugiram na ma-
drugada desta segunda,
e os que ficaram tiraram
das balsas as máquinas,
os motores e os tubos
para evitar um prejuízo
maior caso os agentes
chegassem.

“Os prefeitos estavam
querendo ir para Brasília,
mas Brasília está longe.
Basta um telefonema. Já
falei com vários deputa-

dos federais e senadores
que representam o Ama-
zonas. E através disso eu
tenho certeza que a gente
consiga resolver essa si-
tuação. Se consegui-
mos reverter uma ordem
federal, todos vocês e
nós vamos sair vitorio-
sos”, disse o prefeito a
dezenas de garimpeiros,
que se reuniam na praça
central de Borba, que
é considerada a “Apare-
cida do Amazonas” pela
forte turismo religioso na
data de Santo Antônio.

O prefeito afirmou que
o garimpo movimenta
a economia da região
desde que ele nasceu,
nos anos 1980, e que
espera sensibilizar a pre-
sidência da República da
situação complexa.

“O governo federal
não tem condição de em-
pregar todo mundo. E da
boca do Madeira a Porto
Velho, tem mais de 20 mil
pessoas trabalhando no
garimpo”, disse ele, que
propôs aos garimpeiros
formarem uma coopera-
tiva para tentar regularizar
o seu trabalho.

Peixoto ainda comen-
tou que um garimpeiro
que ”não tinha responsa-
bilidade” mandou áudios
confrontando o Estado, o
que ”manchou a imagem
dos demais garimpeiros
do Madeira”.

As prefeituras de
Borba e Autazes se mobi-

lizaram para abrigar cen-
tenas de garimpeiros que
ficaram desalojados nas
margens do rio por terem
sido obrigados a deixar
as balsas, que foram pos-
teriormente destruídas
pela PF e Ibama. Em
Borba, as autoridades
contabilizaram cerca de
340 desabrigados entre
mulheres e crianças que
moram em Novo Aripu-
anâ, Humaitá e Manicoré,
no sul do Amazonas, e
haviam vindo a Autazes
em busca do ouro.

Na tarde de domingo,
um grupo de cem garim-
peiros chegou a protes-
tar na praça de Borba,
empunhando bandeiras e
faixas que pediam a para-
lisação das ações da PF e
Ibama e diziam que ”ga-
rimpeiro é trabalhador, e
não bandido”. Os atos fo-
ram pacíficos. No cair da
noite, a população local
junto com os garimpei-

ros assistiram alarmadas
à queima de duas balsas
na outra margem do Ma-
deira – duas fogueiras bri-
lhando na escuridão da
Amazônia.

Nesta segunda-feira,
a operação prosseguiu,
com helicópteros do
Ibama sobrevoando a re-
gião a procura de balsas
do garimpo ilegal. “A or-
dem que passaram para
a gente é que eles vão
queimar todas as balsas,
inclusive as que estão
aqui na frente”, comentou
o prefeito. Ele encerrou a
sua fala pedindo calma
aos garimpeiros e que
acatem sem reação à
abordagem da Polícia
Federal. “Assim que tiver
uma resposta de Brasília
volto a falar com vocês”,
concluiu. As informações
são do jornal O Globo.
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Gabarito do Enem sai nesta
quarta-feira e resultado será
anunciado em 11 de fevereiro.

EBC

Ao todo, 2.179.559 participantes compareceram ao segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2021.

O s resultados das
provas do Enem

(Exame Nacional do
Ensino Médio) 2021
serão divulgados no
dia 11 de fevereiro do
ano que vem. A data foi
confirmada pelo Inep
(Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira), responsá-
vel pela realização do
exame, durante en-
trevista coletiva. O
gabarito oficial e os
cadernos de questões
serão divulgados nesta
quarta-feira (1º).

De acordo com o
presidente do Inep, Da-
nilo Dupas, o compa-
recimento no domingo
(28), segundo dia de
provas, foi de 70%.
Dupas também confir-
mou que está aberto o
prazo para que os es-
tudantes que não com-
pareceram aos locais
de prova por proble-
mas logísticos ou por
doenças infectoconta-
giosas, como a covid-
19, peçam a reaplica-
ção do Enem 2021,
por meio da página do
participante no site do
Inep.

Durante a coletiva, o
delegado da Polícia Fe-
deral, Cléo Mazzotti, in-
formou que foram cum-

pridos 31 mandados
de prisão nos locais de
prova. Os alvos fo-
ram pessoas acusadas
de tráfico de drogas,
cárcere privado e estu-
pro de vulnerável, en-
tre outros crimes. Duas
pessoas foram presas
pela tentativa de uso
de ponto eletrônico em
dois locais de prova.

O transporte dos
malotes com as provas
foi concluído em todo
o país, pelos Correios,
em duas horas e 41
minutos.

Na avaliação do mi-
nistro da Educação,
Milton Ribeiro, a soci-
edade e a educação
brasileiras saíram ga-
nhando com a realiza-
ção do Enem.

“Saiu ganhando por-
que, como era o pre-
visto, e nós havíamos
dito, a questão do

Enem haveria de ter
toda seriedade, toda
transparência e toda
a competência, que é
própria dos servidores
do MEC, dos Correios
e da Polícia Federal”,
afirmou.

Ao todo, 2.179.559
participantes compare-
ceram ao segundo dia
do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
2021. O número cor-
responde a 70,1% das
3.109.802 inscrições
confirmadas. Dos
presentes, 2.145.194
fizeram a versão im-
pressa e 34.365, a digi-
tal. No caso do Enem
impresso, 70,5% dos
3.040.909 inscritos re-
alizaram as provas. Já
no Enem Digital, 49,9%
dos 68.893 inscritos
compareceram. Os da-
dos são preliminares,
tendo em vista que os

números definitivos de-
pendem da apuração
do consórcio aplicador
e serão informados na
divulgação dos resulta-
dos do Enem.

O Instituto Nacional
de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) apli-
cou a segunda parte
do exame, no último
domingo„ em 1.747
municípios brasileiros.
No total, foram 11.904
locais de aplicação
e 158.445 salas de
prova, considerando
as duas versões de
prova. Os participan-
tes resolveram itens de
ciências da natureza
e suas tecnologias –
química, física e biolo-
gia – e matemática e
suas tecnologias. As
informações são da
Agência Brasil e do
Inep.
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Enem 2021: professores apontam que
questão matemática sobre Copa do

Brasil não tem resposta certa; entenda.
Reprodução

A pergunta traz os 15 clubes que ganharam a Copa do Brasil nas últimas 30 edições até 2018.

U ma questão ma-
temática chamou

atenção de professo-
res que realizaram a
correção extraoficial da
prova do Enem 2021,
no domingo (28). De
acordo com vários pro-
fissionais, uma pergunta
sobre a Copa do Brasil,
que exigiu conhecimento
sobre cálculo fatorial,
não apresenta nenhuma
alternativa correta.

A questão, que tem
causado polêmica, é a
de número 138 da prova
azul, 157 da prova rosa,
155 da prova cinza e 178
da prova amarela – a or-
dem das questões varia
entre cada caderno, para
evitar trapaças.

A pergunta traz os 15
clubes que ganharam a
Copa do Brasil nas últi-
mas 30 edições até 2018
e pede para que o can-
didato organize um pai-
nel com placas, em uma
homenagem da CBF aos
times que já levantaram
a taça. Basicamente, o
aluno deveria descobrir
a quantidade de painéis
diferentes que poderiam
ser montados.

Profissionais que ana-
lisaram a questão apon-
taram que, por conta de
uma orientação feita no
enunciado, de que as
placas deveriam conter
o nome, brasão e ano
em que os times foram
campeões, a conta final
não bate com nenhuma
das alternativas. Alguns

apontaram qual seria a
resposta mais próxima
da correta, mas houve di-
vergências. O professor
Thiago Galrão, da Plata-
forma AZ, é um dos que
encontraram problemas
na pergunta contida na
prova, e explica detalha-
damente o motivo.

“Tem que marcar uma
alternativa na prova, né?
Não podemos sair de
lá sem marcar nenhuma,
porque não necessaria-
mente quando encontra-
mos uma questão polê-
mica ela vai ser anulada”,
diz o professor.

Veja a explicação do
professor:

– ”Acho que o natu-
ral é pensar que na pri-
meira escolha, por exem-
plo, dentre os 7 gaúchos,
temos que escolher 5.
Só que precisamos des-
considerar a ordem en-
tre os gremistas porque
o brasão do Grêmio vai
aparecer 5 vezes repeti-
das. Então 7 fatorial so-

bre 5 fatorial, vai ser a pri-
meira escolha”.

– ”A segunda esco-
lha de cariocas, 5 fatorial,
pois só tem 5 mesmo”.

– ”Terceira escolha de
mineiros, 7 fatorial so-
bre 5 fatorial, desconsi-
derando os brasões re-
petidos”.

– ”A mesma coisa
para o último grupo: vai
ficar 9 fatorial sobre 4
fatorial”.

Segundo Galrão, o
problema está no fato de
que o enunciado pede
que sejam colocados no
brasão, tanto o nome
do time, quanto o ano
em que ele foi campeão;
como há times que ven-
ceram diversas vezes,
o resultado final acaba
sendo diferente das al-
ternativas apresentadas.

“Qual é a polêmica da
questão? No texto ele diz
que vai colocar no painel
tanto o brasão, quanto
o nome do time e ano.
Só que, a partir do mo-

mento que ele coloca o
ano, são 30 anos diferen-
tes. Então, não haveria
repetição, por exemplo,
do título do Grêmio de
89 com o título do Grê-
mio de 94. Seriam títu-
los diferentes. Daí, con-
siderando que são valo-
res diferentes, a gente
não conseguiria encon-
trar, fazendo os arran-
jos necessários, uma al-
ternativa correta”, expli-
cou o profissional. “Se
fosse necessário marcar
uma alternativa, orienta-
ríamos marcar a alterna-
tiva ‘A’ como resposta
correta. Mas é uma
questão é passível de
anulação, por não haver
uma alternativa correta.”

O Inep, responsá-
vel pela elaboração da
prova, não se manifestou
sobre o assunto ou sobre
uma possível anulação
da questão. As infor-
mações são do jornal O
Globo.
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Feminicídio: Brasil é condenado por aceitar
imunidade parlamentar em assassinato.

EBC

Estudante de 20 anos foi assassinada por um deputado estadual pela
Paraíba em 1998.

A Corte Interamericana
de Direitos Humanos

condenou o Brasil por ter
violado os direitos às ga-
rantias judiciais, igualdade
perante a lei, proteção
judicial e integridade pes-
soal no caso da morte de
Márcia Barbosa de Souza,
em 1998. Na época, a
estudante de vinte anos
foi assassinada pelo então
deputado estadual pela
Paraíba Aércio Pereira de
Lima. O caso, no entanto,
foi a julgamento apenas em
2003, depois de a Assem-
bleia Legislativa do Estado
recusar, por duas vezes,
dar início à ação penal
contra o parlamentar. A
sentença, que obriga o país
a implementar medidas
contra o feminicídio e a
pagar uma indenização à
família da vítima, foi divul-
gada na semana passada.

O caso foi submetido à
Corte em 2019 e destaca
a recusa pelos deputados
em abrirem o processo pe-
nal contra Aércio. Pelo seu
cargo público, e pelas re-
gras de imunidade vigentes
na época, ele poderia ser
julgado apenas com a apro-
vação da assembleia. Por
isso, somente em 2003 a
ação começou a ser apre-
ciada pela justiça em pri-
meira instância, e quatro
anos depois o ex-deputado
pelo PFL, antigo DEM, foi
condenado a 16 anos de
prisão. Apesar de ter recor-
rido da decisão, Aércio fa-
leceu no ano seguinte, an-
tes de ter seu recurso ana-
lisado. O ex-parlamentar
nunca chegou a ser preso,
e o Ministério Público reco-
mendou o arquivamento do
processo por insuficiência
de provas.

A Corte destaca, na sen-
tença, a “aplicação inde-
vida de imunidade parla-

mentar em benefício do
principal responsável pelo
assassinato de Márcia Bar-
bosa de Souza” e que a
investigação do crime foi
“de natureza discriminató-
ria com base no gênero”.
Para o procurador regio-
nal da República, Vladimir
Aras, a reabertura do inqué-
rito não foi solicitada pelo
tribunal já que, pelo acu-
sado estar morto, não há
mais a possibilidade de im-
por a ele uma pena ou san-
ção.

Entre as determinações
do órgão judicial está a cria-
ção, no prazo de um ano, e
implementação, em no má-
ximo três anos, de um sis-
tema de coleta nacional de
dados que permitam a aná-
lise quantitativa e qualitativa
dos atos de violência con-
tra mulheres, com informa-
ções como raça, idade e
classe social. O país tam-
bém deverá elaborar e im-
plementar, no prazo de dois
anos, um plano de capa-
citação e conscientização
das forças policiais encar-
regadas da investigação, e
de operadores de justiça da
Paraíba, com uma perspec-
tiva de gênero e raça – uma
vez queMárcia era umamu-
lher negra.

Já a família da vítima de-
verá receber da União o va-
lor de 150mil dólares em in-
denização no prazo de um
ano. Além disso, o Es-
tado deverá cobrir os gas-
tos relativos ao processo,
no valor de 20 mil dóla-
res ao Centro pela Jus-
tiça e o Direito Internacional
(CEJIL), 15 mil dólares ao
Gabinete Assessoria Jurí-
dica Organizações Popula-
res (GAJOP), ambos em no
máximo um ano, e 1.579,20
dólares ao Fundo de As-
sistência Legal das Vítimas,
no prazo de seis meses.

Aras explica que o governo
não pode deixar de cumprir
as medidas observadas na
sentença da Corte.

“O governo é obrigado
a cumprir a sentença. Elas
são válidas para o Brasil de-
vido ao artigo 67 da Con-
venção Americana e a um
decreto de 2002, que re-
conhecem a competência
obrigatória da Corte. No
caso do pagamento, ele
pode ser feito mediante a
aprovação de uma lei espe-
cífica para isso, ou, sem ela,
caso já haja verba no orça-
mento para o cumprimento
dessas decisões”, explica o
procurador regional da Re-
pública.

Ele ressalta que a deci-
são do tribunal não é passí-
vel de recurso, e que o Es-
tado brasileiro pode apenas
solicitar uma explicação ou
interpretação da sentença,
caso não concorde. Ape-
sar dos prazos estabeleci-
dos pela Corte, há ainda um
projeto de lei em tramitação
na Câmara dos Deputados,
que foi aprovado pela Co-
missão de Direitos Huma-
nos e Minorias neste mês,
que busca obrigar a União a
pagar os valores referentes
a decisões da Corte Intera-
mericana de Direitos Huma-

nos no prazo de 60 dias.
O projeto ainda será anali-
sado por outras comissões.

O crime
O episódio que levou

à sentença aconteceu em
João Pessoa, na Paraíba,
em 1998, quando Márcia e
sua irmã viajavam de sua
cidade natal, Cajazeiras, no
interior do estado, para a
capital. Na ocasião, Már-
cia se encontrou com o en-
tão deputado estadual Aér-
cio Pereira de Lima, que co-
nhecia há um ano, em um
motel da região.

No dia seguinte ao en-
contro, a polícia foi aci-
onada depois que um
homem foi observado jo-
gando o corpo de uma pes-
soa, posteriormente identi-
ficada como Márcia, em um
terreno baldio próximo a
João Pessoa. A causa do
óbito foi declarada como
asfixia resultante de uma
ação mecânica. Quando
o caso foi a julgamento,
o ex-deputado estadual foi
condenado como autor do
crime. As informações são
do jornal O Globo.
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Em tempos de gasolina cara, vídeos
alcançam milhões de visualizações ao
vender curso para adaptar motores que

funcionariam com água como combustível.
Reprodução

Postagem enganosa: Uma adaptação mal feita do sistema também
pode causar danos a componentes do veículo e, no pior dos casos,
até colocar os ocupantes em risco.

V ídeos no aplicativo Tik-
Tok alcançam milhões

de visualizações com pro-
messa atraente em tempos
de gasolina vendida a R$
8: uma adaptação no mo-
tor do carro que permitiria
ao veículo ser abastecido
e rodar apenas com água.
Especialistas consultados
pelo jornal O Estado de S.
Paulo afirmam que a eco-
nomia de combustível pro-
metida nas postagens é
enganosa e que, mesmo
com a mudança, os au-
tomóveis continuariam uti-
lizando gasolina. Uma
adaptação mal feita do sis-
tema também pode causar
danos a componentes do
veículo e, no pior dos ca-
sos, até colocar os ocu-
pantes em risco.

Os vídeos mais popu-
lares ultrapassam as 2,3
milhões de visualizações.
Os perfis que publicam es-
ses conteúdos promovem
links para sites nos quais é
vendido um curso que en-
sinaria a modificar o mo-
tor para alimentá-lo ape-
nas com água. Em al-
guns casos, as postagens
prometem uma eficiência
de 650 km com um litro
– com isso, daria para ir
do Chuí, no extremo sul
do País, ao Oiapoque, no
extremo norte, com me-
nos de dez litros de água.
As postagens foram che-
cadas pela plataforma Es-
tadão Verifica, serviço de
verificação de informações
do jornal O Estado de S.
Paulo.

Em um dos vídeos, um
homem avança com o seu
carro no engarrafamento

do horário de pico e anun-
cia: “Sabe qual é a minha
diferença para esses caras
aí? Meu carro é movido
a água. Nunca mais entro
em posto de gasolina”.

Fernando Silveira, pro-
fessor do Instituto de Fí-
sica da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do
Sul (UFRGS), explica que
o sistema mostrado nos ví-
deos funciona a partir da
eletrólise da água. A ener-
gia do automóvel é utili-
zada para separar as par-
tículas de hidrogênio e oxi-
gênio da água adicionadas
ao reator. A combustão do
hidrogênio libera energia
que pode ser aplicada para
mover o motor. “A energia
elétrica obtida do alterna-
dor decorre da energia me-
cânica do motor, que tem
origem na queima de com-
bustível convencional (ga-
solina, álcool)”, esclarece
Silveira. “Ou seja, queima-
se gasolina para produzir
energia elétrica, que então
é utilizada na separação do
hidrogênio e oxigênio da
água.”

O problema, segundo o
especialista, é que a ener-
gia necessária para realizar
a eletrólise supera a ener-
gia produzida na combus-
tão do hidrogênio. O resul-
tado consiste em um de-
sequilíbrio energético que
não traz benefício na eco-
nomia de combustível.

Segundo o engenheiro
Everton Lopes, mentor nas
disciplinas de energia e
combustão da Sociedade
Brasileira de Engenheiros
Automotivos (SAE Brasil),
a adaptação pode, a mé-

dio e longo prazo, com-
prometer a vida útil da ba-
teria do carro porque so-
brecarrega o alternador do
equipamento. Além disso,
falhas na instalação po-
dem provocar um curto cir-
cuito ou gerar danos elé-
tricos ao veículo. “Qual-
quer adaptação que não
se projeta no momento da
concepção de um veículo
não é bem-vinda porque
pode trazer riscos de dano
a longo prazo”, alerta o es-
pecialista. “É lógico que
vai depender da instala-
ção. Se for feita sem os
cuidados pode gerar até
um incêndio.”

Em nota ao Estadão Ve-
rifica, a Secretaria Nacio-
nal de Trânsito afirmou que
amodificação apresentada
no vídeo não tem previsão
legal. O órgão destaca que
a Resolução 292/2008 au-
toriza a alteração da matriz
de combustível de motores
de automóveis, com a exi-
gência de um Certificado
de Segurança Veicular ex-
pedido por instituição téc-
nica licenciada.

A adaptação exposta no
vídeo não se enquadra nos
parâmetros da resolução
porque visa o fornecimento
de combustível a partir da
mistura do hidrogênio e da
gasolina. Para a Sena-
tran, o equipamento com-
promete a segurança dos
ocupantes do veículo por-
que pode interferir nas rea-
ções químicas da combus-
tão e provocar problemas
no motor.

Alguns vídeos foram re-
tirados do TikTok desde
que começou a apuração
do Estadão Verifica. Ou-
tros ainda podem ser aces-
sados, mas trazem um
aviso de que “as ações exi-
bidas neste vídeo podem
causar ferimentos graves”.
Muitos continuam no ar
sem qualquer aviso de se-
gurança. As informações
são do jornal O Estado de
S. Paulo.

Porto Alegre . Terça, 30 de Novembro de 2021 OSUL | 42



Presa por dopar e roubar clientes
durante programas sexuais perde

o título de Miss Brasil Trans.
Reprodução

Mikaelly da Costa Martinez, de 25 anos, foi presa preventivamente por
ser a chefe de uma associação criminosa.

A organização do
concurso Miss Bra-

sil Trans informou que
Mikaelly da Costa Marti-
nez, de 25 anos, presa
preventivamente por
ser a chefe de uma
associação criminosa
que rouba clientes du-
rante programas sexu-
ais perdeu o título de
2019. Nascida em Mato
Grosso do Sul, ela é
investigada por atrair
homens no Rio de Ja-
neiro por meio do seu
perfil no Instagram e, ao
chegar a motéis, dopá-
los para furtar alguns
dos seus pertences,
como celular, relógio
e cartões de débito e
crédito. Ela foi surpre-
endida quando estava
na Praia de Ipanema,
na Zona Sul do Rio, no
domingo.

“A organização do
concurso comunica que
a miss de 2019, Mika-
elly Zanotto, perdeu o
seu título devido a con-
duta irregular perante
a lei. A atitude isolada
dela (caso único em
27 anos) não reflete a
nossa filosofia de empo-
deramento e visibilidade
positiva”, informou a
organização em comu-
nicado divulgado nas
redes sociais.

De acordo com o de-
legado Leandro Gontijo,
titular da 16ª DP, em um
dos casos um homem

diz ter conhecido Mika-
elly por volta de meia-
noite de 16 de julho em
um bar na Avenida Érico
Veríssimo, na Barra da
Tijuca, Zona Oeste do
Rio. Na delegacia, ele
contou que a chamara
para ir embora com ele
quando estava na fila de
saída. Os dois entraram
no carro dele e seguiram
em direção a um motel
na Barrinha. No estabe-
lecimento, a transexual
teria lhe dado uma lata
de cerveja com algum
tipo de substância.

Ainda segundo o de-
poimento, o rapaz disse
se recordar somente do
momento em que per-
cebeu que estava sem
a carteira e o celular.
Ao questionar Mikaelly,
ela disse que chamaria
no quarto uma amiga e,
momentos depois, apa-
receu com seu com-
parsa, Alexandre Porto
Furtado Júnior, que está
foragido. A vítima acu-
sou a transexual de rou-
bar seus pertences. Se-
gundo ele, a Miss saiu
correndo, entrando em
um carro de aplicativo.
Ao pagar a conta do
motel, ele percebeu que
teve três cartões de dé-
bito e crédito roubados.
Dias depois, foram feitas
três transações financei-
ras de R$ 6 mil e uma
tentativa de empréstimo
de R$ 5 mil.

Em outro procedi-
mento, Mikaelly é sus-
peita de um crime se-
melhante. Nesse caso,
foram feitas transferên-
cias bancárias por meio
de PIX para a conta dos
criminosos.

Diversos nomes
As investigações

mostraram que Mikaelly
utiliza diversos nomes,
o que dificulta sua iden-
tificação nos crimes.
Apenas emMatoGrosso
do Sul, ela possui 17
anotações criminais por
furto, além de dano e
receptação. Em 1 de
janeiro de 2015, ela foi
presa em flagrante por
matar a travesti Douglas
dos Santos Pinheiro, co-
nhecido como Verônica
Bismark, com um golpe
de canivete em Coxim,
a 260 quilômetros de
Campo Grande. Ela
também é suspeita de
crimes em São Paulo e

em Santa Catarina.
Há dois anos, Mika-

elly foi coroada Miss
Transex Brasil, tido
como o mais importante
concurso de beleza para
“mulheres travestis e
transexuais brasileiras,
com décadas de tra-
dição e inclusão”, de
acordo com a organi-
zação. Na ocasião,
ela vestia um figurino
inspirado em rainhas
medievais avaliado em
R$ 30 mil.

“Eu me dediquei o
ano todo para a tão so-
nhada coroa e tive uma
equipe que me apoiou
desde o começo, com
estilista, maquiador, co-
reógrafos e professores
para uma melhor orató-
ria. Sou grata a toda
essa equipe”, disse ao
portal Campo Grande
News à época. As infor-
mações são do jornal O
Globo.
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Salários de novembro do
funcionalismo estadual gaúcho serão
quitados em dia nesta terça-feira.

Arquivo/EBC

Nesta segunda-feira foi depositada metade do décimo-terceiro dos servidores do Executivo.

O Tesouro do Estado
confirmou para esta

terça-feira (30) a quita-
ção integral dos salá-
rios referentes à folha de
novembro de todos os
quase 333 mil vínculos
do Poder Executivo do
Rio Grande do Sul. Con-
forme divulgado no site
oficial estado.rs.gov.br, o
quadro inclui servidores
ativos, aposentados e
pensionistas.

Ao informar sobre o
depósito, o governo gaú-
cho ressaltou o fato de
chegar a um ano de
depósitos mensais em
que 100% dos contra-
cheques são honrados
em dia, sem atrasos ou
parcelamentos.

Dentre os principais
motivos atribuídos pelo
Palácio Piratini a essa re-
gularização estão o con-
trole da despesas, medi-
das de modernização da
receita e os resultados
das reformas previden-
ciária e administrativa e
das privatizações.

“Estamos pagando o
13º salário e a folha em
dia, mas é preciso ter
em vista os riscos fiscais
a que o Estado conti-
nua sujeito, como a de-
finição do índice de cor-
reção do magistério, al-
terações do Fundeb e a
mais recente decisão do
Supremo Tribunal Fede-
ral”, ressalta o titular da
Secretaria Estadual da
Fazenda (Sefaz), Marco
Aurelio Cardoso.

Ele se refere à vota-

ção da semana passada
que estabeleceu em 17%
o Imposto sobre a Cir-
culação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) sobre
energia e telecomunica-
ções em todos os Esta-
dos. “Trata-se de um im-
pacto bilionário aos Esta-
dos e municípios, tendo
em vista que esse grupo
de contribuintes envolve
parte significativa da re-
ceita.”

O subsecretário do
Tesouro gaúcho, Bruno
Jatene, alerta que ”de-
cisões alheias aos Esta-
dos” podem comprome-
ter todo o planejamento
para 2022:

“Apesar dasmelhorias
nas contas, com o paga-
mento em dia também
dos fornecedores, obras
e saúde, o Rio Grande
do Sul ainda tem gran-
des desafios. Qualquer
mudança para baixo na
projeção de arrecadação
acentua o desequilíbrio.
No que está ao nosso

alcance, continuamos
trabalhando com muito
foco no equilíbrio das
contas”.

Décimo-terceiro
Nesta segunda-feira

(29), o governo gaúcho
depositou metade do
décimo-terceiro salário
de 2021 para o funcio-
nalismo estadual, em um
montante superior a R$
700 milhões. O restante
deve ser integralizado
em 20 de dezembro.
Essa quitação em dia
não era realizada em dia
desde 2015.

A estimativa é de uma
economia de aproxima-
damente R$ 140 milhões
aos cofres do Tesouro do
Estado ao longo do ano
que vem, já que não será
necessário compensar fi-
nanceiramente os bene-
ficiários pelo atraso no
pagamento da gratifica-
ção natalina.

”O pagamento foi vi-
abilizado por uma sé-
rie de reformas, conten-

ção de gastos, moderni-
zação de receitas e ges-
tão de fluxo de caixa que
já haviam possibilitado o
pagamento em dia da fo-
lha salarial de cada mês,
desde novembro do ano
passado, e a quitação de
três parcelas que ainda
estavam pendentes do
13º de 2020”, ressalta o
governo gaúcho.

Tanto o montante re-
lativo aos salários de
novembro e ao décimo-
terceiro devem injetar
uma soma considerável
em serviços como o co-
mércio, sobretudo com a
aproximação das festas
de fim de ano. Dessa
forma, contribuem de
forma direta para ame-
nizar, ainda que momen-
taneamente, os efeitos
da crise econômica em
setores afetados pela
pandemia. (Marcello
Campos)
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Polícia Rodoviária Federal prende
dois homens que transportavam

121 quilos de cocaína em
motocicletas no Norte do Estado.

Divulgação/PRF

Droga pertencia a quadrilha que já teve veículos similares apreendidos em circunstância semelhante no
ano passado.

N a manhã desta
segunda-feira (29),

a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) prendeu
nesta segunda-feira (29)
dois homens que trans-
portavam 121 quilos de
cocaína em duas moto-
cicletas BMW de luxo.
O flagrante foi realizado
em um trecho da rodovia
BR-470 nas imediações
do município gaúcho de
Barracão (Região Norte
do Estado).

Os agentes haviam
sido informados com
antecedência sobre a
aproximação da dupla,
que vinha de Santa Cata-
rina possivelmente com
a droga. Um dos sus-
peitos percebeu a bar-
reira montada na estrada
e chegou a fugir a pé
através de uma área de
banhado, mas acabou
alcançado e imobilizado
dentro da água.

Uma das motos es-
tava equipada com três
baús de carga e a ou-
tra com dois, todos re-
pletos do entorpecente.
De acordo com a corpo-
ração, os 121 quilos de
cocaína poderiam render
um total de pelo menos
R$ 20 milhões no mer-
cado do tráfico. Já as
BMW de duas rodas e
1.200 cilindradas têm va-
lor estimado de R$ 60 mil
cada.

Um aspecto que cha-

mou a atenção dos poli-
ciais rodoviários federais
é que ambos as motos
pertencem a um mesma
quadrilha que já teve ou-
tros três veículos simila-
res apreendidos em ju-
nho do ano passado na
cidade de Passo Fundo,
junto com 100 quilos
da mesma droga. As
BMW são utilizadas atu-
almente como viaturas
pela própria PRF.
Maconha em

ônibus
Já Região Metropo-

litana de Porto Alegre,
uma operação realizada
à tarde pela PRF resul-
tou na apreensão de 1
quilo de maconha que
era transportada por um
homem em ônibus pro-
cedente do Paraná. O
veículo foi abordado na
BR-448, próximo a Ca-
noas.

A fiscalização de ro-

tina levou à descoberta
do entorpecente após o
alerta emitido por cães
farejadores, em especial
um deles, conhecido
como ”K9 Guri”. Ele
indicou a presença da
maconha em dois vo-
lumes diferentes: uma
pequena quantidade na
mochila do passageiro
e um tablete de 1 quilo
sob a poltrona na qual
ele estava sentado.

O homem, de 31 anos
e natural de Belém (PA),
tentou mascarar o odor
da droga colocando pó
de café na embalagem,
mas a estratégia não fun-
cionou. Caso ele conse-
guisse desembarcar na
rodoviária com a carga
ilegal, o produto pode-
ria render mais de 2 mil
baseados (cigarros arte-
sanais de maconha para
consumo).

Apreensão em
Bagé

Na noite de domingo
(28), a Polícia Rodoviária
Federal prendeu em fla-
grante um homem com
35 quilos de maconha
em um veículo Fiat Argo
abordado na BR-293, em
Bagé (Fronteira-Oeste
gaúcha). A droga estava
no porta-malas.

O condutor é um pelo-
tense de 29 anos e sem
antecedentes criminais.
Em depoimento aos
agente, ele relatou ter
pego o entorpecente na
Região Metropolitana de
Porto Alegre para fazer a
entrega em Dom Pedrito
(também na Fronteira),
com a promessa de
receber pagamento em
dinheiro pelo transporte.
(Marcello Campos)
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Polícia Civil comemora 180 anos com
eventos na Serra Gaúcha até sexta-feira.

Divulgação/Palácio Piratini

Programação em Gramado e Canela conta com a participação de autoridades de todo o País.

E m alusão aos
seus 180 anos

de atividade (cele-
brados em 3 de de-
zembro), a Polícia Ci-
vil do Rio Grande do
Sul promove nesta
semana uma série
de eventos na Serra
Gaúcha, com a par-
ticipação de autori-
dades de outros Es-
tados. A programa-
ção começou nesta
segunda-feira (29)
em Porto Alegre e
continua até sexta
(3) em Canela e Gra-
mado.

Em destaque, de-
bates de diversos
temas, como inte-
gração dos serviços
de inteligência, pro-
dução de conheci-
mentos, uso de tec-
nologias, comparti-
lhamento de resul-
tados e padroniza-
ção de estruturas.
Confira, a seguir, o
cronograma, dispo-
nível no site oficial
estado.rs.gov.br.

Terça e
quarta-feira

– 2º Encontro Na-
cional de Departa-
mentos de Homi-
cídios e Proteção
à Pessoa (DHPPs).
São dois dias de
discussões sobre a
estratégia nacional

de combate a esse
tipo de crime no País.

– Tri Hotel (Ca-
nela).

– Participação de
diretores e delega-
dos de unidades de
todos os Estados,
além de palestrantes
como o titular da
Secretaria de Opera-
ções Integradas do
Ministério da Jus-
tiça e Segurança
Pública, Alfredo de
Souza Lima Coelho
Carrijo.

– No dia 1º, o vice-
governador e secre-
tário da Segurança
Pública do RS, de-
legado Ranolfo Vi-
eira Júnior, minis-
tra a palestra “Pro-
grama ’RS Seguro’
e Estratégias do Rio
Grande do Sul no
Combate à Homicí-
dios”, com participa-
ção da chefe de Polí-

cia, Nadine Anflor, e
mediação da diretora
do DHPP gaúcho,
delegada Vanessa
Pitrez.

Quarta a
sexta-feira

– 55ª Reunião
Ordinária do Con-
selho Nacional de
Chefes de Polícia
(CONCPC).

– Hotel Laghetto
Stilo Vita (Gramado).

– Palestras e de-
bates sobre diferen-
tes temas, com par-
ticipação dos chefes
das polícias civis e
delegados-gerais de
todo o Brasil. A
lista inclui o minis-
tro da Justiça e Se-
gurança Pública, An-
derson Gustavo Tor-
res, o secretário na-
cional de Segurança
Pública, Carlos Re-
nato Machado Paim,
e o secretário nacio-
nal de Política Sobre

Drogas, Luiz Roberto
Beggiona.

Quinta e
sexta-feira

– 10º Seminário da
Polícia Civil do Rio
Grande do Sul.

– Tri Hotel (Ca-
nela).

– Palestras e pai-
néis. Está prevista
a participação do
governador Eduardo
Leite e de seu vice.
O subchefe de Polí-
cia, delegado Fábio
Motta Lopes, será
o mediador do pai-
nel. Outra atração
programada é a do
professor e jurista ita-
liano Luigi Ferrajoli,
autor do já clássico
livro “Direito e Ra-
zão: Teoria do Ga-
rantismo Penal” – ele
falará por meio de
teleconferência, com
tradução simultânea.
(Marcello Campos)
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Réus por incêndio na boate Kiss
começam a ser julgados nesta
quarta-feira em Porto Alegre.

Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

Tragédia aconteceu em janeiro de 2013.

E ra para ser uma noite de
alegria. A festa “Agro-

merados” marcaria a forma-
tura de cursos como Agro-
nomia, Veterinária e outros,
da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). Mas o
que aconteceu foi uma tra-
gédia, uma das maiores da
história recente do País.

No dia 27 de janeiro de
2013, a Boate Kiss, casa no-
turna localizada na Rua dos
Andradas, no centro da ci-
dade de Santa Maria, re-
cebeu centenas de jovens
para a comemoração. No
palco, dois shows ao vivo. O
primeiro, de uma banda de
rock. Depois, foi a vez dos
rapazes da banda Gurizada
Fandangueira, de sertanejo
universitário. A casa estava
lotada: entre 800 e mil pes-
soas. A boate tinha capaci-
dade para 690 pessoas.

Segundo contou na
época o guitarrista da banda
Rodrigo Lemos, o fogo
começou depois que um
sinalizador foi aceso. Ele
disse que os colegas de
banda logo tentaram apagar
o incêndio, mas o extin-
tor não teria funcionado.
Um dos componentes da
bando, o gaiteiro Danilo
Jaques, morreu no local.

Naquele dia, as faíscas
atingiram o teto revestido de
espuma. Em instantes o
fogo se espalhou pela pista
de dança e logo tomou todo
o interior da boate. De
acordo com os bombeiros,
a fumaça altamente tóxica e
de cheiro forte provocou pâ-
nico. Aí começou a tragé-
dia.

Ainda sem saberem do
que se tratava, seguranças
tentaram impedir a saída an-

tes do pagamento. Houve
empurra-empurra. Alguns
conseguiram deixar o lo-
cal. Muitos que não con-
seguiram, desmaiaram, in-
toxicados pela fumaça. Ou-
tros procuraram os banhei-
ros para escapar ou buscar
uma entrada de ar e aca-
baram morrendo. Segundo
peritos, o sistema de ar con-
dicionado ajudou a espa-
lhar a fumaça. Além disso,
um curto-circuito provocado
pelo incêndio causou uma
explosão. Morreram 240
pessoas.

Na rede social, uma das
sobreviventes, Suzielle Re-
quia, conta como conseguiu
escapar da morte. Res-
gatada com ajuda de um
amigo, ela ficou hospitali-
zada por dois dias, porque
sentia muita falta de ar:

”Eu ouvi um grito de
uma menina: ’abre, abre,
a Kiss está pegando fogo’.
Quando eu olhei para o
palco, eu vi um clarão. Eu
olhei para o meu amigo e
disse: ’a Kiss está realmente
pegando fogo’. E nisso ele
agarrou a minha mão e me
puxou. Mas eu me perdi
dele, porque a fumaça já ti-
nha tomado conta da Kiss.
Eu não enxergava um palmo
na frente do nariz. Até eu
me bati na primeira grade,
consegui pular aquela grade
e caí para fora da boate. Eu
desmaiei”.

A terapeuta ocupacional
Kelen Ferreira sobreviveu
com sequelas graves. Ela
perdeu o pé direito, teve
queimaduras em 20% do
corpo e ainda faz tratamento
pulmonar:

”Eu fiquei 78 dias inter-
nada no Hospital das Clíni-

cas de Porto Alegre. Quinze
dias eu fiquei em coma indu-
zido, mais nove na UTI, que
totalizaram 24, e 54 dias no
quarto. Eu revivo o 27 de
janeiro todos os dias”.

A perícia policial apontou
que uma combinação pro-
vocou a tragédia: o material
empregado para isolamento
acústico (com a espuma ir-
regular), associado ao uso
de sinalizador em ambiente
fechado, a saída única, as
falhas no extintor e a exaus-
tão de ar inadequada. Asso-
ciado a tudo isso, o indício
de superlotação.

O caso comoveu o País
inteiro e provocou debates
sobre a segurança de casas
noturnas e locais de grande
aglomeração de pessoas.

Ainda em 2013, o go-
verno gaúcho publicou a Lei
Kiss, que estabelece nor-
mas sobre segurança, pre-
venção e proteção contra in-
cêndios nas edificações e
áreas de risco de incêndios
no estado. O exemplo foi se-
guido por várias outras cida-
des. Uma audiência pública
no Senado debateu a legis-

lação de prevenção e com-
bate de incêndios no Brasil.

Em fevereiro de 2013, foi
criada a Associação de Fa-
miliares de Vítimas e So-
breviventes da Tragédia de
Santa Maria, com mais de
28 mil assinaturas, pedindo
apoio do Ministério Público
para a busca de justiça.

Em março daquele ano,
foram presos preventiva-
mente quatro investigados.
Os réus são os sócios da
Kiss, Elissandro Callegaro
Spohr e Mauro Londero
Hoffmann; o vocalista da
banda Gurizada Fandan-
gueira, que se apresentou
naquela noite, Marcelo de
Jesus dos Santos; e o
produtor musical Luciano
Bonilha Leão.

Eles vão a júri popu-
lar neste 1º de dezembro,
quarta-feira, no Foro Central
de Porto Alegre.
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Porto Alegre tem teste do pezinho
ampliado; exame detecta mais de

20 novas doenças raras.
Cristine Rochol/PMPA

Exame permite o diagnóstico e prevenção de doenças que podem trazer sequelas para toda a vida.

A s unidades de saúde
da Capital disponibi-

lizam agora o teste do
pezinho ampliado, diag-
nosticando mais de 20
novas doenças a partir
da coleta de uma gota
de sangue do calcanhar
do bebê na primeira se-
mana de vida. A inicia-
tiva resulta de projeto de
pesquisa piloto liderado
pelo Serviço de Genética
Médica do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre
e o Serviço de Referên-
cia em Triagem Neona-
tal do Rio Grande do Sul
(SRTN-RS), que funciona
no Hospital Materno In-
fantil Presidente Vargas
(HMIPV).

Para eficácia do re-
sultado, o exame deve
ser feito de três a cinco
dias do nascimento, per-
mitindo o diagnóstico
precoce e a prevenção
de doenças que podem
trazer sequelas para
toda a vida. O teste do
pezinho convencional
identifica seis doenças:
fenilcetonúria, hipotire-
oidismo congênito, fi-
brose cística, anemia
falciforme, hiperplasia
adrenal congênita e de-
ficiência de biotinidase.
Já a versão ampliada é
capaz de diagnosticar
mais 22 doenças, en-
tre as quais leucinose,
acidemia propiônica e
acidemia glutárica tipo
1, por exemplo.

As coletas são re-
alizadas nas unidades
de saúde de referência

do recém-nascido e da
mãe, bem como a re-
tirada do resultado do
exame. Após a coleta,
o cartão deve ser enca-
minhado ao Laboratório
de Triagem Neonatal,
localizado no HMIPV.
Caso o recém-nascido
permaneça internado,
a responsabilidade da
coleta passa para os
hospitais.

Referência para os
497 municípios do Es-
tado, o SRTN-RS faz o
rastreamento de doen-
ças raras do Programa
Nacional em Triagem
Neonatal em cerca de
8 mil recém-nascidos
por mês, a partir de
amostras de aproxima-
damente 2 mil unidades
de saúde. “A intervenção
adequada em tempo
oportuno garante o tra-
tamento e acompanha-
mento contínuo às cri-
anças com diagnóstico
positivo, buscando redu-
zir a morbimortalidade

e melhorar a qualidade
de vida”, diz a coordena-
dora do serviço, farma-
cêutica Simone Martins
de Castro. O objetivo é
triar 100% dos nascidos
vivos do Estado no pe-
ríodo de três a cinco dias
de vida do bebê.
Projeto-piloto
Com apoio financeiro

da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado
do Rio Grande do Sul
(Fapergs), CNPq, Fipe-
HCPA e Ultragenyx, o
projeto de ampliação de
doenças identificadas no
teste do pezinho será
realizado até junho de
2022. É uma parce-
ria entre o HCPA, SRTN-
RS, Universidade Fede-
ral do Rio Grande do
Sul (Ufrgs), Casa dos Ra-
ros, HMIPV e secretarias
Municipal e Estadual de
Saúde.

Quando fazer o
teste do pezinho?

Entre o 3º e o 5º dia de
vida do recém-nascido,

pois esta é a maneira de
descobrir as doenças a
tempo de tratá-las, im-
pedindo o aparecimento
das complicações.

Onde fazer?
É realizado gratuita-

mente nas unidades de
saúde de referência da
gestante.

O que é o
SRTN-RS?

É responsável pela
triagem e busca ativa
de bebês com alguma
suspeita de doença rara,
consulta com equipe
multiprofissional espe-
cializada para acolhi-
mento e confirmação
diagnóstica, exames
complementares e tra-
tamento por toda a vida.
Conta com laboratório
especializado próprio
e laboratório de apoio
para análises de biologia
molecular. Endereço:
avenida Independência,
661, esquina rua Gari-
baldi, 5º andar, bloco C -
Porto Alegre.
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Ônibus do transporte coletivo
de Porto Alegre têm mais uma

ampliação de horários.
Cesar Lopes/PMPA

Medida contempla linhas como ”637.2–Chácara das Pedras via IAPI”.

C om a tendência de
aumento da de-

manda se mantendo há
algumas semanas em
Porto Alegre, a Empresa
Pública de Transporte e
Circulação (EPTC) anun-
ciou nova ampliação na
oferta do transporte co-
letivo. Essas e outras
mudanças podem ser
acompanhadas no site
oficial prefeitura.poa.br
ou eptc.com.br.

Desde o início da pan-
demia, o carregamento
das linhas é analisado
diariamente para realizar
ajustes na oferta. As ta-
belas horárias serão atua-
lizadas diariamente. Con-
fira as linhas beneficia-
das pela medida mais re-
cente.
375 – Agrono-

mia/Informática
Ampliação de seis

viagens, passando de
62 para 68 viagens por
dia, sendo 34 por sen-
tido. Linha volta a ser
operada pelo consórcio
Mais. Primeiro horário
saindo do terminal bairro
às 5h20min e último ho-
rário saindo do Centro
às 22h35min. Intervalo
médio entre as viagens
no pico da manhã (das
6h às 9h) de 22 minutos.
Intervalo médio entre as
viagens no entrepico (das
9h às 16h) de 30 minutos.
Intervalo médio entre as
viagens no pico da tarde
(das 16h às 19h) de 27
minutos.

171–Ponta
Grossa

Ampliação de cinco vi-
agens, passando de 76
para 81 viagens por dia,
sendo 40 do bairro ao
Centro e 41 Centro ao
bairro. Primeiro horá-
rio saindo do terminal
bairro às 5h e último ho-
rário saindo do Centro
às 20h50min. Após as
20h50min, o atendimento
a Ponta Grossa ocorre
pela linha M79 com vi-
agens até as 1h05min.
Ampliação da oferta de
horários no pico da ma-
nhã e da tarde. Intervalo
médio entre as viagens
no pico damanhã (das 6h
às 9h) de 16 minutos. In-
tervalo médio entre as vi-
agens no entrepico (das
9h às 16h) de 23 minutos.
Intervalo médio entre as
viagens no pico da tarde
(das 16h às 19h) de 21
minutos.

195–TV
Ampliação de 28 vi-

agens, passando de 60
para 88 viagens por dia,
sendo 44 por sentido.
Primeiro horário saindo
do terminal bairro às
5h50min e último horá-
rio saindo do Centro às
22h10min. Ampliação da
oferta no pico da manhã,
tarde e no entrepico.
Intervalo médio entre as
viagens no pico da ma-
nhã (das 6h às 9h) de 15
minutos. Intervalo médio
entre as viagens no en-
trepico (das 9h às 16h)
de 20 minutos. Intervalo
médio entre as viagens

no pico da tarde (das 16h
às 19h) de 20 minutos.

659–Inga
Ampliação de duas

viagens, passando de 74
para 76 viagens por dia,
sendo 38 por sentido.
Primeiro horário saindo
do terminal bairro ás
5h15min e último horá-
rio saindo do Centro às
23h40min. Ampliação da
oferta no pico da manhã.
Intervalo médio entre as
viagens no pico da ma-
nhã (das 6h às 9h) de 17
minutos. Intervalo médio
entre as viagens no en-
trepico (das 9h às 16h)
de 33 minutos. Intervalo
médio entre as viagens
no pico da tarde (das 16h
às 19h) de 25 minutos.
637.2–Chácara das
Pedras via IAPI
Ampliação de quatro

viagens, passando de 60
para 64 viagens por dia,
sendo 28 por sentido.
Primeiro horário saindo
do terminal bairro às

5h55min e último horá-
rio saindo do Centro às
23h20min. Ampliação da
oferta no pico da manhã
e tarde. Intervalo médio
entre as viagens no pico
da manhã (das 6h às 9h)
de 30 minutos. Intervalo
médio entre as viagens
no entrepico (das 9h
às 16h) de 30 minutos.
Intervalo médio entre as
viagens no pico da tarde
(das 16h às 19h) de 27
minutos.

494.2–Batista
Flores/Rubem Berta
Ativação da linha com

oferta de duas viagens
para atendimento ao Re-
sidencial Jardim Allegra.
Viagem bairro ao Cen-
tro às 6h30min. Via-
gem Centro ao bairro às
18h30min. O atendi-
mento da linha 494 Ru-
bem Berta nesses horá-
rios passa a ser realizado
pela linha 4942 Batista
Flores. (Marcello Cam-
pos)
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Porto Alegre já tem uma
Embaixadora dos 250 anos.

Giulian Serafim/ PMPA

Vencedora foi a fisioterapeuta de 36 anos, Kátia Suri (C).

A Embaixadora dos 250
anos de Porto Alegre

foi escolhida neste do-
mingo (28), no Auditório
Araújo Vianna. Dentre
mais de 100 candidatas
inscritas, a vencedora é a
fisioterapeuta Kátia Suris,
36 anos. ”Estou emoci-
onada e honrada com o
título e espero representar
toda a nossa cultura e todo
o Estado”, declarou.

Também foram finalis-
tas a esteticista Viviane Ro-
drigues, 45 anos, e a re-
cepcionista Paola da Silva,
27.

O secretário Extraordi-
nário para os 250 anos de
Porto Alegre, Rogério Bei-
dacki, observou que inici-
almente foram seleciona-
das 25 candidatas entre
as mais de 100 concorren-
tes inscritas através do site
por representarem a diver-
sidade, cultura e força de
suas comunidades. ”Ten-
tamos mostrar mulheres
de todas as idades, et-
nias, profissões, regiões
de Porto Alegre”, disse.

A primeira atração do
evento foi o músico Vinny
Lacerda, que cantou uma
música feita especialmente

para a Capital. Logo após,
as 25 candidatas desfila-
ram com vestido de gala
para os cinco jurados con-
vidados.

De acordo com o diretor
de Economia Criativa do
município, Evandro Hazzy,
este é um concurso dife-
rente. ”A escolha da Em-
baixadora dos 250 anos
valorizou a mulher de ver-
dade, que tem uma histó-
ria com Porto Alegre e con-
tribuiu para termos orgu-
lho da nossa cidade”, ex-
plicou.

Todas essas histórias e
características foram co-
nhecidas pelos jurados e

pelo público após o desfile.
Cada uma delas se apre-
sentou e falou sobre suas
vidas e porque gostariam
de representar Porto Ale-
gre nos 250 anos.

Mais um desfile in-
cluindo todas as partici-
pantes concluiu a fase
de avaliação dos jura-
dos, e um show da Es-
cola de Samba União da
Tinga antecipou a divulga-
ção da Embaixadora dos
250 anos. Bateria, intér-
prete, mestre-sala e porta-
bandeira, ala das baianas,
passistas e as rainhas da
Escola fizeram a festa com
o público presente.

Apoios
A escolha da mulher

que representará as fes-
tas de 250 anos da capi-
tal gaúcha teve o apoio do
Barco Cisne Branco, que
ofereceu um passeio para
as candidatas, da Mega
Hair, que ofereceu um ano
de serviços estéticos para
a vencedora, do aplicativo
Garupa, que vai transpor-
tar a Embaixadora também
por um ano, e da Laghetto
Hotéis, que proporcionará
um fim de semana em uma
de suas unidades, com di-
reito a acompanhante.
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LINHA AGRONOMIA/INFORMÁTICA
É AMPLIADA NA CAPITAL.

➧ A linha de ônibus 375-
Agronomia/Informática, do
transporte público de Porto Alegre,
voltou a ser operada pelo consórcio
Mais, além de ter o número de
viagens ampliado de 62 para 68
por dia. O primeiro horário sai do
bairro às 5h20min e último parte do
Centro às 22h35min, com intervalo
médio de 22 a 30 minutos nos
picos de movimento.

SINE DE PORTO ALEGRE OFERECE
MAIS DE 400 EMPREGOS.

➧ Com mais de 500 oportunida-
des de emprego, o Sine de Porto
Alegre realiza entrevistas nesta se-
mana. A maioria é para opera-
dor de caixa (53), mas as vagas
são bastante variadas. Candidatos
devem comparecer à sede do ór-
gão, na esquina das avenidas Se-
púlveda e Mauá (Centro Histórico),
a partir das 13h. Mais detalhes em
prefeitura. poa. br.

INICIATIVA OFERECE TRABALHO A
PESSOAS COMDEFICIÊNCIA.

➧ Além do serviço já habitual
de encaminhamento, até a pró-
xima sexta-feira (3) o Sine realiza
ação especial voltada para pes-
soas com deficiência e reabilitados
do INSS. Ao menos 18 empresas já
confirmaram presença na iniciativa,
que garante atendimento prioritá-
rio a esse segmento da população,
onde a procura por trabalho tem
sido alta.

SECRETARIA ESTADUAL TEM
CONCURSO PARAMAIS DE 600

VAGAS.
➧ Até o dia 27 de dezembro, a Se-
cretaria Estadual de Planejamento,
Governança e Gestão (SPGG) do
Rio Grande do Sul recebe inscri-
ções para 656 vagas em áreas
como políticas públicas, infraestru-
tura, tecnologia da informação, re-
cursos naturais, agricultura e pe-
cuária, saúde e cultura. Os deta-
lhes sobre o concurso estão no site
fundatec. org. br.

CURSO DE INSPETORES E
ESCRIVÃES PROSSEGUE POR SEIS

MESES.
➧ Uma turma de 260 alunos iniciou
o Curso de Formação Superior de
Inspetores e Escrivães na Acade-
mia de Polícia (Acadepol) do Rio
Grande do Sul. As aulas são minis-
tradas presencialmente ao longo
dos próximos seis meses, com con-
teúdos teóricos e práticos sobre os
mais diversos tópicos, totalizando
810 horas, além do estágio em de-
legacias.

POSTOS DE SAÚDE DE PORTO
ALEGRE TÊM NÚMERO DE

WHATSAPP.
➧ Equipes dos postos de saúde de
Porto Alegre disponibilizam novo
canal para contato com a popula-
ção, por meio do aplicativo What-
sApp. O atendimento é realizado
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h, mas as mensagens podem
ser enviadas a qualquer momento.
Cada unidade tem um número, que
pode ser consultado no site prefei-
tura. poa. br.

ESTOQUE DE SANGUE DO HPS
NECESSITA DE REPOSIÇÃO.

➧ O Hospital de Pronto Socorro
(HPS) de Porto Alegre necessita de
sangue de todos os tipos. Nesta
sexta-feira (19), o déficit era de
pelo menos 21 bolsas do tipo ”O+”
e três ”O-” para manter o estoque
mínimo. As doações podem ser
feitas no Hemocentro da avenida
Bento Gonçalves nº 3. 722 (bairro
Partenon), de segunda a sexta-
feira (8h-18h).

SINDICATO OFERECE
HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE.
➧ O Hotel do Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Privado do Rio
Grande do Sul (Sinpro-RS) oferece
em Porto Alegre uma alternativa
de hospedagem aos associados da
entidade e seus familiares. São 25
apartamentos em um prédio locali-
zado no bairro Cidade Baixa, pró-
ximo ao Parque da Redenção. As
condições são detalhadas em sin-
prors. org. br.

EXPOSIÇÃO SOBRE
AFROGAÚCHAS VAI ATÉ 20 DE

DEZEMBRO.
➧ Prossegue até 20 de dezembro
no Palácio Piratini, em Porto Ale-
gre, a exposição fotográfica ”Do-
nas da História”, que homenageia
mulheres negras do Rio Grande do
Sul. Em destaque, imagens de 16
afrogaúchas (oito já falecidas), in-
cluindo a jornalista Vera Daisy Bar-
cellos, a ex-ginasta olímpica Dai-
ane dos Santos e a ex-vereadora
Teresa Franco.

EDITORA GAÚCHA RELANÇA
CLÁSSICO DA POESIA DE 1859.

➧ A editora porto-alegrense Isto
acaba de lançar nova edição de
”As Primaveras” (1859), único livro
do poeta fluminense Casimiro de
Abreu (1839-1860). Obra icônica
do Romantismo brasileiro, trata-se
também de um dos mais importan-
tes títulos de toda a Literatura pro-
duzida no País.  A publicação pode
ser adquirida no site istoedicoes.
com. br.

IGUATEMI TEM PLAYGROUND
GRATUITO ATÉ O FIM DO ANO.

➧ Aberto em outubro em uma
área externa próxima ao estaciona-
mento ”B” do shopping Iguatemi de
Porto Alegre, o espaço ”Vem pro
play!” foi prorrogado até o fim de
dezembro. São diversos brinque-
dos infantis e jogos interativos, ofe-
recidos de forma gratuita, todos os
dias (inclusive feriados) do meio-
dia às 20h – exceto em caso de
chuva.

12º FESTIVAL DE CINEMA DA
FRONTEIRA: ÚLTIMOS DIAS.

➧ Prosseguem até esta sexta-
feira (3) as inscrições para o 12º
Festival Internacional de Cinema
da Fronteira, que será realizado
novamente em formato presencial
na cidade gaúcha de Bagé no
período de 17 a 19 de dezem-
bro. Com oficinas, debates, shows
e mostras competitivas de filmes,
o evento é detalhado no site fb.
com/festivaldafronteira.
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STJ PASSA AMARCA DE 1,2
MILHÃO DE DECISÕES NA

PANDEMIA.
➧ O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) chegou à marca de 1. 204.
749 decisões desde o início do tra-
balho remoto. A medida foi imple-
mentada em 16 de março do ano
passado. Entre o início do regime
de trabalho a distância e o dia 28 de
novembro de 2021, a corte proferiu
931. 245 decisões terminativas e
273. 504 interlocutórias e despa-
chos.
ANVISA APROVA TRATAMENTO
PARA HIV COM APENAS UM

COMPRIMIDO.
➧ A Anvisa aprovou um novo trata-
mento para o HIV que reúne duas
substâncias em único comprimido.
O novo medicamento é uma com-
binação das substâncias lamivudina
e dolutegravir sódico. Ele poderá
ser prescrito para o tratamento com-
pleto da infecção pelo vírus em adul-
tos e adolescentes acima de 12
anos com pelo menos 40 kg.
FORÇA NACIONAL REALIZOU 86

OPERAÇÕES EM 2021.
➧ A Força Nacional de Segurança
Pública realizou 86 operações em
2021. É o maior número de mis-
sões desde que a tropa foi criada
em 2004 e completou 17 anos nesta
segunda-feira (29). Atualmente, 30
operações estão em andamento em
todo o país. Em 2021 foram in-
vestidos mais de R$ 40 milhões na
aquisição de equipamentos de se-
gurança pública para entrega aos
estados.
82% DAS PEQUENAS INDÚSTRIAS
JÁ INOVARAM PELOMENOS UMA

VEZ.
➧ As pequenas empresas conside-
ram a inovação como uma estraté-
gia para manterem-se no mercado,
mas ainda encontram dificuldades
para inovar. É o que revela pes-
quisa da CNI, realizada com execu-
tivos de 500 indústrias de pequeno
porte (de 10 a 49 empregados). De
acordo com os dados, 82% des-
sas empresas inovaram pelo menos
uma vez nos últimos três anos.

POLÍCIA APREENDE 1,6 TONELADA
DE COCAÍNA NO PORTO DE NATAL.
➧ Uma ação conjunta entre a Polí-
cia Federal e a Receita Federal no
Porto de Natal (RN) resultou, nesta
segunda-feira, (29), na apreensão
de cerca de 1,6 tonelada de co-
caína. A droga estava camuflada
numa carga de gengibre que tinha
como destino o porto de Rotterdam,
na Holanda. A PF vai instaurar
inquérito para identificar os respon-
sáveis pela ação criminosa.
REDE INTEGRADA DE BANCOS DE
PERFIS GENÉTICOS TEM 127 MIL

CADASTROS.
➧ A Rede Integrada de Bancos de
Perfis Genéticos chegou à marca de
127 mil perfis cadastrados. Des-
tes, 100 mil são cadastros de mate-
riais genéticos de indivíduos conde-
nados criminalmente. O total dema-
teriais genéticos cadastrados teve
aumento de 14 vezes em relação ao
registrado no início de 2019, quando
a rede contava com 7 mil perfis de
condenados.

DEFESA TENTA NA JUSTIÇA
ANULAR CASSAÇÃO DOMANDATO

DE DR. JAIRINHO.
➧ A defesa do ex-vereador Jairo
Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho,
entrou com mandado de segurança
na 7ª Vara de Fazenda Pública do
Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro, pedindo a nulidade do decreto
legislativo que declarou a perda do
mandato dele por conduta incompa-
tível com o decoro parlamentar. O
ex-vereador é acusado na Justiça
pela morte do enteado Henry Borel,
de 4 anos.
BEBÊ NASCE COM 7 QUILOS NO
PARÁ E SURPREENDE PAIS E

EQUIPE MÉDICA.
➧ Um bebê de 7,038 quilos e com
de 61 centímetros nasceu no dia 15
de novembro, em Belém. O ”super-
bebê” virou uma celebridade entre
médicos e enfermeiros do hospital
da Santa Casa de Misericórdia. “Ela
foi acomodada em um berço aque-
cido, pois não coube dentro do iso-
lete que a gente normalmente usa”,
relatou uma das médicas.

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 12
MILHÕES NO PRÓXIMO SORTEIO.

➧ Ninguém acertou as seis dezenas
do concurso 2. 432 da Mega-Sena,
realizado na noite de sábado (27)
no Espaço Loterias Caixa, em São
Paulo. Veja as dezenas sorteadas:
07 - 29 - 38 - 40 - 44 - 52. O próximo
concurso (2. 433) será na próxima
quarta-feira (1º). O prêmio é esti-
mado em R$ 12 milhões.

ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS
ATINGEMAIOR PATAMAR EM

QUASE 12 ANOS.
➧ O percentual de famílias brasilei-
ras com dívidas em atraso ou não
chegou a 74,6% em outubro deste
ano, maior patamar da série da Pes-
quisa Nacional de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor, inici-
ada em janeiro de 2010. Antes de
julho deste ano, a parcela nunca ha-
via superado a marca dos 70%. Os
dados são da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo.

CAIXA PAGA AUXÍLIO BRASIL A
CADASTRADOS COM NIS FINAL 9.

➧ A Caixa Econômica Federal infor-
mou o pagamento nesta segunda-
feira (29) do Auxílio Brasil para be-
neficiários comNúmero de Inscrição
Social (NIS) final 9. O valor médio
do benefício é de R$ 217,18. As
datas seguirão o modelo do Bolsa
Família, que pagava os beneficiá-
rios nos dez últimos dias úteis do
mês.

CONFIANÇA DO COMÉRCIO RECUA
6,2 PONTOS EM NOVEMBRO.

➧ O Índice de Confiança do Comér-
cio (Icom), medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), teve queda
de 6,2 pontos de outubro para no-
vembro deste ano. Com isso, o indi-
cador chegou a 88 pontos, em uma
escala de zero a 200, o menor ní-
vel desde abril deste ano (84,1 pon-
tos). A confiança do empresário do
comércio brasileiro caiu em relação
tanto ao presente quanto ao futuro.
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PRESIDENTE DA FRANÇA TOMA A
DOSE DE REFORÇO DE VACINA.

➧ O presidente da França, Em-
manuel Macron, afirmou nesta
segunda-feira que tomou a dose de
reforço da vacina contra a covid-
19. O mandatário francês publicou
uma marca verde ao lado das fra-
ses ”reforço da vacina” e ”vacina
contra a gripe” em sua conta pes-
soal no Twitter.

JAPÃO FECHA FRONTEIRAS PARA
ESTRANGEIROS DEVIDO À

ÔMICRON.
➧ O Japão vai proibir a entrada
de visitantes estrangeiros a par-
tir desta terça-feira (30), anunciou
primeiro-ministro Fumio Kishida,
para tentar conter a disseminação
da ômicron. O primeiro-ministro da
Austrália, Scott Morrison, anunciou
que suspendeu os planos de re-
abertura das suas fronteiras para
determinados trabalhadores e es-
tudantes também devido à nova va-
riante.

CASAL COMCOVID É PRESO NA
HOLANDA APÓS FUGIR DA

QUARENTENA.
➧ Um casal com covid-19 foi detido
depois de fugir de um hotel de qua-
rentena na Holanda e tentar esca-
par do país, informaram as autori-
dades locais no domingo (28). Os
dois chegaram a Amsterdã em um
dos dois voos com origem na África
do Sul em que 61 passageiros fo-
ram diagnosticados com a doença
- 13 deles com a variante ômicron.

CHINA PROMETEMANDAR DOSES
DE VACINAS PARA A ÁFRICA.

➧ O presidente Xi Jinping disse
nesta segunda (29) que a China
vai mandar 1 bilhão de doses de
vacinas contra a covid-19 a países
africanos e vai incentivar empresas
chinesas a investirem US$ 10 bi-
lhões (cerca de R$ 56 bilhões) no
continente nos próximos três anos.
Até o momento, o governo chinês
já forneceu cerca de 200 milhões
de doses para os países africanos.

ISRAEL AUTORIZA A ENTRADA DE
TRÊSMIL ETÍOPES.

➧ O governo israelense autori-
zou a imigração ”imediata” de três
mil etíopes, incluindo familiares de
pessoas estabelecidas em Israel
que temem por suas vidas em de-
corrência do conflito no país da
África Oriental. O Executivo apro-
vou a medida com ”unanimidade”,
desde que tenham parentes de pri-
meiro grau em Israel.
XIOMARA CASTRO REIVINDICA

VITÓRIA EM HONDURAS.
➧ A candidata de esquerda Xio-
mara Castro, do Partido Liberdade
e Refundação, reivindicou a vitó-
ria nas eleições presidenciais de
Honduras, com quase 20 pontos de
vantagem para o candidato gover-
nista, após a apuração de 42% das
urnas. Caso o resultado seja con-
firmado, a esposa do presidente
destituído Manuel Zelaya será, aos
62 anos, a primeira mulher a gover-
nar o país.

VACINA É A PALAVRA DE 2021 DO
DICIONÁRIOMERRIAM-WEBSTER.
➧ O dicionário em inglês Merriam-
Webster escolheu a palavra vacina
como a palavra do ano de 2021.
As buscas pela palavra foram vo-
lumosas em todos os dias de 2021,
disse o editor-chefe do dicionário,
Peter Sokolowski. Segundo ele, as
buscas foram numerosas porque a
vacina contra a covid-19 foi rapida-
mente desenvolvida e também pe-
las questões políticas.

DEPUTADA DA NOVA ZELÂNDIA
PEDALA ATÉ HOSPITAL EM
TRABALHO DE PARTO.

➧ Membro do Parlamento da Nova
Zelândia, Julie Anne Genter subiu
em sua bicicleta no domingo (28)
e foi para o hospital. Ela já es-
tava em trabalho de parto e deu à
luz uma hora depois. A primeira-
ministra Jacinda Ardern tirou a li-
cença maternidade enquanto es-
tava no cargo e levou sua filha de
três meses para um encontro da
ONU enquanto ainda estava ama-
mentando.

CLIENTES FICAM PRESOS EM PUB
NA INGLATERRA APÓS NEVASCA.

➧ Sessenta e uma pessoas es-
tão desde sexta-feira (26) presas
dentro do pub de maior altitude
na Grã-Bretanha, isoladas devido a
uma nevasca. O Tan Hill Inn, em
Yorkshire Dales, fica a 435 quilô-
metros ao norte de Londres. Na
sexta, uma tempestade de fim de
outono trouxe neve e ventos fortes
que derrubaram cabos de energia
e bloquearam estradas.

HOMEM VIAJA EM TREM DE POUSO
DE AVIÃO POR 2H30 E CHEGA VIVO

AOS EUA.
➧ Um homem de 26 anos chegou
no sábado (27) ao aeroporto de
Miami, depois de viajar, por 2h30
dentro do trem de pouso de um
avião que partiu da Cidade da Gua-
temala. Ele foi detido pelos agen-
tes de proteção de fronteiras nos
EUA. Ao viajar no trem de pouso,
ele tentou fugir da identificação de
entrada no país.

GHISLAINE MAXWELL, CÚMPLICE
DE JEFFREY EPSTEIN, VAI A

JULGAMENTO.
➧ O julgamento de Ghislaine
Maxwell, cúmplice do falecido fi-
nancista Jeffrey Epstein, começou
em um tribunal federal do Brooklyn,
na cidade de Nova York. Ela en-
frenta o risco de uma longa con-
denação se o júri a considerar cul-
pada de recrutar menores de idade
para a satisfação sexual de seu
amante e amigo Epstein.

ALANIS MORISSETTE MUDA
VISUAL E CHOCA FÃS EM

PROGRAMA DE TV.
➧ Durante uma participação no pro-
grama “Today”, Alanis Morissette
chocou os fãs ao aparecer total-
mente diferente. A cantora, conhe-
cida por seus cabelos escuros e
franja, surgiu loira e com os fios
mais curtos. O apresentador ques-
tionou a mudança, e a artista res-
pondeu que não sabe exatamente
o que a fez mudar.
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CLÁUDIO HUMBERTO

PRAZO SE ESGOTA E PGR
NÃO DENUNCIA ALCOLUMBRE

A notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF)
para denunciar o caso das rachadinhas do senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP) foi enviada à Procuradoria-Geral da República (PGR) em
5 de novembro pelo relator da ação, ministro Luís Roberto Barroso.
O Regimento Interno do STF fixa prazo de 15 dias para a PGR se
pronunciar sobre a abertura de inquérito contra o político, acusado de
embolsar mais de 90% dos salários de 6 assessoras do seu gabinete.

Duas semanas
O artigo 231 do regimento determina 15 dias para a decisão da PGR,
mas esse prazo pode ser interrompido ou estendido.

‘Prazo impróprio’
A PGR considera o prazo “impróprio” e diz que o procurador-geral
Augusto Aras até já tratou do tema com o presidente do STF, por
ofício.

Caso é criminal
A PGR informa que o caso está sob análise e explica que “para atos
de investigação criminal, não há prazo definido para o MP atuar”.

Outra briga
Alcolumbre é acusado de recrutar 6 mulheres pobres, na periferia de
Brasília, que aceitassem receber apenas 10% do salário de R$14 mil.

Congresso, quem diria, vai trabalhar no feriado
Político tem fama de trabalhar pouco e ganhar muito, de especialista
no em escapar do batente, mas, curiosamente, nesta terça-feira (30),
Dia do Evangélico, feriado em Brasília, todos estão convocados para
bater o ponto e justificar a montanha de dinheiro que custam ao
Pais. No Senado, está finalmente prevista a votação da PEC dos
Precatórios e sua Comissão de Constituição de Justiça promete até
fazer sabatinas.

Câmara está on
Esta terça-feira deve ser movimentada na Câmara. Há dezenas de
requerimentos previstos até para o plenário Casa.

Hora extra
O funcionamento no Congresso terá o custo do pagamento da hora
extra aos servidores convocados para assessorar parlamentares.

Desrespeito ao CNJ
Indicados para 7 vagas no Conselho Nacional de Justiça, que tem
15 membros, estão também à espera de que Alcolumbre resolva
trabalhar.

Chumbo trocado
A Câmara derrotou projeto enviado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) para aumentar os salários no Judiciário, em clara resposta
às frequentes interferências dos ministros em suas decisões. A
Comissão de Finanças decidiu pela “inadequação orçamentária” da
proposta.

Proteção da vacinação

Por mais uma semana, o Brasil segue fora da lista dos 100 países
com mais casos e Covid por habitante. O Worldometer aponta no
Brasil 296 casospor milhão contra 841 no Chile e 1.248 nos Estados
Unidos.

Caminho das pedras
As redes sociais já repararam que após o STF transferir para a Justiça
Eleitoral os crimes de Caixa 2, incluindo corrupção e lavagem de
dinheiro, nunca mais se teve notícia de condenação de políticos.

O Brasil no 5G
A tecnologia 5G no Brasil, cujo primeiro leilão já arrecadou R$47
bilhões, será tema de audiência pública nesta quarta (1º), na Câmara.
O ministro Fabio Faria (Comunicações) deve participar.

Servidor nas contas
O governador Ibaneis Rocha indicará o secretário de Economia,
André Clemente, à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do DF.
A escolha tem sido muito elogiada. Clemente é servidor de carreira.

Não estão nem aí
A Petrobras fez o que se esperava: reduziu em apenas alguns
centavos o preço da gasolina, apesar da queda de 11% no mercado
internacional. Afinal, a prioridade da estatal é o lucro.

Nada suspeito
A China suspendeu o envio da localização de navios em sua costa ao
sistema automático mundial, que ajuda a evitar colisões e auxilia mis-
sões de busca e salvamento. Os chineses são os únicos no mundo a
alegar questões de segurança para suspender o compartilhamento.

Pedro I
Há apenas 199 anos, Dom Pedro I era coroado Imperador do Brasil,
após declarar a independência, antes de virar, por alguns meses, Rei
de Portugal. Caso único na História.

Pensando bem...
... enquanto faz fumaça com a sabatina de André Mendonça, Davi
Alcolumbre evita explicar a “rachadinha” milionária em seu gabinete.

PODER SEM PUDOR

Todo cuidado é pouco
Costa Rego fez fama como jornalista no Rio de Janeiro e, na dé-
cada de 1920, voltou para Alagoas, sua terra natal, para se eleger
governador. Fez um governo austero, mas, incorrigível mulherengo,
enfrentou problemas. Seu secretário da Fazenda era Epaminondas
Gracindo, avô do ator Gracindo Júnior. Certo dia, ele tomava o café
da manhã e viu Costa Rego abrindo a porta de sua casa e ir entrando
com a maior naturalidade. “Espere aí, governador!”, gritou Epami-
nondas em tom amistoso, “com essa sua fama de garanhão, o senhor
não pode entrar na casa de uma família de respeito.” Governador e
secretário despacharam na calçada.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

PF BOIA À DERIVA
A Marinha e a Polícia Federal continuam a boiar à de-
riva sobre o óleo derramado criminosamente no mar do
Nordeste, há dois anos. Três navios são investigados:
Tanque Bouboulina, VL Nichioh e City of Tokyo. Cobrados
por ofício pelas autoridades do Brasil, os Governos das
IlhasMarshall e da Libéria, que abrigam as companhias de
navegação, blindam os empresários e sequer responde-
ram ligações ou o questionamento. E o do Brasil se afoga
no desdém. Na cara de pau, duas navegadoras trocaram
os nomes das embarcações: Um deles era NT Godam,
depois Amore Mio, antes de ser City of Tokyo. Ao infrator,
se descoberto, o Governo do Brasil prevê uma multa de
US$ 50 milhões.

O precavido
Nota-se um sujeito precavido na vida pública pela re-
cusa de generosas ofertas: O governador afastado Mauro
Carlesse, do Tocantins, indicou o vice para seu lugar na
COP26. Wanderlei Barbosa ficou, e mandou represen-
tante. Não assumiria na volta.

Segredo da dupla
Valdemar Costa Neto (PL) e Ciro Nogueira (Progressis-
tas), a dupla do momento, trabalha em sigilo num consór-
cio para emplacar o vice na chapa de Jair Bolsonaro.

PT sem nome
Lula da Silva aposta muito no eleitorado do terceiro maior
colégio do País. E os petistas do Estado do Rio de Janeiro
sabem disso. O advogado Felipe Santa Cruz, que capita-
neou a OAB com viés de oposição a Bolsonaro, tentou
sem sucesso articular no PT seu nome para o governo.
Sairá candidato a deputado federal.

Dois palanques
Lula tem conversado com Benedita da Silva. Quer Mar-
celo Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT) como seus
candidatos ao Palácio Guanabara, por mais que isso sa-
crifique o PT na cabeça de chapa, mas que garantam uma
boa coalizão que lhe deixe um bom saldo nas urnas ao
Planalto.

Em sigilo
O Ministério de Minas e Energia evita a publicidade sobre
os processos administrativos da privatização da Eletro-
bras. Nem a Lei de Acesso à Informação é suficiente.

A pasta responde que um deles, sobre valor adicionado
pelos novos contratos de concessão das Hidrelétricas,
“está em fase de instrução e, portanto, é considerado ato
preparatório”.

Sem respostas
Parlamentares e sindicalistas também pediram acesso,
em vão. Inconsistências nos dados do MME sobre a pri-
vatização levaram o TCU a uma série de recomendações.

Secreto...
Autora da ação que culminou na suspensão do chamado
“orçamento secreto” pelo STF, a oposição também tascou
parte dos recursos das emendas de relator (classificadas
como RP9), executadas desde 2020. Conforme dados da
Comissão Mista de Orçamento do Congresso, o dinheiro
secreto abasteceu 659 das 816 prefeituras que pertencem
a partidos de oposição (PDT, PSB, PT, PCdoB, PSOL e
REDE).

... foi geral
O levantamento do colegiado também expõe que os co-
fres de todos os governos estaduais foram irrigados pelas
emendas de relator-geral em 2020 e em 2021. Prefeituras
do PP (634) e PL (316), partidos da base de Bolsonaro,
estão no topo do ranking das emendas secretas (sem
carimbo).

MERCADO
Aluguéi$
O reaquecimento do mercado imobiliário impulsionou um
segmento milionário ligado a aluguéis. O de seguro loca-
tício, que dispensa caução e fiador. Foram negociados
somente este ano R$ 746 milhões. Um crescimento de
19,3% em relação ao mesmo período de 2020, segundo
a Federação Nacional de Seguros Gerais.

Seguro cibernético
Dados da Confederação Nacional das Seguradoras revela
o avanço num setor pouco explorado na praça. Apenas
10 empresas oferecem cobertura para riscos cibernéticos
no País. Até agosto, o volume de prêmio foi de R$ 63,5
milhões – crescimento de 161,3% em relação aos oito
primeiros meses de 2020, que fechou o ano com R$ 41,3
milhões.
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FLAVIO PEREIRA

JAIR BOLSONARO ASSINA
FICHA NO PL E FAZ UMA

EXIGÊNCIA: "NÃO PODE TER
ALIANÇA COM A ESQUERDA"

O presidente da República Jair Bolsonaro as-
sina ficha o PL (Partido Liberal) na manhã
desta terça-feira, em Brasília, depois de mui-
tas conversações que resolveram algumas di-
ficuldades. Uma delas foi o apoio do PL ao
candidato de João Doria ao governo de São
Paulo. O PL reviu o acordo e aceitou lançar
o Ministro da Infraestrutura para o governo
paulista. Atualmente com 43 deputados fede-
rais, o PL deve aumentar sua bancada para 70
deputados. O reforço virá inclusive de depu-
tados dos partidos que estão apoiando a pré-
candidatura de Sérgio Moro à presidência.
Possíveis cenários tucanos no estado
A derrota do governador gaúcho Eduardo Leite
para seu colega de São Paulo João Doria al-
tera os cenários possíveis da eleição no Rio
Grande do Sul. O PSDB poderá não indicar
candidato ao governo e apoiar o deputado pe-
emedebista Alceu Moreira. Os tucanos indi-
cariam o vice e o MDB teria o candidato ao
Senado.
Outras especulações no Estado
O Republicanos, partido com o número 10,
trabalha com duas hipóteses: candidatura pró-
pria, ou coligar-se com o PP ou PL. Caso tenha
de indicar o candidato a vice-governador, o
nome do ex-presidente da Famurs (Federa-
ção das Associações de Municípios do RS)

Luciano Pinto é um dos cogitados. Ontem, o
ex-presidente da Famurs disse à coluna que
desconhece essa possibilidade e que ”no mo-
mento, de concreto trabalho para organizar
minha pré-candidatura à Assembleia Legisla-
tiva”.
Unanimidade pela cassação de Ruy Iriga-
ray
O placar de 12 a 0 na Comissão de Ética foi
uma prévia do desfecho para o caso do depu-
tado Ruy Irigaray que será julgado pelo plená-
rio ainda nomês de dezembro. A Comissão de
Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul aprovou, por unanimi-
dade, a proposta de cassação do mandato do
deputado. As próximas etapas serão a CCJ
e o plenário da Casa que, pelo cronograma,
pode acontecer até 20 de dezembro.
Teto de gastos será votado hoje na Assem-
bleia
A Assembleia vota nesta terça-feira o Projeto
de Lei Complementar 378/2021, que estabe-
lece o Teto de Gastos do Estado. A proposta,
decisiva para o estado aderir ao Regime de
Recuperação Fiscal, estabelece por 10 anos
um freio no crescimento das despesas do Po-
der Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal
de Contas, Ministério Público e Defensoria Pú-
blica.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 30 DE NOVEMBRO

Eventos
1538 — Fundação da cidade de Sucre, na Bolívia.
1919 — Pela primeira vez na França, as mulheres
votam em eleições legislativas.
1930 — Inauguração de voos comerciais entre Brasil
e Estados Unidos pela Pan American Airlines.
1935 — Na Alemanha de Adolf Hitler, é concedido o
direito de divórcio no caso de um dos cônjuges não
acreditar nos ideais nazistas.
1950 — Harry Truman, presidente dos Estados Uni-
dos, anuncia que seu país pode utilizar a bomba atô-
mica no conflito da Coreia.
1958 — Após 93 anos no poder, o Partido Colorado
perde as eleições legislativas no Uruguai, vencidas
pelo Partido Blanco.
1964 — A URSS lança a nave espacial Sonda II.
1967 — O Iêmen torna-se independente da Grã-
Bretanha.
1981 — Os Estados Unidos e a União Soviética co-
meçam a negociar em Genebra, na Suíça, um acordo
para reduzir o número de armas nucleares na Europa.
1982 — O álbum Thriller, de Michael Jackson, foi
lançado.
2007 — Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) do
Brasil torna seu capital aberto. A procura por seus
papéis foi recorde, com cerca de 284 000 interessa-
dos.
Nascimentos
1825 — William-Adolphe Bouguereau, pintor francês
(m. 1905).
1835 — Mark Twain, escritor estadunidense (m.
1910).
1847 — Affonso Penna, 7º presidente do Brasil (m.
1909).
1874 — Winston Churchill, estadista britânico (m.
1965).
1934 — Luiza Erundina, deputada federal e ex-
prefeita de São Paulo.
1935 — José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni),
produtor de TV brasileiro.

1937 — Ridley Scott, realizador e produtor de filmes
inglês; e Miúcha, cantora e compositora brasileira (m.
2018).
1951 — Geraldo Espíndola, cantor e compositor bra-
sileiro.
1955—Muricy Ramalho, ex-futebolista e treinador de
futebol brasileiro; e Billy Idol, músico inglês.
1957 — Celso Roth, treinador de futebol brasileiro.
1965 — Ben Stiller, ator norte-americano.
1966 — Jairo Bouer, médico, educador e apresenta-
dor de televisão brasileiro.
1971 —Nelson Marchezan Júnior, político brasileiro,
atual prefeito de Porto Alegre (RS).
1972 — Cláudio Lins, ator e cantor brasileiro.
1973 — Angélica, apresentadora de televisão.
1978 — Gael García Bernal, ator, produtor e diretor
mexicano.
1985—Kaley Cuoco, atriz e modelo norte-americana.
1995 — Victoria Duval, tenista norte-americana.
Falecimentos
1900 — Oscar Wilde, escritor irlandês (n. 1854).
1915 — Alfredo César de Andrade, pintor português
(n. 1839).
1935—Fernando Pessoa, poeta português (n. 1888).
1942 — Buck Jones, ator estadunidense (n. 1891).
1980 — Cartola, compositor brasileiro (n. 1908).
1987 — Cristiano Cordeiro político brasileiro (n.
1895).
1986 — Cary Grant, ator de cinema norte-americano
(n. 1904).
1991 — Heráclito Fontoura Sobral Pinto, jurista brasi-
leiro (n. 1893).
1997 — Bernardo Élis, escritor brasileiro (n. 1915).
2001 — Ademar Miranda Júnior, futebolista brasileiro
(n. 1941).
2013 — João Araújo, empresário brasileiro (n. 1935);
e Paul Walker, ator norte-americano (n. 1973).
2018 — George H.W Bush, ex-presidente norte-
americano. (n. 1924).
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Aguirre diz que compreende as vaias da
torcida e projeta que o Inter vai “terminar
o ano vencendo as partidas que faltam”.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O trabalho do treinador vem sendo muito questionado.

Grêmio inicia preparação para
confronto com o São Paulo. Clube

anuncia a dispensa de sete jogadores.
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

OGrêmio se reapresenta na tarde desta terça (30) para dar sequência
a preparação.

C om vaias após o empate
contra o Santos, o In-

ter permaneceu inalterado na
9ª colocação do Campeonato
Brasileiro. A atuação ruim do
time do técnico Diego Aguirre
fez o uruguaio ser questionado
em entrevista coletiva sobre al-
gumas escolhas.

No início do segundo
tempo, Aguirre promoveu a
mudança de Johnny por Zé
Gabriel, que não fez uma boa
partida e foi bastante ques-
tionado pela torcida quando
tocava na bola. Sobre a
mudança, o treinador colo-
rado explicou: “Johnny estava
com cartão amarelo e poderia
tomar o segundo. Era o único
volante de contenção”.

Em relação a troca de Pala-
cios por Heitor, o uruguaio afir-
mou que fez a substituição por

uma opção tática tendo em
vista que o chileno não estava
tão bem na partida. Matheus
Cadorini, que não pôde estar
presente na final do Sub-20,
acabou ficando no banco de
reservas ontem. Aguirre tam-
bém falou seus motivos: “É di-
fícil tirar o Yuri Alberto do time,
ele é muito importante para
nós”.

O trabalho do treinador
vem sendo muito questio-
nado. Nas últimas 11 partidas,
o Colorado venceu apenas
duas e se complicou muito
por uma vaga na Copa Li-
bertadores do ano que vem.
Com o time vaiado na saída
do campo ao fim da partida.
Aguirre entendeu: “Desde
que a torcida voltou para o
Beira-Rio foram só aplausos.
Hoje empatamos em casa em

um jogo em que deveríamos
ganhar, e eu entendo as vaias
da torcida”.

Apesar do momento ruim,
Diego Aguirre demonstrou es-
tar confiante ainda no obje-
tivo em se classificar para

a principal competição con-
tinental. “Temos que conti-
nuar trabalhando e terminar o
ano vencendo essas duas par-
tidas que faltam para alcançar
nosso objetivo”, completou.

O Grêmio voltou aos tra-
balhos na tarde desta

segunda-feira (29), no Cen-
tro de Treinamento Presidente
Luiz Carvalho, para iniciar a
preparação para o confronto
desta semana, na quinta-feira
(2), diante do São Paulo.
A partida, que acontece na
Arena, às 20h, é válida pela
35ª rodada do Campeonato
Brasileiro.

A partida é mais uma deci-
siva para o Tricolor. Com 36
pontos e ocupando a 18ª co-
locação na tabela, o time gaú-
cho precisa, para evitar a ter-
ceira Série B de sua história,
vencer seus últimos três jogos
além de torcer para tropeços
de Juventude e Bahia.

Durante a tarde, os atle-
tas que disputaram o último
jogo realizaram trabalhos físi-

cos e regenerativos na acade-
mia. Já os demais, vieram a
campo, onde em um primeiro
momento, participaram de um
treino físico comandando pela
equipe de preparação.

Na segunda parte do turno,
o grupo de atletas foi orien-

tado pelo técnico Vagner Man-
cini a uma atividade técnica e
tática. Construções de joga-
das e trabalhos para aprimorar
a movimentação e posiciona-
mento fizeram parte do treina-
mento.

Liberação
antecipada

O vice-presidente de Fute-
bol, Denis Abrahão, confirmou
em coletiva de imprensa, reali-
zada na tarde desta segunda,
a liberação antecipada de sete
atletas antes do final da tem-
porada 2021.

Segundo o dirigente, o
grupo passará a contar com
25 jogadores de linha e quatro
goleiros, a pedido do técnico
Vagner Mancini.

A decisão foi tomada ao
longo das últimas reuniões
ocorridas entre domingo (28) e
segunda, entre departamento
de futebol e comissão técnica.

São eles: Everton, Gui-
lherme Guedes, Jean Pyerre,
Leonardo Gomes, Léo Pereira,
Luiz Fernando e Paulo Mi-
randa.
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Após vitória sobre o Fluminense,
Atlético-MG tem chance de ser
campeão nesta terça, mesmo
sem jogar; veja a matemática.

Pedro Souza

Hulk comemora um dos dois gols marcados por ele na vitória do Atlético-MG sobre o Fluminense.

O Atlético-MG está
muito, mas muito

próximo de comemo-
rar o título do Campe-
onato Brasileiro, após
50 anos de jejum.
Com a vitória por 2 a
1 sobre o Fluminense,
no Mineirão, o Galo
chegou aos 78 pontos
e abriu 11 de vanta-
gem para o Flamengo
(67 e com um jogo a
menos).

Se o time carioca
tropeçar diante do Ce-
ará, nesta terça, no
Maracanã, o Atlético
será o novo campeão
nacional.

Mesmo que o Fla-
mengo vença todos os
quatro jogos restan-
tes, o time rubro-negro
só poderá chegar a
79. Caso o Flamengo
derrote o Ceará, uma
vitória do Atlético di-
ante do Bahia, na pró-
xima quinta-feira, ou
em cima do Bragan-
tino, no domingo, dia
5 de dezembro, no Mi-
neirão, garante o título
ao time mineiro, que
desde 1971 não con-
quista o Campeonato
Brasileiro.

Ainda faltam três jo-
gos para Atlético neste
Brasileirão (Bahia,
Bragantino e Grêmio).

Se não der na terça-
feira com um tropeço
do rival carioca, o Galo
poderá ser campeão
na quinta-feira, diante
do Bahia, na Fonte
Nova, às 18h (de Bra-
sília), em Salvador.

No entanto, a taça
pode parar na sede
do Atlético antes de
o clube enfrentar o
Bahia, dia 2. Se ven-
cer o Fluminense e o
Flamengo no máximo
empatar com o Ce-
ará, dois dias depois,
o Galo será campeão.
Somará 78 pontos. O
rival carioca chegaria
a 68, diferença de 10
pontos, com apenas
nove ainda em dis-
puta.
Maior artilheiro
Com os dois gols

no jogo desta tarde,

28, contra o Flumi-
nense, no Mineirão, o
atacante Hulk tornou-
se o maior artilheiro do
Galo nos últimos 12
anos, em uma única
temporada.

Ele chegou a 32
gols, ultrapassando a
marca de Fred, que
fez 30 tentos com a
camisa alvinegra em
2017. Antes disso,
em 2009, Diego Tar-
delli anotou 42 gols
pelo Galo.

Hulk é o artilheiro
do Campeonato Brasi-
leiro, com 17 gols, e
também da Copa do
Brasil, com seis. Sem-
pre atento ao seu pre-
paro físico e à recu-
peração após as par-
tidas, o atacante tem
outro número que im-
pressiona: esteve em

campo em 64 dos 70
jogos do Galo na tem-
porada.

Ao comemorar seu
segundo gol no jogo
de hoje, Hulk foi em
direção em que estava
o ídolo atleticano Rei-
naldo e fez o sinal do
punho cerrado, cele-
brizado pelo jogador
alvinegro no final dos
anos 70 e primeira me-
tade dos 80.

”Faz tempo que a
gente vem com este
grito aqui, doido para
sair, mas vai sair na
hora certa”, disse
Hulk, logo após a
partida, referindo-se à
busca pelo título brasi-
leiro. As informações
são do site GE e do
Atlético-MG.
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Jesus, Gallardo, Carvalhal: saiba salários
e detalhes de contratos de possíveis
opções de treinador para o Flamengo.

Divulgação

Gallardo, Jesus e Carvalhal podem ser opções para o Flamengo.

Derrotado na final da Libertadores, Renato
não é mais o técnico do Flamengo.

Reprodução

Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo após derrota na final da
Libertadores.

C om a saída de Renato
Gaúcho do Flamengo

confirmada nesta segunda-
feira (29), após o vice-
campeonato da Libertadores,
o clube inicia o planejamento
da temporada de 2022 a partir
da posição de técnico.

Até o momento, não há
indicação de qualquer nome
preferido pela diretoria, mas
em redes sociais os torce-
dores sonham com a volta
de Jorge Jesus, atualmente
no Benfica. Outro nome cla-
mado é o de Marcelo Gal-
lardo, técnico do River Plate.

Do português ao argen-
tino, passando por nomes já
especulados no rubro-negro
como Carlos Carvalhal e Leo-
nardo Jardim, confira as situa-
ções contratuais de possíveis
opções para o Flamengo no
mercado.

Jorge Jesus

No Benfica, o técnico tem
contrato até junho de 2022,
ou seja, o fim da atual tempo-
rada na Europa. O Mister re-
cebe 3milhões de euros (18,9
milhões de reais) por ano. O
técnico de 67 anos vive altos e
baixos no clube, e sua perma-
nência após o fim do contrato
não é garantida.

Marcelo Gallardo
Campeão argentino como

River Plate e cobiçado pela
seleção do Uruguai, Gallardo
decidirá seu futuro nas próxi-
mas semanas. Ele está desde
2014 no clube argentino, e
seu atual contrato, pelo qual
receberia de 400 a 500 mil
dólares (2,8 milhões de reais)
mensais, vai até o fim de de-
zembro.

Carlos Carvalhal
O técnico do Braga nunca

escondeu a simpatia pelo Fla-
mengo e já afirmou que ne-

gociou com o clube ante-
riormente. O treinador de
55 anos tem contrato com a
equipe portuguesa até junho
de 2022 e receberia algo em
torno de 50 mil euros (300 mil
reais) mensais.

Leonardo Jardim
Um dos alvos mais an-

tigos do Flamengo, Jardim

é também um dos mais ca-
ros. O técnico português de
47 anos comanda o Al-Hilal,
clube pelo qual disputará o
Mundial de Clubes em feve-
reiro. Pelo seu contrato de um
ano, que finda na metade de
2022, ele receberá, no total, 5
milhões de euros (31 milhões
de reais).

R enato Gaúcho não é mais
o técnico do Flamengo.

A decisão foi tomada pela
diretoria nesta segunda-feira
(29), após conversa com o
treinador. A saída acontece
depois da perda do título da
Libertadores para o Palmei-
ras, no sábado, em Montevi-
déu, no Uruguai.

Mauricio Souza, ex-sub-20
e que vinha sendo auxiliar na
comissão de Renato, coman-
dará o time até o fim do Cam-
peonato Brasileiro.

”O Clube de Regatas do
Flamengo informa que, após
conversa entre as partes, o
técnico Renato Gaúcho não
comanda mais o time princi-
pal”, publicou o clube nas re-
des sociais.

Com contrato até o fim do
ano, Renato já não seguiria

no clube em 2022 por opção
da diretoria e do próprio trei-
nador e por não haver mais
clima diante do trabalho e dos
resultados. Restava a deci-
são da ruptura imediata ou ao
término do Brasileirão. Pela
questão da logística de vol-

tar no mesmo voo e do luto
pela derrota, a diretoria do
Flamengo evitou bater o mar-
telo na capital uruguaia.

Independentemente do
resultado na decisão, a per-
manência do treinador para
2022 já estava em xeque,

fosse pelo trabalho que não
é bem avaliado internamente,
fosse por atitudes no dia a dia
que irritam jogadores. Terça-
feira, dia do empate com o
Grêmio, por exemplo, Renato
não foi ao CT do próprio
clube gaúcho dar treino para
os titulares, o que causou
irritação.

Sob o comando deRenato
Gaúcho, o Flamengo foi elimi-
nado para o Athletico-PR na
semifinal da Copa do Brasil e
perdeu o título da Libertado-
res para o Palmeiras. O trei-
nador deixa o time na vice-
liderança do Brasileirão, com
remotas chances de título.

Ao todo, Renato coman-
dou o Rubro-Negro em 38 jo-
gos, com 25 vitórias, 8 empa-
tes e 5 derrotas, um aprovei-
tamento de 72,8%.
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Caminhos de Chelsea e Palmeiras
definidos: confira o chaveamento

do Mundial de Clubes.
Cesar Greco/Palmeiras

O campeão da Libertadores terá Monterrey, do México, ou Al Ahly, do Egito, pela frente na semifinal.

E m cerimônia
nesta segunda-

feira (29), a Fifa (enti-
dade máxima do fute-
bol) sorteou o chavea-
mento do Mundial de
Clubes de 2021 e de-
finiu os possíveis ad-
versários do Palmei-
ras na competição. O
campeão da Liberta-
dores terá Monterrey,
do México, ou Al Ahly,
do Egito, pela frente
na semifinal.

O Al Jazira, dos
Emirados Árabes Uni-
dos, jogará contra
o Auckland City, da
Austrália, na primeira
fase do torneio. O
vencedor avança para
enfrentar o Al Hilal,
do Egito, na segunda
fase. O Chelsea já
entra no torneio na
semifinal e aguarda
o vencedor destas
partidas.

O Mundial de Clu-
bes será disputado de
3 a 12 de fevereiro e
teve seu último parti-
cipante definido neste
final de semana: o
Palmeiras, que ven-
ceu a Libertadores
pelo segundo ano
consecutivo. Na úl-
tima edição do Mun-
dial, o Verdão perdeu
para o Tigres por 1

a 0 na semifinal e foi
derrotado nos pênal-
tis para o Al Ahly na
disputa do terceiro
lugar.

O Chelsea se clas-
sificou para o torneio
pois é o campeão da
Champions League, o
Al Hilal da Champions
da Ásia, o Al Ahly da
Champions da África,
oMonterrey da Cham-
pions da Concacaf, o
Auckland City é o re-
presentante nomeado
pela Oceania e o Al
Jazira é o campeão
da liga dos Emirados,
portanto o represen-
tante do país sede.

O Chelsea deve re-
agendar três partidas
por conta da partici-
pação no Mundial de
Clubes da Fifa. Pela
Premier League, os
Blues enfrentariam o

Brighton no dia oito e
o Arsenal no dia 12 de
fevereiro. Além disso,
um confronto pela
Copa da Inglaterra,
previsto para o dia 5
de fevereiro, também
pode sofrer alteração.

Por conta disso,
o clube londrino irá
sofrer com um longo
período sem jogos na
Premier League. A
competição irá reali-
zar uma pausa longa
entre o dia 23 de ja-
neiro, data em que
a equipe de Thomas
Tuchel enfrenta o Tot-
tenham, até o dia
oito de fevereiro. Por
conta das alterações,
é possível que o lí-
der do Campeonato
Inglês volte aos gra-
mados no dia 19 de
fevereiro diante do
Crystal Palace.

Confira o chavea-
mento completo:

1ª Fase
– Jogo 1: Al-Jazira

(EAU) x Auckland City
(NZL).

2ª Fase
– Jogo 2: Al-Ahly

(EGI) X Monterrey
(MEX).

– Jogo 3: Al-Hilal
(SAU) X Vencedor do
JOGO 1.

Semifinais
– Jogo 4: Palmeiras

(BRA) X Vencedor do
JOGO 2.

– Jogo 5: Vencedor
do JOGO 3 X Chelsea
(ING).

Final
– Jogo 6: Vencedor

do JOGO 4 X Vence-
dor do JOGO 5.

As informações são
do jornal O Globo, do
site Lance e da ESPN.
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Treinador do penta, Luiz Felipe
Scolari vai ministrar aulas para

futuros técnicos: “Só quero ajudar”.
Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio

Felipão comandou Seleção Brasileira e clubes como Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro.

L uiz Felipe Sco-
lari foi convidado

pela escola Futebol
Interativo para minis-
trar um curso para
treinadores. O último
técnico campeão do
mundo pela seleção
e multicampeão por
clubes como Pal-
meiras, Grêmio e
Cruzeiro, está agora
compartilhando seus
conhecimentos e ex-
periências com trei-
nadores que estão
ingressando no mer-
cado.

O evento, mar-
cado para dezem-
bro, também con-
tará com a presença
de outro campeão
pela seleção, Gus-
tavo Leal, auxiliar-
técnico da Seleção
Brasileira Olímpica.

Gabriel Bussinger,
treinador das cate-
gorias de base do
Santos, completa a
lista de professores
do curso.

Para combinar
com a seleção de
professores cam-
peões com a sele-
ção, o local do curso
será o CT do Atlé-
tico Sorocaba, que
recebeu a seleção
da Argélia durante a
Copa do Mundo de
2014. Os alunos fica-
rão de 17 a 19 de de-
zembro (sexta-feira
a domingo) imersos
no centro de treina-
mento em Sorocaba,
acompanhando au-
las teóricas e práti-
cas no campo.

Pensando no fu-
turo do futebol e

em preparar novos
treinadores, Scolari
disse que: ”Eu vim
aqui porque acho
que iria contribuir
com vocês. Eu
quero escutar que
daqui saíram dois,
três, cinco pessoas
que assumiram po-
sições muito melho-
res. Eu só quero
ajudar, assim como
fiz com outros treina-
dores”.

A participação do
treinador foi cele-
brada pelos alunos
e pelos demais pro-
fessores do curso,
para Gabriel Bussin-
ger: ”é um prazer
para mim participar
desse grande evento
e da aula do Feli-
pão que, para nós,
é uma grande refe-

rência como treina-
dor”. Gustavo Leal
complementou di-
zendo que ”estava
com saudades des-
ses eventos presen-
ciais e essa troca
é muito importante,
tanto com os alunos
como com o profes-
sor Felipão”.

As inscrições para
a terceira edição do
curso já começaram.
O Futebol Interativo é
uma startup de edu-
cação voltada para o
futebol, nascida em
Natal (Rio Grande do
Norte) há três anos e
que, dado o rápido
crescimento da em-
presa, transferiu toda
a operação para São
Paulo (SP). As infor-
mações são do site
Lance.
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Confira prêmios e números de Messi,
o vencedor da Bola de Ouro em 2021.
S ete vezes Lionel Messi.

O craque argentino re-
cebeu o seu sétimo prê-
mio Bola de Ouro de me-
lhor jogador do mundo, em
cerimônia realizada nesta
segunda-feira (29) pela re-
vista ”France Football” no
Théâtre du Châtelet, em Pa-
ris.

Confira como ficou o
Top-10 da premiação: 1º
Messi; 2º Lewandowski; 3º
Jorginho; 4º Benzema; 5º
Kanté; 6º Cristiano Ro-
naldo; 7º Salah; 8º De
Bruyne; 9º Mbappé; 10º
Donnarumma.

Em seu discurso, Messi
admitiu que a campanha do
título da Copa América foi
essencial para o prêmio.

”Muitas vezes ganhei
esse prêmio e tinha a sen-
sação de que algo faltava,
mas esse ano foi diferente.
Eu consegui o sonho que
eu tanto queria, depois de
ter tropeçado tantas vezes,
escorregado na hora H, e
muito desse prêmio vem
do que fizemos na Copa
América, e quero dividir
esse prêmio com meus
colegas de seleção.”

Messi também fez
questão de cumprimentar
Lewandowski, segundo
colocado. O argentino
ressaltou que o polonês
deveria ter sido premiado
em 2020, quando a France
Football cancelou a Bola de
Ouro.

”Robert, você ganhou
ano passado merecida-
mente, e espero que a
France Football possa ou-
torgar esse prêmio a você,
porque você foi o ganhador
justo e merece levar esse
prêmio para casa.”

O camisa 30 do Pa-
ris Saint-Germain superou
na reta final outros favo-
ritos como Robert Lewan-

dowski, do Bayern de Muni-
que, Cristiano Ronaldo, do
Manchester United, e Jorgi-
nho, do Chelsea – este úl-
timo havia sido eleito pela
Uefa como o melhor joga-
dor da última temporada. O
volante ítalo-brasileiro ficou
em terceiro. O brasileiro
Neymar, também do PSG,
terminou em 16º lugar.

Ao todo, 30 jogadores
foram previamente indica-
dos pela France Football.

Messi se isola ainda
mais como maior vencedor
da história da premiação,
com dois troféus amais que
Cristiano Ronaldo. Agora
ele tem nove prêmios ao
todo: sete Bolas de Ouro,
quatro delas unificadas
com a Fifa, e outros dois de
Melhor Jogador do Mundo
dados pela entidade má-
xima do futebol. Confira:

2009: Bola de Ouro
(France Football) e Melhor
do Mundo (Fifa) 2010: Bola
de Ouro (France Football +
Fifa) 2011: Bola de Ouro
(France Football + Fifa)
2012: Bola de Ouro (France
Football + Fifa) 2015: Bola
de Ouro (France Football
+ Fifa) 2019: Bola de
Ouro (France Football) e
The Best (Fifa) 2021: Bola
de Ouro (France Football)

Na temporada passada,
Messi disputou 47 jogos
pelo Barcelona, marcando
38 gols e dando 12 assis-
tências. O único título con-
quistado pelo time espa-
nhol em 2020/21 foi a Copa
do Rei.

Pela seleção da Argen-
tina foram mais 13 parti-
das, com seis gols e cinco
assistências. Ele foi fun-
damental para a conquista
da Copa América 2021, tor-
neio no qual foi eleito o me-
lhor jogador e também ter-
minou como artilheiro (qua-

tro gols).
A entrega da Bola de

Ouro foi feita pela primeira
vez em 1956. Até 1995,
o prêmio era entregue ape-
nas para jogadores de naci-
onalidades europeias. Em
2006, outra mudança: pas-
saram a ser incluídos joga-
dores que atuassem fora do
futebol europeu, em qual-
quer parte do mundo.

A votação foi feita por
180 jornalistas internacio-
nais. Em 2020 não houve
eleição por causa da pan-
demia de Covid-19. É
importante ressaltar que a
”Ballon d’Or” é uma premia-
ção diferente da ”The Best”,
que será realizada apenas
em 17 de janeiro.

Os vencedores da histó-
ria da Bola de Ouro:

1º: Lionel Messi (2009,
2010, 2011, 2012, 2015 e
2019) : 7

2º: Cristiano Ronaldo
(2008, 2013, 2014, 2016 e
2017): 5

3º: Johan Cruijff (1971,
1973 e 1974), Michel Pla-
tini (1983, 1984 e 1985) e
Marco van Basten (1988,
1989 e 1992): 3

6º: Alfredo Di Stéfano
(1957 e 1959), Franz Bec-
kenbauer (1972 e 1976),

Kevin Keegan (1978 e
1979), Karl-Heinz Rum-
menigge (1980 e 1981) e
Ronaldo (1997 e 2002): 2

11º: Stanley Mathhews
(1956), Raymond Kopa
(1958), Luis Suárez (1960),
Omar Sivori (1961), Jo-
sef Masopust (1962), Lev
Yashin (1963), Denis Law
(1964), Eusébio (1965),
Bobby Charlton (1966), Fló-
rián Albert (1967), George
Best (1968), Gianni Rivera
(1969), Gerd Müller (1970),
Oleg Blokhin (1975), Allan
Simonsen (1977), Paolo
Rossi (1982), Igor Bela-
nov (1986), Ruud Gullit
(1987), Lothar Matthäus
(1990), Jean-Pierre Pa-
pin (1991), Roberto Bag-
gio (1993), Hristo Stoich-
kov (1994), George Weah
(1995), Mathias Sammer
(1996), Zinedine Zidane
(1998), Rivaldo (1999),
Luís Figo (2000), Michael
Owen (2001), Pavel Nedved
(2003), Andriy Shevchenko
(2004), Ronaldinho Gaúcho
(2005), Fabio Cannavaro
(2006), Kaká (2007) e Luka
Modric (2018): 1
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Bola de Ouro: Messi iguala Pelé
como atleta mais vezes eleito
melhor do mundo; compare.

Reprodução

O Rei soma sete conquistas e foi igualado pelo astro argentino nesta segunda.

A revista ”France
Football” revelou,

nesta segunda-feira
(29), que Lionel Messi
foi o vencedor do tra-
dicional prêmio Bola
de Ouro e, conse-
quentemente, eleito
o melhor jogador do
mundo na temporada
2020/2021. De quebra,
o astro argentino atin-
giu uma marca história
ao igualar Pelé como
o atleta que mais ve-
zes foi eleito para esta
honraria na história do
futebol.

Agora, Messi é o
maior ganhador – sete
vezes: 2009, 2010,
2011, 2012, 2015, 2019
e 2021. Ele iguala Pelé,
que estava isolado na
liderança. Cabe a ex-
plicação. A Bola de
Ouro foi criada pela
France Football em
1956, mas o Rei nunca
pôde concorrer porque
uma das regras era ele-
ger apenas vencedo-
res europeus. Isso se-
guiu até 1995, quando
qualquer pessoa pode-
ria competir, mas só se
atuasse na Europa. Só
em 2007 essas candi-
daturas foram abertas
para qualquer parte do
mundo.

Mas em 2014, como
forma de corrigir erros
do passado, a ”France
Football” decidiu re-

visar toda a lista de
vencedores da Bola de
Ouro usando as regras
atuais. Assim, Pelé
pulou de nenhuma vi-
tória para a conquista
da premiação em sete
oportunidades – 1958,
1959, 1960, 1961,
1963, 1965 e 1970.

O Rei não foi o único
beneficiado com a revi-
são. Garrincha ganhou
o prêmio de melhor
do mundo em 1962,
ano em que conquis-
tou a Copa do Mundo
com o Brasil. Outro
brasileiro condecorado
foi Romário, em 1994,
após também ter ven-
cido o Mundial. Foram
premiados também os
argentinos Mario Kem-
pes, em 1978, e Mara-
dona, por 1986 e 1990.

Compare os desem-
penhos:

Pelé
1958 - 46 jogos e 66

gols (Venceu Paulista e
Copa do Mundo)

1959 - 43 jogos e 53
gols

1960 - 34 jogos e 33
gols (Venceu Paulista)

1961 - 38 jogos e 62
gols (Venceu Paulista e
o Brasileirão/Taça Bra-
sil)

1963 - 37 jogos e 48
gols (Venceu Brasilei-
rão/Taça Brasil, Copa
Libertadores e Copa In-
tercontinental)

1965 - 44 jogos e 63
gols (Venceu Paulista e
Brasileirão/Taça Brasil)

1970 - 30 jogos e 11
gols (Venceu Copa do
Mundo)

Messi
2009 - 2008/09 -

51 jogos e 38 gols;
2009/10 - 53 jogos e
47 gols (Venceu La
Liga, Copa do Rei,
Champions e Mundial
de Clubes)

2010 - 2009/10 -

53 jogos e 47 gols;
2010/11 - 55 jogos e 53
gols (Venceu La Liga)

2011 - 2010/11 -
55 jogos e 53 gols;
2011/12 - 60 jogos e 73
gols (Venceu La Liga,
Champions e Mundial
de Clubes)

2012 - 2011/12 -
60 jogos e 73 gols;
2012/13 - 50 jogos e
60 gols (Venceu Copa
do Rei)

2015 - 2014/15 -
57 jogos e 58 gols;
2015/16 - 49 jogos e
41 gols (Venceu La
Liga, Champions e o
Mundial de Clubes)

2019 - 2018/19 -
50 jogos e 51 gols;
2019/20 - 44 jogos e 31
gols (Venceu La Liga)

2021 - 2020/21 -
47 jogos e 38 gols;
2021/22 - 11 jogos e
4 gols (Venceu a Copa
do Rei e a Copa Amé-
rica)
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Canabidiol é novo aliado e
chega aos consultórios como
auxiliar contra a obesidade.

Reprodução

Comação no hormônio da saciedade, composto damaconha é passa
a ser usado experimentalmente na perda de peso.

N os últimos tempos, cresceu
o número de pacientes com

diabetes e dores crônicas que
passaram a chegar no consultó-
rio da nutróloga Marcia Tornavoi,
em São Paulo, com uma caracte-
rística em comum: eram obesos.
A médica, então, decidiu recei-
tar o canabidiol como tratamento
complementar. E comprovou na
prática um efeito colateral espe-
tacular já documentado em di-
versos estudos internacionais: a
perda de peso com o composto
medicinal da cannabis.

O uso do canabidiol contra
a obesidade está associado ao
chamado sistema endocanabi-
noide que, descoberto há so-
mente cerca de 20 anos, é o
grande protagonista dessa pers-
pectiva terapêutica. Trata-se de
um grupo de moléculas mensa-
geiras que atuam amplamente
no organismo em diversos teci-
dos e órgãos, como sistema ner-
voso, esquelético, cardiorrespi-
ratório, adiposo, hepático, gas-
trointestinal, pele, aparelho ex-
cretor e reprodutor entre outros.

”Quando esse sistema está
descontrolado, dificulta a ação
dos outros. O canabidiol o re-
gula. Quando o sistema me-
tabólico está em equilíbrio, di-
minui apetite, saciedade e de-
sejo por comidas açucaradas,
por exemplo. São ações conju-
gadas que o canabidiol acaba fa-
zendo”, afirma a nutróloga, des-
tacando ainda a ação do tra-
tamento contra a ansiedade e
questões hormonais.

Não é só isso. O canabi-
diol atua na leptina, hormônio
produzido pelas células de gor-
dura, que controla o apetite e sa-
ciedade. Dois principais recep-
tores canabinoides são os cha-
mados CB1, presentes principal-
mente no cérebro e sistema ner-
voso, e CB2, que ficam mais
no sistema imune. Nas pessoas
com obesidade, os CB1 se espa-
lham pelo corpo, especialmente
no tecido adiposo. Pesquisado-
res italianos da Università degli
Studi della Campania Luigi Van-
vitell, em Nápoles, na Itália, con-

duziram um estudo no qual in-
dicam que o canabidiol poderia
bloquear esses receptores, con-
trolando, portanto, o apetite.

Uma outra linha de pesquisa
indica que o canabidiol pode
converter tecido adiposo branco
em marrom, ou seja, músculos,
melhorando metabolismo e au-
mentando o gasto energético,
como mostra estudo feito pelo
Departamento de Biotecnologia
da Universidade Daegu, na Co-
reia do Sul.

A maior parte das pessoas (e
muitos médicos) ainda não tem
conhecimento de que a canna-
bis ajuda no processo de ema-
grecimento. Assim, os pacientes
chegam com outros tipos de do-
ença, como insônia, ansiedade,
depressão, hipertensão e diabe-
tes e têm a perda de peso como
efeito colateral.

”Os canabinoides também
trabalham no sistema que con-
trola o resto todo, ajudando, as-
sim a diminuir outras medica-
ções e tudo vai voltando para um
eixo melhor”, diz Tornavoi.

A médica Thais Perlingeiro,
que tem formação em endocri-
nologia e em medicina caná-
bica, usa o canabidiol de forma
complementar aos medicamen-
tos análogos de GLP 1 contra a
obesidade, a classe de remédios
emagrecedora mais moderna. O
resultado é a perda de cerca de
10% do peso.

”Os resultados de perda de
peso são maravilhosos. A me-
dicação convencional provoca
náusea e o canabidiol combate
a náusea. O tratamento tam-
bém é melhorado porque a obe-
sidade tem muitos fatores envol-
vidos, de ansiedade, inflamação,
insônia... Essa abordagemmulti-
fatorial é importante porque não
dá para colocar só na conta de
um receptor”, afirma.

Ainda não há estudos isola-
ram um grupo de pessoas com
obesidade e trataram com cana-
bidiol versus um grupo placebo
e comparar o resultado. O neu-
rocientista e pesquisador da Uni-
versidade Federal de São Paulo,

Renato Filev, explica que um dos
obstáculos ainda existentes para
as pesquisas com canabidiol é
tentar cruzar informações sobre
o sistema endocanabinoide, que
é personalizado como uma im-
pressão digital, às diversas mo-
léculas da cannabis.

”A mesma enfermidade pode
necessitar de perfis diferentes,
concentrações diferentes, doses
diferentes. Não é como a dipi-
rona que 500 mg curam a dor
de cabeça de 80% das pessoas.
Tem nuances que dificultam essa
estratégia. Por isso, atualmente
o mais importante é que os mé-
dicos estejam preparados para
analisar cada caso e fazer a pres-
crição individualizada”, diz.

Outros usos
O canabidiol é um dos mais

de 500 compostos encontrados
n cannabis e, sem dúvida, o de
maior interesse da ciência. En-
contrado empequeno volume no
caule e na folha da erva Canna-
bis, não é psicoativo nem tóxico.
Não causa dependência, não al-
tera o raciocínio. Os usos conso-
lidados e comprovados da can-
nabis medicinal são para epilep-
sia, dor crônica, náusea ou vô-
mito provocados por quimiotera-
pia e espasmos em decorrência
de Parkinson e esclerose múlti-
pla.

As outras utilizações têm ní-

vel moderado, leve ou inconclu-
sivo de evidências, embora mui-
tos médicos e pacientes tenham
certeza da sua efetividade. As-
sim, há estudos no mundo in-
teiro para uma grande variedade
de enfermidades como Covid-
19, TOC, depressão, insônia, an-
siedade, transtornos por uso de
drogas, burnout, transtornos do
espectro autista, psicose, Alzhei-
mer, Parkinson, Transtornos de
Estresse Pós-Traumático, endo-
metriose, enfermidades metabó-
licas, como resistência à insulina
e intolerância à glicose, além da
própria obesidade.

O neurocientista conta que
alguns pacientes, com epilepsia,
por exemplo, se tratam com o
canabidiol mas podem necessi-
tar de outras moléculas da can-
nabis, como o THC. Assim, as
doses são testadas na prática e
aumentadas gradualmente a fim
de encontrar a dose desejada.

As descobertas do canabi-
diol é recente e envolve cien-
tistas brasileiros. No início dos
anos 60, o bioquímico israelense
Raphael Mechoulam isolou a es-
trutura química do composto. Ao
longo de uma década achava-
se que era um composto inativo,
sem nenhuma ação específica.
Nos anos 70, um grupo brasi-
leiro liderado pelo pesquisador
Elisaldo Carlini (1930-2020) iden-
tificou os efeitos antiepiléticos.
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Uso excessivo de telas na pandemia
provoca danos a saúde mental em

crianças e adolescentes.
Reprodução

O abuso de telas e uso excessivo das redes sociais provoca auto
distorção digital.

S e escondermos a palavra
“pandemia” do título desta

matéria, provavelmente, esta-
remos diante de algo sabido e
conhecido por muitos pais. Mas
ainda assim, muito difícil de ser
administrado no dia a dia. O uso
excessivo de telas e redes sociais,
tanto por crianças quanto adoles-
centes, é uma das lutasmais duras
da contemporaneidade entre pais
e filhos.

Agora some a este contexto
a pandemia e você terá um ex-
ponencial alarmante de casos e
causos como revela pesquisa da
UFMG, Universidade Federal de
Minas Gerais, em parceria com ou-
tras universidades do Brasil e co-
ordenada pela neuropediatra Liu-
biana Arantes.

Mais de 6 mil pais de crian-
ças e adolescentes foram ouvidos
e uma das conclusões é que o
uso durante a pandemia aumen-
tou, extrapolando muito mais do
que o tempo recomendado pela
SBP, Sociedade Brasileira de Pedi-
atria. Esta, recomenda, por exem-
plo, o tempo máximo de uma hora
para crianças pequenas que fica-
ram, em média, quatro em frente a
tela assistindo a desenhos e filmes
no YouTube.

O mesmo aconteceu com os
maiores que têm recomendação
de duas horas diárias. Segundo
51% dos pais entrevistados, o
tempo foi extrapolado excessiva-
mente. Outros 24% responderam
que os filhos tiveram entre duas e
três horas de uso.

Uma outra pesquisa, Pano-
rama Mobile Time/Opinion Box –
Crianças e smartphones no Brasil,
revelou um aumento de uso de te-
las entre a parcela de crianças de
sete a nove anos durante a pande-
mia. Em um ano, o índice passou
de 30% para 43%. Segundo os
resultados da pesquisa, 19% das
crianças dessa faixa etária utilizam
smartphones diariamente por três
horas, e outros 24%, por quatro
horas ou mais.

Sabemos o quanto estes nú-
meros, recomendamos pela SBP,
já são difíceis de serem cumpridos
em tempos normais, o que dirá
ao longo do isolamento social em
que crianças e adolescentes foram
solicitados a passar ainda mais
tempo de frente a tela por conta
da migração das escolas para o
ambiente remoto.

Sem dúvida esta foi a melhor
forma de manter escola funcio-

nando e as relações sociais rela-
tivamente vivas, mas ela masca-
rou contornos que eram bem de-
limitados dentro de casa. Mui-
tas famílias impõem não só limite
de tempo para uso, como restri-
ções de navegação, e com a de-
manda por atividades escolares,
trabalhos em grupo e ambientes
de conversa, boa parte dos com-
binados foram derrubados.

O problema é quemesmo com
o fim do isolamento social e re-
torno das escola às atividades pre-
senciais, crianças e adolescentes
continuam fazendo uso excessivo
das telas e das redes sociais, o
que tem causado dependência e
vício, além de agravar e disparar
problemas como depressão e an-
siedade. Os especialistas também
chamam atenção para a ‘auto dis-
torção digital’.

Segundo a neuropediatra Liu-
biana Arantes, quando estamos di-
ante da tela o cérebro libera uma
substância química chamada do-
pamina, a mesma liberada pelo
uso de álcool e drogas.

“O cérebro nessa idade ele
está amadurecendo, e esse ama-
durecimento vai depender tanto
da genética da criança, quanto
das experiências que ela vive no
dia a dia. Se essas experiências
estão restritas a um aparelho de
telefone, esse cérebro não vai con-
seguir amadurecer de forma plena
e saudável. As áreas do cérebro
que não serão formadas no pe-
ríodo que precisariam ser forma-
das, elas não vão formar posteri-
ormente. Então, vai ter um pre-
juízo irreversível nesse amadureci-
mento cerebral”, explicou.

Outra preocupação entre pe-
diatras e neurologistas é quanto
ao conteúdo que crianças e ado-
lescentes têm acesso. Nesse pe-
ríodo da vida, eles ainda preci-
sam desenvolver funções executi-
vas do cérebro, como controle dos
impulsos, autorregulação e pensa-
mento futuro, explica o psiquiatra
Nagib Demes, diretor-presidente
da Sociedade Cearense de Psiqui-
atria (Socep).

“O uso abusivo pode afetar
funções relacionadas a planeja-
mento e raciocínio e aumentar o
risco de impulsividade, levando a
perda do controle sobre o uso de
internet”, aponta. “É a idade da
autopercepção e da autocrítica”,
complementa. E como se auto
perceber e desenvolver uma au-
tocrítica saudável diante de tantas

imagens construídas nas redes so-
ciais?

O reflexo das
redes sociais
Adolescentes têm enfrentado

o reflexo da tela, que pode ser cha-
mado de espelho, a duras penas.
Seja pelo Tiktok, Ask,fm ou Insta-
gram, as mais acessadas por eles,
é possível maquiar a realidade e
num momento em que está tão di-
fícil viver o presente, nada melhor
do que jogar um filtro sobre ele.
Aplicativos de retoques em ima-
gens, mudanças de fundo e cená-
rios são algumas das ferramentas
mais usadas.

A preocupação é tão grande
com o tempo de uso que se es-
quece do conteúdo apresentado
e a relação que se estabelece
com ele. E para uma criança ou
umadolescente essa relação pode
causar danos irreparáveis, como o
suicídio. Sim, o cyberbullying não
é causa de suicídio, mas é um dis-
parador.

Os comentários de uma pos-
tagem são capazes de desestrutu-
rar por completo um adolescente.
Lembrem que eles buscam apro-
vação e uma vez não aprovados,
a retaliação pode caminhar para
uma depressão profunda, ansie-
dade e crises. O não saber lidar
com todo este contexto é preocu-
pante.

Soma-se ao conteúdo, as ima-
gens inatingíveis e temos o que se
chama de “auto distorção digital”
que é uma tentativa irreal e cons-
tante de atender a padrões de be-
leza e é aqui que os filtros entram

como recurso.
Eles projetam padrões inatin-

gíveis e não à toa, em julho deste
ano, a Noruega tornou lei a obri-
gatoriedade de comunicar o uso
nas redes. No Brasil, a pesquisa
Dove Pela Autoestima, realizada
pela empresa em dezembro de
2020, revelou que 35% das 503
meninas entrevistadas já se senti-
ram “menos bonitas” ao verem fo-
tos de influenciadores e celebrida-
des nas redes sociais.

A pesquisa também mostra
que 84% das jovens brasileiras
com 13 anos já aplicaram filtro
ou usaram aplicativo para mudar
a imagem em fotos. Além disso,
78% tentam mudar ou ocultar pelo
menos uma parte ou característica
de seu corpo que não gostam an-
tes de postar uma foto de si nas
redes.

A consequência disso não po-
deria ser pior. Meninas – e eu in-
cluo aqui, meninos e transgêneros
– não conseguem se reconhecer
em imagens reais através das re-
des e acabam por provocar uma
auto distorção da própria imagem.
O que para um adolescente que
está em fase de construção da
própria imagem o efeito é devas-
tador.

Além disso, a pesquisa in-
forma que a baixa autoestima cor-
poral é mais propensa em meni-
nas que editam suas fotos (50%)
em comparação com aquelas que
não o fazem (9%). E 72% das ga-
rotas entrevistadas responderam
sentir imensa pressão para serem
bonitas.

Porto Alegre . Terça, 30 de Novembro de 2021 . 69



Óculos da Apple: saiba tudo
sobre o aparelho que pode ser
mais poderoso que o iPhone.

Reprodução

Ainda não há informações detalhadas sobre o design do dispositivo.

O s óculos de rea-
lidade aumentada

da Apple, que têm sido
alvo de rumores há anos,
podem finalmente estar
perto de se tornarem
reais. De acordo com
o analista Ming-Chi Kuo,
que faz previsões so-
bre os lançamentos da
dona do iPhone, o novo
dispositivo deve ser lan-
çado no final de 2022 e
pode ser tão poderoso
quanto os computadores
MacBook, superando a
capacidade de iPhones.

O analista afirma que
os óculos de realidade
aumentada terão dois
chips. “O processador
de ponta terá poder de
computação semelhante
ao chip M1 para Mac,
enquanto o outro pro-
cessador será respon-
sável pela computação
relacionada a sensores”,
explica Kuo, em nota
para o site MacRumos.

Segundo Kuo, o
avanço em relação ao
iPhone é essencial para
o funcionamento de dis-
positivos de realidade
aumentada. ”Os óculos
requerem pelo menos
de 6 a 8 módulos óp-
ticos para oferecerem
serviços de realidade
aumentada de vídeo
contínuo e transparente
aos usuários. A título de
comparação, um iPhone
requer até 3 módulos óp-
ticos rodando simultane-

amente e não precisa de
computação contínua.”

O chip M1 foi apre-
sentado em novembro
de 2020 – foi a primeira
vez que a Apple incluiu
processadores próprios
em um computador pes-
soal, marcando o iní-
cio de seu afastamento
dos chips da Intel, par-
ceria que ocorria desde
2006. O chip utiliza uma
arquitetura de memória
unificada, que aloca as
melhores opções de nú-
cleos e uma quantidade
maior de memória para o
processamento de tare-
fas, como renderização
de vídeo.

Rumores apontam
que a Apple desenvolve
aparelhos de realidade
aumentada desde 2015.
Porém, ainda não há
informações detalhadas
sobre o design do dis-
positivo: por enquanto,
é esperado que ele seja

parecido com óculos de
realidade virtual como o
Oculus Quest, desenvol-
vido pelo Facebook.

iPhone 13
A operadora Vivo e

a Apple idealizaram uma
campanha especial de
lançamento do iPhone
13 no Brasil com a pre-
sença do ex-jogador e
técnico da seleção brasi-
leira, Mário Zagallo, para
divulgar as vendas do
celular.

Ao todo, foram libera-
das três peças publicitá-
rias com pouco mais de
30 segundos cada e o
enredo foca no 13, con-
siderado um número de
sorte do ex-técnico, as-
sim como referência à
série do aparelho celular
da Maçã.

O primeiro comercial
foca no sistema de câ-
meras do dispositivo. Ao
longo do filme se desta-
cam três frases ditas por

Zagallo: “o mais pode-
roso”, “sair bem na foto”
e “iPhone é na vivo”.
Sempre chamando aten-
ção para as treze letras.

Já na segunda peça,
o foco vai para a bate-
ria e conta com as frases
“Superpoderoso”, “Go-
laço de letra” e “iPhone
é na Vivo”. As referên-
cias são à durabilidade
do componente e tam-
bém a disponibilidade do
aparelho na operadora.

Por fim, o terceiro ví-
deo é chamado de ”Pro-
jetado para Durar” e,
além da frase “iPhone é
na Vivo” que está pre-
sente em todos os co-
merciais, neste há “o
mais poderoso” e “feito
pra durar”.

O Apple iPhone 13
está disponível por R$
6.839. O custo-benefício
é médio mas esse é
o melhor modelo nessa
faixa de preço.
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Microsoft tenta aproximar
PCs de smartphones em

nova versão da plataforma.
Microsoft/Divulgação

Windows 11 é a nova versão do sistema operacional da Microsoft.

S eis anos depois doWindows 10,
o sistema operacional da Micro-

soft ganhou nova versão - desde o
dia 5 de outubro é possível baixar
gratuitamente o Windows 11. Se-
gundo a empresa criada por Bill Ga-
tes, o objetivo da nova plataforma é
colocar o usuário no centro da ex-
periência por meio de uma interface
mais amigável – ainda que isso não
acrescente ganhos de performance
das máquinas.

Considerando que o Windows
estabeleceu uma certa tradição de
alternar edições boas e ruins, o Es-
tadão testou o Windows 11 nas últi-
mas semanas em dois computado-
res de configurações diferentes para
ver se a troca vale a pena – em tese,
o Windows 11 faria parte da geração
”ruim”, já que o Windows 10 foi elo-
giado.

Uma das máquinas já contava
com oWindows 11 de fábrica e a ou-
tra foi atualizada manualmente, pois
cumpria os requisitos mínimos para
receber a nova interface. Antes de
tudo, vale lembrar: o sistema aca-
bou de ser lançado e, como normal-
mente acontece nessas situações,
pode sofrer com alguns bugs.

Como instalar
Entre as exigências da Microsoft

para atualizar o Windows 11 estão
um processador dual-core de 1GHz,
4 GB dememória, 64 GB de armaze-
namento interno e compatibilidade
com o TPM 2.0. TPM é a sigla para
Trusted Platfrom Mode, um equipa-
mento interno do computador que
gerencia a comunicação entre hard-
ware e software de forma confiável.

Apesar de a presença de um
processador dual core de 1GB ser
um requisito considerado básico e
presente até mesmo em computa-
dores de entrada, máquinas não tão
antigas já não apresentaram com-
patibilidade com o Windows 11. É
possível verificar se seu computa-
dor possui os pré-requisitos bási-
cos utilizando o aplicativo PC Health
Check, da Microsoft.

Para as máquinas que atendem
as exigências da fabricante, o pro-
cesso é simples: bastou baixar o ar-
quivo do Windows 11 no próprio site
da Microsoft e o assistente de insta-
lação trabalha de forma automática.

Já na instalação, o visual do
Windows 11 é mais amigável – as
coisas não ficam mais tão aglutina-
das como na versão anterior, que
tinha a Cortana como elemento cen-
tral do processo. A assistente virtual

da Microsoft, aliás, é uma das au-
sências mais notáveis no Windows
11. Ela não vem habilitada por pa-
drão, embora seja possível acioná-
la com um longo caminho. Essa
ausência é um sinal claro de que a
companhia não pretende seguir na
disputa por assistentes de voz, dei-
xando o caminho mais aberto para
Google, Apple e Amazon.

Teams recebe
atenção especial

Enquanto a Apple tem o Face-
time e o Google aposta no Meet, a
Microsoft decidiu empoderar o Te-
ams. Talvez, a atenção maior dada
a seu mensageiro seja um dos mai-
ores legados da mudança de uso
de apps de conversa na pandemia
– a aposta é que as reuniões e bate-
papo virtuais sigam sendo muito uti-
lizadas tanto nomodo pessoal como
no corporativo.

Assim, o acesso ao app foi
muito facilitado por meio de um
ícone na barra de tarefas. Ele abre
como uma pequena barra e mos-
tra, no topo, os contatos favoritos e,
acima deles, dois botões de ação -
reunir-se e chat. Se precisar pes-
quisar por outros contatos, basta uti-
lizar a barra de rolagem. Quando
você clica no contato que deseja
chamar, abre uma janela de bate-
papo e a conexão será solicitada.

O Teams é uma ferramenta cor-
porativa, mas a intenção no Win-
dows 11 é torná-lo um programa de
uso pessoal - isso pode justificar a
ausência das principais ferramentas
empresariais do programa. Porém,
seria mais interessante ver a integra-
ção desses recursos.

Assim, a integração facilitou
para quem usa, mas é ainda mais
fácil continuar usando o WhatsApp
ou Facetime. A Microsoft ainda vai
precisar trabalhar na ferramenta.

Experiência de
celular

Visualmente, é difícil não notar
a inspiração do Windows 11 em ou-
tros sistemas operacionais, como o
MacOS e o ChromeOS – as seme-
lhanças estão nos ícones da barra
de tarefas centralizados, na barra de
widgets que ganhou um redesenho
e no botão de acesso a informações
de conectividade. Contudo, o que
o Windows 11 traz de principal ca-
racterística é aproximar usuários da
experiência de uso de smartphones,
diminuindo o fosso que sempre se-

parou os sistemas de PCs daqueles
presentes em celulares.

Há ummotivo para isso: ficando
mais próximo de sistemas operaci-
onais móveis, o Windows absorve
melhor pessoas cujo primeiro con-
tato com a tecnologia é feito na
tela do celular, diferentemente de
gerações anteriores que migraram
do computador para o smartphone.
Tornar o sistema mais amigável para
os mais jovens é fundamental para
manter mais usuários para a plata-
forma.

A primeira visão ao abrir a tela
inicial do Windows é a centralização
da barra de tarefas, e essa talvez
seja amais impactante de todo o sis-
tema. Mas calma: para quem pre-
fere o design das versões anteriores,
é possível voltar para o alinhamento
à esquerda clicando com o botão
direito sobre a barra.

Novos menus
Ao clicar no botãoWindows vem

a segunda grande mudança: a reor-
ganização do menu Iniciar, com as
recomendações e o novo modo de
desligamento do computador. No
Windows 10 bastava usar a barra de
rolagem para chegar ao programa
desejado. Agora, é possível fixar
as aplicações mais utilizadas e, se
precisar de mais, os programas res-
tantes ficam disponíveis ao clicar
em ”Todos os aplicativos”. Num ní-
vel abaixo ficam as recomendações,
seja de apps ou documentos e, por
fim, a opção pessoas e o painel de
desligar.

Já o menu de contexto, aquele
que é aberto ao clicar com o botão

direito do mouse sobre um arquivo,
foi bastante modificado. Ele perdeu
o ar sisudo das versões anteriores,
com um empilhado de opções em
texto sob uma caixa cinza. Os co-
mandos de recortar, copiar, colar,
renomear, compartilhar e excluir fi-
cam acima das demais opções, re-
presentadas por ícones e mais pró-
ximas do cursor do mouse. As de-
mais opções também contam com
desenhos representativos, que faci-
litam a experiência e a memoriza-
ção.

Já a zona de ações rápidas, que
fica alocada no canto inferior direito
da barra de tarefas, lembra muito
o painel de controle do Android ou
mesmo do iOS. O acesso a esses
menus era mais difícil no Windows
10, especialmente para notebooks
com tela sensível ao toque, já que
o uso sem caneta requer mais preci-
são. Agora, é só clicar em um dos
três ícones representativos - Wi-Fi,
som e bateria - que você tem acesso
a todas as ações rápidas.

Para deixar o sistema aindamais
parecido com a experiênciamóvel, a
Microsoft aprimorou o painel de ca-
lendário e notificações - que é aces-
sado ao clicar sobre data e hora.
Agora, há também um ícone que dá
acesso direto aos widgets, que lem-
bra bastante o feed do Google Dis-
cover, ou a própria página de wid-
gets do iOS 15. Até então, os wid-
gets não tinham um espaço próprio
no sistema.
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Satélite segue a Terra ao redor do
Sol, mas não o chame de "Lua".

Reprodução

Novos dados sugerem que um objeto conhecido como Kamo’oalewa
foi arrancado da Lua por um impacto de meteoros antes de se tornar
um quase-satélite.

O espaço é vasto e soli-
tário. É perfeitamente

compreensível, então, que
uma pequena rocha de-
cida acompanhar a Terra e
a Lua em sua circunavega-
ção anual do Sol.

Essa rocha, de 165 pés
de comprimento, foi des-
coberta em 2016 pelo te-
lescópio caçador de aste-
roides Pan-STARRS 1, do
Havaí. O nome havaiano
desta entidade excêntrica,
(469219) Kamo’oalewa,
significa ”objeto celestial
oscilante”. Conforme gira
repetidamente ao redor da
Terra, esse corpo tímido
nunca se aproxima mais
do que 9 milhões de mi-
lhas, o que é 38 vezes mais
distante do que a Lua. Ele
fica tão distante quanto 25
milhões demilhas antes de
retornar para um encontro
mais próximo.

Os cálculos de sua
valsa orbital indicam que
ele começou a seguir
nosso planeta de maneira
relativamente estável há
cerca de um século e
continuará a fazer piruetas
ao redor da Terra por vários
séculos. Mas de onde
veio Kamo’oalewa? É
difícil estudar o objeto com
telescópios por causa de
suas dimensões minúscu-
las e sua tendência a se
esconder nas sombras.

Mas em um artigo pu-
blicado na Communicati-
ons Earth & Environment,
uma equipe de cientistas
relatou que pode ter resol-
vido o mistério. Obser-
vando Kamo’oalewa por
breves momentos quando
ele foi iluminado pelo sol,
os astrônomos descobri-
ram que ele parece ser
feito do mesmo tipo de
matéria magmática conge-

lada encontrada na super-
fície lunar.

“Minha primeira reação
às observações de 2019 foi
que provavelmente eu ha-
via errado”, disse Benja-
min Sharkey, um aluno de
pós-graduação da Univer-
sidade do Arizona e autor
principal do estudo.

Esperava-se que
Kamo’oalewa fosse com-
posto por minerais geral-
mente encontrados em
asteroides. Mas obser-
vações adicionais nesta
primavera deixaram claro
que ”os dados não se
importavam com o que
pensávamos”, disse Shar-
key. Kamo’oalewa real-
mente parecia uma versão
extremamente pequena
da Lua. Ao fazer essa
descoberta, ele disse: “Fi-
quei animado e confuso ao
mesmo tempo”.

Baseado em sua
órbita e composição,
Kamo’oalewa pode ser um
fragmento da Lua, arran-
cado pelo impacto de um
meteoro no passado.

Kamo’oalewa pode
soar como uma Lua em
miniatura, mas não é. Ao
contrário da Lua, que está
gravitacionalmente ligada
à Terra, Kamo’oalewa está
gravitacionalmente ligado
ao Sol. Se você fizesse
a Terra desaparecer su-
bitamente, Kamo’oalewa
continuaria a orbitar nossa
estrela. É o que é co-
nhecido como um quase-
satélite. Os astrônomos
conhecem quatro outros
que permanecem nas pro-
ximidades da Terra, mas
Kamo’oalewa tem a órbita
mais estável.

Em abril de 2017,
Kamo’oalewa estava bem
iluminado quando a Terra

estava entre o quase-
satélite e o Sol. Os as-
trônomos observaram-no
com dois telescópios no
Arizona – o Large Binocu-
lar Telescope e o Lowell
Discovery Telescope – e
usaram a luz refletida para
identificar seus minerais.
Eles viram muitos silicatos,
minerais encontrados em
corpos rochosos em todo
o sistema solar – e obser-
vações posteriores confir-
maram que os silicatos de
Kamo’oalewa se pareciam
muito com os encontrados
na Lua.

Pode ser uma coinci-
dência e, então, os auto-
res do estudo sugeriram
outras possíveis histórias
de origem: Kamo’oalewa
pode ser umasteroide cap-
turado com uma composi-
ção semelhante à da Lua,
ou o fragmento de umaste-
roide dilacerado pela atra-
ção gravitacional do sis-
tema Terra-Lua .

Os dados da equipe, no
entanto, ”dão mais suporte
a uma origem lunar”, disse
Hannah Sargeant, uma ci-
entista planetária da Uni-
versidade da Flórida Cen-
tral não envolvida no es-

tudo.
Este quase satélite

pode não estar sozinho: as
órbitas de três outros ob-
jetos próximos à Terra são
semelhantes o suficiente
às órbitas de Kamo’oalewa
para sugerir que todos po-
dem ter vindo do mesmo
evento cataclísmico. Mas,
no momento, ”ainda não
há evidências suficientes
para afirmar com segu-
rança como esses objetos
se originaram”, disse Sar-
geant.

“A única maneira de ter
certeza é enviar uma espa-
çonave para este pequeno
corpo”, disse Paul Byrne,
um cientista planetário da
Universidade de Washing-
ton em St. Louis que
não esteve envolvido no
estudo. A agência espa-
cial da China planeja pou-
sar nele e coletar amostras
para voltar à Terra no final
desta década.

“Até lá, ficamos com
a possibilidade de, em
nossa jornada pelo es-
paço, sermos acompanha-
dos pelos restos de uma
colisão que fez um buraco
na lua”, disse Byrne. “E
isso é muito legal.”
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Origem da vida: a rocha que
acabou com os dinossauros foi

muito mais do que uma assassina.
Reprodução

Buscando a história da origem do impactador Chicxulub, cientistas
também esperam desvendar segredos sobre a origem da própria
vida.

A primeira arte rupestre. O co-
meço da agricultura. Embora

esses sejam alguns dos momen-
tos mais cruciais do início da hu-
manidade, nossa história de ori-
gem mais dramática começa há
66 milhões de anos. Foi o mo-
mento apocalíptico em que uma
rocha do espaço sideral se cho-
cou com a Terra, encerrando a era
dos dinossauros e, por fim, ofere-
cendo um farto novo mundo aos
nossos ancestrais mamíferos.

Por 40 anos, os cientistas
estudaram a história desse objeto
catastrófico, conhecido agora
como o asteroidde Chicxulub.
Hoje, o impacto representa mais
do que apenas um dia ruim na
Terra; tornou-se uma espécie
de Pedra de Roseta que pode
decifrar enigmas mais profundos
sobre as origens da vida e o futuro
da civilização humana, tanto em
nosso planeta quanto em outros
mundos da galáxia.

“O evento do impacto de
Chicxulub modificou completa-
mente a evolução geológica e bi-
ológica do planeta Terra”, disse
David Kring, geólogo planetário
que lidera o Centro para Ciência
e Exploração Lunar em Houston
e fez parte da equipe que anun-
ciou a descoberta da cratera do
impacto de Chicxulub abaixo da
Península de Yucatán, no México,
em 1991. “Essa é uma grande
história científica com apelo po-
pular porque extinguiu os dinos-
sauros e limpou a área, se você
quiser, para a evolução dos ma-
míferos que levou aos humanos,
ela vai cativar tanto a comunidade
científica quanto o público nos
próximos anos.”

Por décadas, os cientistas
discutiram sobre a causa da
morte dos dinossauros. Erup-
ções vulcânicas e outras hipó-
teses exóticas foram propostas,
mas o consenso científico defi-
niu que uma rocha vinda do es-
paço foi a assassina. A teoria
de Chicxulub agora reina tão su-
prema que os cientistas monta-
ram cronogramas detalhados so-
bre o que ocorreu naquele dia
fatídico, e outros pesquisadores
estão escrevendo o que poderia
ser chamado de prequela, bus-
cando as origens extraterrestres

do evento ao qual devemos par-
cialmente nossa existência.

À medida que ferramentas e
técnicas mais avançadas se tor-
nam disponíveis, os cientistas
têm sido capazes de extrair per-
cepções novas e precisas sobre
esse extermínio épico em nosso
planeta e o que isso pode signifi-
car para o início da própria vida.

A última descoberta vem de
um estudo publicado em julho
na revista Icarus, que buscou
o lar original do asteroide de
Chicxulub. O estudo aprovei-
tou o imenso poder de pro-
cessamento de um supercom-
putador da NASA para modelar
os movimentos de aproximada-
mente 130.000 asteroides no cin-
turão principal entre as órbitas de
Marte e Júpiter.

“Finalmente, queremos resol-
ver grandes questões e este tipo
de trabalho nos permite ir atrás de
algumas delas”, disse Bill Bottke,
coautor do estudo e diretor do de-
partamento de estudos espaciais
do Southwest Research Institute
em Boulder , no Colorado.

O estudo da Icarus faz parte
de um fluxo constante de ideias
sobre o impacto que pode ser
ofuscante em sua criatividade,
muitas vezes a ponto de gerar
controvérsia. Este ano, por exem-
plo, uma equipe da Universidade
de Harvard reavivou a possibili-
dade de que o objeto fosse um
cometa, provocando resistência
de muitos cientistas da área.

Bottke disse que o acesso
ao supercomputador Pleiades da
Nasa “virou o jogo” para sua
equipe, permitindo que os pes-
quisadores fizessem simulações
de uma enorme população de as-
teroides ao longo de centenas de
milhões de anos.

Esta técnica de Big Data aju-
dou a combinar a forte evidên-
cia geológica de que o objeto
era um asteroide carbonáceo – e
não um cometa – com uma pos-
sível origem no cinturão de aste-
roides externo. Esta região dis-
tante entre Marte e Júpiter con-
tém muitos asteroides carboná-
ceos de tamanho semelhante ao
impactador Chicxulub. Mas es-
sas rochas não são içadas gra-
vitacionalmente em rotas de co-

lisão com planetas tão frequen-
temente quanto asteroides na re-
gião interna do cinturão, onde
há menos objetos que correspon-
dem à composição de Chicxulub.

“Não estávamos encontrando
uma solução óbvia para a ori-
gem de um dos maiores obje-
tos que atingiu a Terra recente-
mente”, disse Bottke. “Essencial-
mente, muitas das possibilidades
que tentamos simplesmente não
estavam dando resultado. Foi
muito frustrante e parecia que es-
tava faltando alguma coisa. ”

A abordagem do supercom-
putador revelou que asteroides
semelhantes ao Chicxulub esca-
pam do cinturão externo cerca de
10 vezes mais frequentemente do
que indicado pelosmodelos ante-
riores. Isso aumenta as chances
de que a rocha assassina de di-
nossauros possa ter se originado
lá.

“Esta é a confirmação de uma
ideia muito legal e acho que me
ajuda a entender muito mais so-
bre como o cinturão de asteroides
pode estar influenciando a Terra
ao longo de bilhões de anos”,
disse Bottke.

Sean Gulick, um geofísico
planetário da Universidade do Te-
xas em Austin que foi um dos lí-
deres de uma expedição científica
de perfuração em 2016 e conse-
guiu preciosos núcleos de rocha
da cratera Chicxulub, disse que
o artigo era uma abordagem in-
teressante para realizar ”a perícia,

se quiser, sobre a origem do ob-
jeto. É intrigante porque foi um
evento muito importante para a
evolução do nosso planeta e de
nós mesmos.”

A missão que Gulick ajudou
a liderar continua a esclarecer o
papel do impacto tanto como um
destruidor como um cadinho de
vida. Enquanto os pesquisado-
res sondavam as profundezas do
soterrado evento do Juízo Final,
eles encontraram vestígios empo-
eirados do asteroide, o refluxo de
areia do tsunami que ele havia
criado e os restos fossilizados de
organismos que prosperaram na
sequência.

Talvez o mais espantoso seja
um estudo publicado neste ve-
rão (no hemisfério norte) que des-
creveu os descendentes micro-
bianos modernos daqueles que
primeiramente adotaram as crate-
ras, ainda vivendo à sombra da
catástrofe que foi colonizada pe-
los seus antepassados.

“Acho incrível que você possa
ter um impacto e gerar um ecos-
sistema, 66 milhões de anos de-
pois, você ainda tem vida pre-
sente naquele local por causa
dessa condição anterior”, disse
Gulick. “Em uma escala maior,
talvez você possa gerar habitats
com impactos realmente no início
da história da Terra e fazer com
que os ecossistemas sobrevivam
depois. Isso reflete uma das ma-
neiras pelas quais você pode le-
var a vida adiante.”
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Tom Cruise voa na asa de um avião
em filmagem de Missão Impossível 8.

Reprodução

Tom Cruise grava cena de Missão Impossível em asa de avião.

Príncipe Charles rejeita a acusação
de ter questionado o tom de pele

do filho de Harry e Meghan.
Reprodução/Redes Sociais

Em livro que será lançado nesta terça-feira (30), o autor Christopher
Andersen afirma que Charles perguntou como seria a pele da criança.

T om Cruise foi visto ensai-
ando uma de suas acro-

bacias mais perigosas no ar,
em que teve que ficar pendu-
rado de cabeça para baixo na
asa de um avião de guerra. O
ator, de 59 anos de idade, es-
tava em Cambridge, no Reino
Unido, gravando cenas para
o próximo filme, Missão Im-
possível 8.

Durante as cenas, o ator
acabou se arriscando na asa
do avião - um Boeing B75N1
Stearman, de 1941, enquanto
fazia um looping a 2 mil pés
no ar. Segundo o tabloide bri-
tânico The Sun, o icônico bi-
plano decolou do Duxford Ae-
rodrome em Cambridgeshire
e, assim que atingiu a altitude,
Tom saiu da cabine e rastejou

para a asa esquerda.
Ele usava ummacacão cá-

qui e capacete preto para
a proeza ousada depois de
passar meses aprendendo a
pilotar o avião militar do tipo
usado na Segunda Guerra
Mundial.

Recentemente, uma fonte
da produção do filme revelou
ao Daily Mail a dedicação do
ator para as gravações. ”Ob-
viamente é uma tarefa alta-
mente qualificada, mas como
de costume, ele não tem pla-
nos de optar por atalhos ou
trazer um dublê. Tentar filmar
cenas de cair o queixo com
um avião de 80 anos é parti-
cularmente perigoso”, disse.

Em setembro, Tom e sua
equipe de filmagem comemo-

raram depois de terminarem
as filmagens do sétimo filme
deMissão Impossível. Devido
à pandemia, as filmagens fo-
ram repletas de contratem-

pos, incluindo vários surtos
de Covid no set, fazendo com
que a produção fosse inter-
rompida por semanas a fio.

O porta-voz do príncipe
Charles rejeitou nesta

segunda-feira (29) uma afir-
mação feita em um livro
de que o herdeiro do trono
britânico havia questionado
qual seria o tom de pele do
filho do príncipe Harry e de
Meghan Markle.

No livro ’Brothers And Wi-
ves: Inside The Private Lives
of William, Kate, Harry and
Meghan (”Irmãos e Esposas:
Por dentro das vidas priva-
das de William, Kate, Harry
e Meghan”, em tradução livre
do inglês para o português),
o autor Christopher Ander-
sen diz que Charles pergun-
tou como seria a pele da cri-
ança.

”Isso é ficção e não vale
a pena comentar”, disse o
porta-voz de Charles a repór-
teres em Barbados. O prín-
cipe está em Barbados para
participar de comemorações

que marcam a mudança da
ilha, que agora virou uma re-
pública e se afastou de vez da
coroa britânica.

De acordo com o site de
notícias de celebridades Page
Six, o livro relata uma su-
posta conversa entre Charles
e sua esposa Camilla. Na
manhã do noivado de Harry

e Meghan em 2017, Charles
teria dito: ”Eu me pergunto
como serão as crianças?”. Ao
que parece, Camilla ficou ”um
pouco surpresa” e respon-
deu: ”Bem, absolutamente
linda, tenho certeza”.

Revelações de
Meghan na TV

O livro, que deve ser lan-
çado nesta terça-feira (30),
não acusa Charles direta-
mente de ser o membro da
família não identificado que
Meghan acusou de levantar
preocupações sobre o quão
escura a pele de seu filho
pode ser. A afirmação foi
feita durante entrevista para
a apresentadora Oprah Win-
frey, em março deste ano.

Meghan, cuja mãe é negra
e o pai é branco, disse que
seu filho Archie teve negado
o título de príncipe por conta
de preocupações dentro da
família real ”sobre o quão es-
cura sua pele poderia ser”.

Após a entrevista a Oprah,
o Palácio de Buckingham
disse que as questões levan-
tadas, principalmente sobre
raça, eram preocupantes e
seriam levadas muito a sério
e tratadas pela família em
particular.
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Lady Gaga está vestida para
matar em "Casa Gucci".

Reprodução

Lady Gaga no papel de Patrizia Reggiani.

D esde o início das filmagens,
a badalação em torno de

“Casa Gucci” está mais eferves-
cente do que garrafa de cham-
panhe recém-sacudida. Fotos
dos atores Adam Driver (que in-
terpreta Maurizio Gucci, herdeiro
da casa de luxo) e Lady Gaga
(sua esposa Patrizia Reggiani)
comendo um lanche de um ven-
dedor de rua ou divertindo-se
em um barquinho a remo na Itá-
lia pipocaram no início do ano
e atiçaram a excitação entre os
fãs de moda ávidos por cente-
lhas do mundo cinematográfico
e dos tapetes vermelhos. A re-
vista “Vanity Fair” declarou se tra-
tar do “filme mais hipnotizante
que você já viu”.

“Era uma completa loucura”,
conta a figurinista Janty Yates,
sobre a imprensa e os fotógra-
fos aglomerados em torno da fil-
magem. “Era simplesmente uma
loucura todos os dias. Eu dizia
ao produtor: ‘Temos que nos li-
vrar da imprensa, há gente da
imprensa naquela pequena torre
ali em cima’. Mas ele dizia: ‘Por
que impedir isso? Qualquer pu-
blicidade é boa publicidade’. E
ele estava certo, afinal, o mundo
dos paparazzi é italiano. Lady
Gaga nunca deu importância.”

Na verdade, Gaga até ajudou
a alimentar a expectativa. Em
março, ela colocou no Instagram
uma foto dela e de Driver tra-
jados com roupas pós-esqui do
“jet set” dos anos 80: ela com
uma gola polo, chapéu de pele
e colares de ouro, ele com uma
blusa tricotada, cor de neve al-
pina que recém caiu. Em outu-
bro, esses visuais de chalé de
montanha já podiam ser vistos
em fantasias de festas de Hal-
loween. Até aí, tudo fabuloso.
Mas será que os figurinos real-
mente transmitem aquela enxur-
rada decadente de “dolce vita”
que todos desejamos? Como
o constrangedor “Sex and the
City 2” demonstrou, apenas rou-
pas fabulosas não são suficien-
tes para segurar um filme.

Por sorte, “Casa Gucci”, di-
rigido por Ridley Scott e adap-
tado do cativante livro de Sara
Gay Forden (primeiro publicado
em 2000 e relançado para coin-
cidir com o filme) também é uma
história cheia de dramas, de uma
família às voltas com lutas de po-

der, paixão, traição, excessos e
uma vingança brutal. Pensem
em Shakespeare misturado com
a série “Sucession”, e com lo-
gos. É baseado na história ver-
dadeira de como Patrizia Reggi-
ani, que trabalhava na empresa
de caminhões do pai, conheceu
Maurizio Gucci em uma festa em
Milão, em 1970, e casou-se com
ele em 1972, contra os dese-
jos do pai dele, Rodolfo, que
suspeitava (acertadamente) dela
como uma alpinista social. O
casal se mudou para Nova York,
envolvendo-se na administração
da Gucci e vivendo o sonho dos
estilistas, até a família se digla-
diar pelo comando dos negó-
cios. A relação do casal implo-
diu, eles se divorciaram e, em
1995, ela contratou um assas-
sino de aluguel para matá-lo.

No filme, o guarda-roupa de
Patrizia mostra a evolução da
personagem, de umamulher sol-
teira socialmente ambiciosa – ou
gananciosa, dependendo de seu
ponto de vista – a uma diva de
casa de luxo até chegar, por fim,
a uma esposa injustiçada e furi-
osa. “Patrizia tinha o gosto de
Joan Collins por joias. Ela se
enchia de joias. No entanto,
no esboço inicial de Ridley ele
a queria mais moderada, mais
Gina Lollobrigida em vez de Joan
Collins em ‘Dinastia’”, diz Yates,
que trabalhou em vários filmes
com Scott, incluindo “Gladiador”
e “Hannibal”.

O visual de Patrizia vai
tornando-se cada vez mais caro
e extravagante à medida que o
filme avança. Quando a vemos
pela primeira vez, no início
dos anos 1970, suas roupas
são sensuais, mas ligeiramente
domésticas — nos primeiros
encontros com Maurizio, ela usa
um vestido marrom de bolinhas
brancas e, depois, um sobretudo
xadrez amarrado com cinto,
acompanhado de um cachecol
bem corriqueiro, de dona de
casa italiana. Na década de
1980 e no início da de 1990,
ela está em marcha máxima:
vestidos justos com babados,
jaquetas quadradas, casacos
de pele extravagantes e ouro
suficiente para fazer um Médici
parecer minimalista.

A verdadeira Patrizia era co-
nhecida pela extravagância. Nos

anos 1970, seu carro com moto-
rista tinha a placa “Mauizia”, mis-
tura dos nomes do notório ca-
sal. Certa ocasião, ela disse que
preferia “chorar numRolls-Royce
a ser feliz numa bicicleta”. Na
década de 1980, o casal com-
prou um iate de 208 pés que
pertencia ao magnata grego Sta-
vros Niarchos. Patrizia mandou
um paranormal exorcizar a em-
barcação porque, segundo es-
creve Forden em “Casa Gucci:
uma história de glamour, ganân-
cia, loucura e morte”, ela sentiu
que as trágicas mortes de duas
esposas de Niarchos haviam lan-
çado “uma aura negativa sobre o
barco”.

Outras mudanças de figurino
se deram de forma espontânea.
Na cena em que Patrizia encon-
tra Maurizio pela primeira vez,
na festa em Milão, Yates conta
como Scott ficou insatisfeito com
um vestido de cetim vermelho
na altura do tornozelo que Gaga
usava, exclamando: “‘Eu não
quero isso, quero ver pernas’.
Então, nós a colocamos sobre
uma caixa de maçãs e cortamos
45 centímetros da barra do ves-
tido ali mesmo, enquanto cinco
equipes de câmera ficavam tam-
borilando com os dedos, então
filmamos a cena. Só Ridley para
fazer isso”.

Lady Gaga fez 54 trocas de
figurino e não quis repetir nada,
nemmesmo um cinto. As roupas
incluíram uma mistura de répli-
cas e de peças originais, feitas
por Dominic Young e sua equipe,

que copiaram exatamente “uns
oito ou nove” looks. O vestido
de noiva de Patrizia não é histori-
camente fiel — a cópia ficou pa-
recendo muito “pura e simples”,
então eles criaram uma versão
mais glamorosa. A equipe de
figurinos também foi a lojas vin-
tage e a casas de fantasias como
a Tirelli, em Roma, (que forne-
ceu figurinos para filmes como
“Morte em Veneza” e “Maria An-
tonieta”). A Boucheron e a Bul-
gari emprestaram algumas das
joias. Lady Gaga emprestou rou-
pas de sua própria coleção e a
Gucci cedeu acesso a seus ar-
quivos.

Os impecáveis ternos estilo
Savile Row de Maurizio foram
feitos pelo alfaiate novaiorquino
Leonard Logsdail, que trabalhou
em “Sucession”, e também por
Zegna. Mesmo no estilo da dé-
cada 1980, com ombreiras mar-
cantes, eles ficaram bem ajusta-
dos e elegantes.

A verdadeira estrela do filme,
claro, é a Gucci. Embora a
marca não tenha nenhum envol-
vimento criativo, além de em-
prestar itens e permitir a filma-
gem na loja de Roma, ela apro-
veitou o momento e realizou
um recente desfile no Hollywood
Boulevard e vestiu as estre-
las Lady Gaga e Salma Hayek
para algumas das pré-estreias
do filme.
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Duda Nagle revela que está morando
separado de Sabrina Sato e da filha, Zoe.

Reprodução/Instagram

O ator alugou um apartamento no Rio de Janeiro para ficar mais perto
do trabalho.

Anitta troca beijos com o ex-namorado
de Sasha Meneghel e elogia: "Gato".

Reprodução/Instagram

A poderosa trocou beijos com Bruno Montaleone durante a noitada.

D uda Nagle e Sabrina
Sato não estão mo-

rando juntos. Em seu
perfil no Instagram, o
ator fez a revelação e ex-
plicou que a rotina in-
tensa de gravações de
seu novo trabalho fez
com que ele precisasse
alugar um espaço no Rio
de Janeiro. Desta forma,
o ator passa a maior
parte da semana longe
da mulher, Sabrina Sato,
e da filha, Zoe – que co-
meçou a ir para a escola
recentemente.

”A logística, que eu
estou aqui morando no
Rio de Janeiro e passei a
semana inteira morando

em um outro hotel para
a gente gravar no interior
de Itaguaí. Para gravar
em uma fazenda que tem
os cenários todos da no-
vela e tal. E agora acabei
de chegar aqui , malhei,
agora vou na air bike a
todo o vapor”, contou o
ator, segundo a coluna
”Pipocando”, do ”Metro-
poles”.

No sábado, Duda
voou para São Paulo
para ficar com Sabrina
Sato e Zoe. Em seu
Instagram Stories, ele
postou vídeos de mo-
mentos brincando com
a pequena. A rainha
de bateria da Gaviões

da Fiel compartilhou um
registro da filha com
o marido e derreteu-
se pela cena. ”Papai”,
escreveu ela ao lado de

um emoji de coração.
Duda também surgiu em
uma foto ao lado damãe,
a apresentadora Duda
Nagle.

A festa que Anitta or-
ganizou na noite de

sábado (27) ainda está
dando o que falar. O
evento, que contou com
karaokê, indireta para
negacionistas e obri-
gatoriedade do cartão
de vacinação contra a
Covid-19, rendeu um
novo affair para a can-
tora, que se apresentou
antes do jogo da final da
Libertadores da América,
em Montevidéu, no Uru-
guai.

De acordo com o
Instagram ”Gossip no
Insta”, a Poderosa tro-
cou beijos com Bruno
Montaleone durante a
noitada. ”A fonte é
confiável”, garantiu a
publicação. Em sua rede

social, Bruno publicou
um clique dando uma
’chega mais’ na artista,
que também postou a
foto em seu Stories.
Ao compartilhar, Bruno,
que é ex-namorado de

Sasha Meneghel, usou
corações pegando fogo
como uma legenda pra
lá de sugestiva.

Ao chegar ao evento,
Bruno registrou sua en-
trada e foi surpreendido

pela cantora, que apare-
ceu de surpresa na frente
de seu celular. ”Que
isso, eu não esperava”,
assumiu Bruno, visivel-
mente sem graça. O
ator, então, legendou o
vídeo: ”Do nada uma
gata dessa”.

Além de ter ficado
muito conhecido ao na-
morar a filha de Xuxa,
com quem se relacionou
por poucomais de 1 ano,
Bruno Montaleone é ator
e está no elenco de ”Ver-
dades Secretas 2”. Além
disso o artista, que pediu
desligamento da novela
”Além da Ilusão”, está
na lista de nomes cota-
dos para integrar o Ca-
marote do ”Big Brother
Brasil 22”.
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Ferrugem e Thaís Vasconcellos eliminam
58 quilos juntos: "Estou mais gatinho".

Reprodução

Cantor, que perdeu 33 quilos ao passar por uma reeducação alimen-
tar ao lado da mulher, contou como está sendo a volta aos palcos
com nova silhueta.

Simone retira excesso de pele em
cirurgia plástica no abdômen

após emagrecer: "Incomodada".
Reprodução/Instagram

Além da cirurgia no abdômen, Simone fez um reparo em um dos
seios.

F errugem voltou aos pal-
cos após à quarentena

exibindo uma nova silhueta
depois de eliminar 33 quilos.
O cantor revelou que iniciou
o processo de reeducação
alimentar e exercícios físicos
incentivado pela mulher, a
influenciadora digital Thais
Vasconcellos, que também
está focada e já perdeu 25
quilos.

”O lance de cuidar da
saúde partiu dela, porque
ela começou e eu assis-
tindo a evolução dela, per-
cebendo como estava se
sentindo melhor, resolvi en-
trar nessa também. Sem
dúvida alguma, estou muito
mais feliz. A saúde está em
dia. Subo no palco bem
mais leve e faço show igual
criança agora. Estou mais
gatinho (risos)”, brinca.

Thais garante que o in-

centivo é recíproco. ”Incen-
tivo ele o tempo inteiro e sou
incentivada também. Às ve-
zes, quando ele tem com-
promisso no dia seguinte, a
gente fica até 2 horas dama-
drugada escolhendo o que
vai vestir. Ele está vaidoso
demais. Quando estou mais
para baixo, ele brinca: ’Você
fica muito mais gatinha sor-
rindo’”, relata.

Ferrugem admite não en-
tender muito do universo
fashion. ”Tem muito o dedo
dela no meu estilo. Ela
me ajuda a montar os lo-
oks. Quem é boa mesmo de
novidade é ela. Sou meio
off de redes sociais e meio
devagar para essas paradas
de tendências. Tenho que
confiar em quem entende,
está atualizada e acompa-
nhando tudo que rola por
aí. Mas estou curtindo essa

onda também”, confessa.
O cantor não esconde

sua felicidade em voltar a
fazer shows. ”É gostoso
demais. Só quem trabalha
com arte sabe o que sen-
tiu de não poder expor seu
trabalho e receber o que há
de mais valioso que são os
aplausos, a gritaria da ga-

lera. A gente está nisso para
receber esse tipo de coisa.
O restante é consequência
da evolução, do sucesso do
trabalho. Mas a gente faz
música por amor. Desde os
12 anos de idade faço show
em barzinho”, conclui.

S imone revelou que pas-
sou por duas cirurgias

plásticas nesta semana. Em
seu Instagram Stories, a
irmã de Simaria contou que
se submeteu à abdomino-
plastia para retirar o excesso
de pele do corpo após per-
der mais de 12 quilos.

”Contei pra vocês que
eu perdi bastante peso
e aí precisava fazer uma
cirurgia plástica. Eu fiz
abdominoplastia, porque
eu fiquei com a pele da
quantidade grande de peso
(que perdi)”, revelou a can-
tora, que tem perdido peso
desde o nascimento da filha,
Zaya.

Ela ainda fez outra cirur-

gia com o Dr. Jorge Cam-
braia, em Fortaleza, no Ce-
ará. ”E fiz (cirurgia no)
meu seio, porque tinha um

deles que estava encapsu-
lando por causa da gesta-
ção. Tem 3 dias que fiz mi-
nha cirurgia e estou muito

bem, graças a Deus”, con-
tou ela, tranquilizando os
fãs. A cantora já havia re-
velado que passaria pelas
operações para retirar a pele
excedente.

”Era algo que eu queria
muito, que já estava incomo-
dada. Acabei que perdi uma
quantidade de peso muito
boa pra fazer. Dr. Jorge
disse que a perda de peso
fez com que o resultado da
plástica ficasse ainda mais
sensacional”, afirmou a can-
tora, que vai mostrar o antes
e o depois do corpo em seu
canal no Youtube.
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Lan Lanh mostra gêmeas em sua
cama com Nanda Costa ao acordar.

Reprodução/Instagram

Percussionista e atriz tiveram Kim e Tiê no último 21 de outubro.

Virgínia Fonseca mostra saldo da
conta bancária e valor impressiona.

Reprodução/Instagram

Uma das influenciadoras mais bem-sucedidas do Brasil, a mulher de
Zé Felipe impressionou pelo valor mostrado.

L an Lanh mostrou em seu
Instagram mais um re-

gistro fofo comNanda Costa
e as gêmeas, Tiê e Kim, que
vieram ao mundo no dia 21
de outubro. A percussio-
nista registrou a manhã em
que acordou ao lado da mu-
lher e das filhas.

Na imagem, Kim e Tiê
aparecem entre Lan Lanh
e Nanda Costa na cama
do casal. Recentemente,
Nanda celebrou um mês
das meninas com um post
honesto sobre o parto com-
plicado. Ela teve problema
com a pressão arterial e rins
e precisou antecipar o nas-
cimento das filhas.

”Sem dúvida é o mo-
mento mais desafiador e
intenso da minha vida. Tive
uma gravidez tranquila,

nunca me senti tão bem em
toda minha vida. Mas, de
repente, minha pressão su-
biu, meus rins começaram
a parar e, com 35 semanas
e 3 dias de gestação, pre-
cisamos antecipar o parto.
Pré eclampsia! Minha obs-
tetra, @draflaviatarabini, foi
precisa, cirúrgica e, graças
a Deus, salvou a minha
vida! Minha mulher não
saiu do meu lado um se-
gundo sequer. Kim foi a
primeira a nascer e, para
nossa surpresa, pesando
menos do que imagináva-
mos: 1.815 Kg. Nasceu
lindamente, respirando so-
zinha e com a mãozinha
esquerda erguida… Ao vê-
la, Lan bateu palma e gritou:
’chora, Kim’ e nossa menina
estreou com um choro forte

e potente. Exatamente um
minuto depois, veio Tiê,
com os olhos bem abertos
como quem diz: ’chega-
mos, mamães, que que
tá pegando?’. Tiê chegou
pesando 2,220kg e foi para

o quarto com a gente. Já
Kim, precisava ganhar peso
e foi para UTI”, começou o
relato.

V irgínia Fonseca foi de-
safiada por seus segui-

dores ao mostrar um print
de sua conta bancária. A
mulher de Zé Felipe, que
perdeu um processo e terá
que pagar R$ 2 milhões
ao ex-namorado Pedro Re-
zende, mostrou o print de
uma conta no banco Nu-
Bank com apenas R$ 9 cen-
tavos.

O valor, é claro, não con-
diz com a vida luxuosa da in-
fluencer, que no show mais
recente do sogro, o cantor
Leonardo, ostentou um ves-
tido com 50 mil cristais, ava-
liado em R$ 80 mil.

No domingo (28), após
ler na web a notícia de
que a mãe de Maria Alice

teria que indenizar o ex-
namorado após perder o
processo, Gustavo Cabral,
assessor de Zé Felipe ironi-
zou, referindo-se à fortuna

da artista: ”É, infelizmente
ela perdeu uma semana de
faturamento”.

Uma das mais recentes
aquisições luxuosas de Vir-

gínia foi um pijama da grife
Dior, comprado pela influ-
enciadora por quase R$ 20
mil. Mas ao contrário do que
se possa imaginar, a peça
de roupa não foi usada por
Virgínia para dormir: a ar-
tista elegeu o look de seda
com a estampa Toile de
Joey para ir ao evento de
lançamento de sua clínica
de estética. A produção
completa, que custou R$ 57
mil, contou ainda com um
bralette branco, cinto com
monogramas, scarpin com
a estampa Toile de Joey e
bolsa Medium Dior Bobby,
tudo da mesma grife.
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