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Bolsonaro ordena assistência e
recursos para Petrópolis, diz ministro
O
presidente
Jair
Bolsonaro, que está em viagem
ao exterior, ordenou assistência imediata e repasse de recursos federais ao município de
Petrópolis. A orientação foi recebida pelo ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, que visitou
o município na manhã da quinta-feira (17). Queiroga encontrou-se com o prefeito, Rubens
Bomtempo, e com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio
Castro, na sede da prefeitura.
“O presidente Bolsonaro
falou comigo, desde quarta-feira (16). Pediu que eu estivesse aqui, em Petrópolis, para
prestar toda assistência à po-

Caixa anuncia caminhão-agência e saque
do FGTS para moradores de Petrópolis
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Ministro Paulo Guedes diz que Brasil
preservou responsabilidade fiscal
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Sexta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

28º C
18º C

EURO
Compra: 5,87
Venda:
5,87
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Boletim da Fiocruz aponta
tendência de queda de
casos de SRAG
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SM Kart Competition
continua batendo recorde
de participantes
O SM Kart Competition
não para de crescer, o que sugere que seja o maior campeonato de Rental Kart do Brasil.
No último fim de semana foi
realizada a segunda etapa no
Kartódromo de Interlagos, na
zona sul de São Paulo (SP), atingindo nada menos do que 277
inscrições, e destinando e sorteando mais de 140 prêmios.
A curiosidade desta etapa é
que todos os pilotos que subiram no ponto mais alto do pódio estavam comemorando a
sua primeira vitória em suas
respectivas categorias na SM
Kart Competition. Página 6

Noite

F4 Brasil
No último sábado, foi realizado o sorteio que definiu as
equipes dos pilotos da F4 Brasil no Autódromo de Interlagos. A nova categoria nacional
contará com quatro times: Cavaleiro Sports, Full Time

Caio Ibelli é o Brasil nas
quartas de final do Hurley
Pro Sunset Beach no Havaí
Em mais um dia de ondas
desafiadoras de 8-15 pés,
foram definidas as quartas de
final do Hurley Pro Sunset
Beach apresentado por Shiseido. Caio Ibelli está substituindo Gabriel Medina nestas etapas do Havaí e foi o
único brasileiro a vencer
duas baterias na quarta-feira
em Sunset Beach. Ele vai disputar a primeira vaga para as
semifinais com o havaiano
Ezekiel Lau. Filipe Toledo,

Sports, KTF Sports e TMG Racing. Cada uma delas terá quatro
competidores em seu line-up.
Nicolas Giaffone e Vinicius
Tessaro competirão pela Cavaleiro Sports, enquanto Ricardo Gracia, Nelson Neto e Pedro Clerot

vão acelerar pela Full Time Sports.
A KTF Sports terá Álvaro Cho em
um de seus carros, enquanto Aurélia Nobels, Lucca Zucchini, Lucas Staico e Nicholas Monteiro
farão parte da TMG Racing.
“Estou muito contente com o
progresso da F4 até aqui. Certamente, não vejo a hora de começar
a disputa do campeonato. Gostei
bastante do resultado do sorteio,
tenho certeza que todos os pilotos
estão com uma grande expectativa
para a estreia e daremos a eles todo
o suporte necessário para que seja
o início de uma grande história da
categoria no Brasil”, comentou Ricardo Gracia, presidente executivo da Associação.
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Deivid Silva e Jadson André
ficaram nas oitavas de final,
enquanto Italo Ferreira, Samuel Pupo, João Chianca e o
peruano Lucca Mesinas, perderam na terceira fase.
A segunda etapa do World
Surf League Championship
Tour 2022 deve continuar
nesta quinta-feira, pois as previsões indicam que Sunset
Beach vai seguir bombando
altas ondas pelo terceiro dia
consecutivo.
Página 6

Sesi Vôlei Bauru recebe
Osasco São Cristóvão Saúde
em duelo de líberos

A SM Kart Competition teve 277 inscrições na segunda etapa

Sorteio define equipe da
F4 Brasil e pilotos destacam
expectativa pela estreia

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,20
Venda:
5,32

disponível no YouTube.
“A própria criação da Universidade de São Paulo USP, em
1934 e, por consequência, da
FAPESP em 1962, 40 anos depois da Semana de 22, fazem parte dessa nova atitude diante do
mundo”, disse Zago.
O evento teve como mediadora Flávia Camargo Toni, professora do Instituto de Estudos
Brasileiros (IEB-USP). Página 2

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,17
Venda:
5,17

Embora suas origens estejam
na literatura e na arte, o modernismo criou um ambiente de renovação e de mudança, uma atitude nova diante do mundo e do
conhecimento. Isso impactou
enormemente o ensino e a pesquisa, sobretudo na área de Humanidades, mas extrapolou em
muito esse domínio.
A avaliação foi feita pelo presidente da FAPESP, Marco Antonio Zago, durante a abertura da
8ª Conferência FAPESP 60 anos,

Foto/ Sávio Pereira

Previsão do Tempo

Semana de 22 foi marco
de uma nova atitude de
São Paulo diante do mundo
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O total de pessoas infectadas
pelo coronavírus subiu na quinta-feira (17) para 27.937.835. Em
24 horas, foram registrados
131.049 casos de covid-19. Na
quarta-feira (16), o painel de informações do Ministério da Saúde contabilizava 27.806.786 casos acumulados.
A quantidade de casos em
acompanhamento está em
2.587.449. O termo é dado para
designar casos notificados nos
últimos 14 dias que não tiveram
alta nem evoluíram para morte.
Já a soma de vidas perdidas
para a pandemia foi para
641.902. Em 24 horas, foram
confirmadas 1.128 mortes. Na
quarta-feira, o painel de informações da pasta totalizava
640.774 óbitos.
Há ainda 3.119 mortes em
investigação, que ocorrem
pelo fato de haver casos em
que o paciente faleceu, mas a
investigação se a causa foi covid-19 demanda exames e procedimentos posteriores.
Até a ultima quinta-feira,
24.708.484 pessoas se recuperaram da doença. O número corresponde a 88,4% dos infectados desde o início da pandemia.
Segundo o balanço do ministério, no topo do ranking de
estados com mais mortes por
covid-19 registradas até o momento estão São Paulo
(162.517), Rio de Janeiro
(71.074), Minas Gerais
(58.744), Paraná (41.927) e
Rio Grande do Sul (37.784).
Já os estados com menos
óbitos resultantes da pandemia
são Acre (1.940), Amapá (2.095),
Roraima (2.122), Tocantins
(4.074) e Sergipe (6.197).
Ate a última quinta-feira, foram aplicadas 376,8 milhões de
doses de vacinas contra a covid19, sendo 170,2 milhões referentes à primeira dose e 155 milhões
relativas à segunda dose ou dose
única. Além disso, 46,7 milhões
de pessoas já receberam a dose
de reforço. (Agencia Brasil)

Relatório da ONU aponta
ameaças ao meio ambiente

Foto/ Emerson Santos

Brasil registra
27,9 milhões de
casos e 641,9 mil
mortes por
Covid-19

pulação, e o que o ministério
pudesse fazer alocação imediata de recursos. Isso fosse feito”, disse o ministro, após a
reunião.
Segundo Queiroga, os recursos virão de imediato, por
meio de orçamento interno do
próprio ministério, por intermédio de liberação das secretarias subordinadas.
“Os recursos vêm do próprio Ministério da Saúde, de
portarias da Secretaria de Vigilância e Saúde, da Secretaria de
Atenção Primária em Saúde, em
sintonia com o que já houve em
relação à Bahia, à região do norte de Minas.
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Camila Brait tem a recepção mais eficiente da competição
As líberos Nyeme, do Sesi
Vôlei Bauru (SP), e Camila
Brait, do Osasco São Cristóvão
Saúde (SP), estiveram juntas na
conquista da medalha de prata da
seleção feminina na Liga das
Nações em 2021. Nessa temporada, elas são destaques das suas
equipes na Superliga e estarão
frente a frente nesta sexta-feira
(18). O time bauruense recebe a

equipe de Osasco (SP), às
21h30, no ginásio do Sesi, em
Bauru (SP). O sportv 2 transmite ao vivo.
Nas estatísticas oficiais
da Confederação Brasileira
de Voleibol (CBV) da Superliga, Camila Brait tem o
melhor passe da competição, com 79% de aproveitamento.
Página 6
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Semana de 22 foi marco de uma nova
atitude de São Paulo diante do mundo
Embora suas origens estejam na literatura e na arte, o
modernismo criou um ambiente de renovação e de mudança,
uma atitude nova diante do mundo e do conhecimento. Isso impactou enormemente o ensino e
a pesquisa, sobretudo na área de
Humanidades, mas extrapolou
em muito esse domínio.
A avaliação foi feita pelo presidente da FAPESP, Marco Antonio Zago, durante a abertura da
8ª Conferência FAPESP 60
anos, disponível no YouTube.
“A própria criação da Universidade de São Paulo USP, em

1934 e, por consequência, da
FAPESP em 1962, 40 anos depois da Semana de 22, fazem
parte dessa nova atitude diante
do mundo”, disse Zago.
O evento teve como mediadora Flávia Camargo Toni, professora do Instituto de Estudos
Brasileiros (IEB-USP).
Segundo a pesquisadora, a
década seguinte à Semana de
Arte Moderna foi propícia para
reformas no ensino em todo o
país, com a fundação da USP em
1934 e do Departamento de Cultura de São Paulo, que tinha o
modernista Mário de Andrade à
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CÂMARA (São Paulo)
Pai do vereador Gilberto Jr. (PSC), o deputado federal Gilberto Nascimento (ex-MDB) é um dos únicos - entre os anciãos
cristãos da Frente Parlamentar Evangélica - sem a vaidade de
pintar os cabelos
.
PREFEITURA (São Paulo)
Após 30 anos do falecimento do Jânio, os veteranos do MDB
- do prefeito Ricardo Nunes - lembram que o partido barrou a
tentativa do ex-Presidente e ex-prefeito na legenda então do
governador Quércia
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Caso a indicação da candidatura à vice do ex-governador
Márcio França (PSB) seja do ex-prefeito paulistano Kassab, vale
lembrar que a deputada Marta Costa (PSD) foi vice do Matarazzo pra prefeito 2022
.
GOVERNO (São Paulo)
Vice-governador Rodrigo (ex-DEM no PSDB do Presidenciável Doria) começa a pintar nas pesquisas (qualitativas) de intenção de votos a governador 2022. O MDB do Temer pode querer ser vice dele também ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal (SP) Eduardo Bolsonaro - deixando o PSL
no qual se elegeu com cerca de 1,8 milhões de votos nas eleições 2018), vai pra reeleição agora fazendo parte da Frente Parlamentar cristã (evangélica)
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Enquanto Jair Bolsonaro visitava aliado político Victor Órban - que disputará reeleição na Hungria - o general e vice Mourão - militar católico - pode disputar o Senado pelo Republicanos ligado à Universal
.
PARTIDOS
Se tem alguém que segue mandando no PV, mesmo sem ter a
melhor das saúdes é o ex-vereador Penna. O cara é tão resiliente, que a ex-senadora e ex-petista Marina Silva conheceu o mando do Penna quando ...
.
POLÍTICOS
... foi candidata à Presidência em 2010 pelo PV e pensou que
tomaria o partido do Penna. Quem teve que sair foi ela. Agora
negociando participar de uma federação - com o quase extinto
PC do B - liderada pelo ...
.
(Brasil)
... PT do Lulismo. Se rolar mesmo a ida pro PV - em vez do
PSD do Kassab - do tucano arrependido Alckmin pro PV, o exgovernador paulista não terá - no Século 21 - como estar “jogando verde pra colher maduro’
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Não é a instituição Supremo Tribunal Federal que vive seu
pior momento desde a Constituição da República (1988). São as
ações políticas de seus homens e mulheres não são as das Éticas
do Cristo que tá na parede
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - tornou-se referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia SP)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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frente.
“O laço do modernismo na
área de Humanidades sedimentou-se na efeméride de 40 anos
da Semana, quando na década de
1960 o governador Carvalho
Pinto fundou a FAPESP”, afirmou a pesquisadora. No mesmo
ano de 1962, acrescentou Toni,
era fundado o IEB-USP, comandado por Sérgio Buarque de
Holanda.
Zago disse ser importante
lembrar que existiam antecedentes ao modernismo e que
uma inquietação se revelava
mesmo fora de São Paulo, mas
que estes não se limitavam às
artes e à literatura.
“Toda a sociedade brasileira
se modernizava. E a cidade de
São Paulo, que naquele momento se enriquecia e se tornava um
polo industrial, saía de sua condição quase provinciana para vir,
ao longo do tempo, se tornar no
século 21 uma das capitais internacionais da cultura”, contou.
Walnice Nogueira Galvão,
professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP),
recordou que 1922 teve a efeméride do centenário da Independência do Brasil e fatos políticos que repercutiram nas décadas seguintes, como a eclosão
do Tenentismo e o episódio da

Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, além da fundação do
Partido Comunista Brasileiro e
a realização do Primeiro Congresso Feminista do Brasil, comandado pela bióloga e futura
diretora do Museu Nacional,
Bertha Lutz.
Fora do Brasil, ocorria a publicação de Ulisses, de James
Joyce, e do poema The Waste
Land, de T.S. Eliot, além da morte de Marcel Proust. “Uma
agenda cultural foi sendo construída passo a passo, longamente, durante os cem anos seguintes”, afirmou.
Interesse renovado
Telê Ancona Lopez, professora emérita da FFLCH-USP,
afirmou que os vínculos com a
FAPESP nos estudos do modernismo se consolidam, evoluem
e se alastram no IEB-USP.
“Penso que as comemorações servem, sobretudo, para
que a análise e o distanciamento histórico do que foi feito um
dia enriqueçam o nosso olhar, a
memória e a história”, disse a
pesquisadora, que foi curadora
do Arquivo Mário de Andrade no
IEB-USP até 2008 e coordenou
o projeto “Estudo do processo
de criação de Mário de Andrade
nos manuscritos de seu arquivo,
em sua correspondência, em sua

marginália e em suas leituras”,
apoiado pela FAPESP.
Jacqueline Penjon, professora da Universidade da Sorbonne
Nouvelle, na França, lembrou
que a Paris dos anos 1920 não
tomou conhecimento da Semana de Arte Moderna de 1922.
Aquele ano, porém, foi muito importante para as relações
culturais franco-brasileiras, que
vinham se intensificando desde
1908 com a fundação de uma
associação das universidades e
grandes escolas da capital francesa para as relações com a
América Latina.
“A partir disso, vemos que
não há nenhuma referência à
Semana de Arte Moderna, apenas ao centenário da Independência. A França foi convidada
para uma grande exposição que
aconteceu no Rio de Janeiro e
na Revue de l’Amérique Latine
revista fundada naquele ano só
se falava dessa exposição e da
triste sina do Conde D’Eu marido da Princesa Isabel, que falece justamente quando ia assistir
a essa exposição”, contou.
Em 1924, no entanto, Paris
receberia a primeira exposição
de arte latino-americana, em
que Tarsila do Amaral e Anita
Malfatti são bastante elogiadas. Há ainda concertos de
Heitor Villa-Lobos.

O interesse no modernismo,
porém, se esvai nos anos 1930
e só é retomado na década de
1970, quando é publicada a tradução para o francês de Macunaíma e uma revista literária lança uma edição especial dedicada ao modernismo brasileiro.
Embora muito já tenha sido
estudado sobre a Semana, as pesquisadoras concordam que ainda há uma gama de possibilidades de novos estudos. Nogueira
Galvão lembrou os recém-lançados A arte de devorar o mundo: Aventuras gastronômicas de
Oswald de Andrade, livro escrito pelo neto do modernista,
Rudá K. Andrade; e O guardaroupa modernista: O casal Tarsila e Oswald e a moda, de Carolina Casarin.
Ancona Lopez falou sobre
como as análises da correspondência de Mário de Andrade têm
desfeito ilusões e trazido novos
fatos sobre os modernistas. Penjon, por sua vez, lembrou de uma
nova leva de obras do período
sendo traduzidas agora para o
francês.
Outros eventos on-line em
comemoração ao centenário da
Semana de Arte Moderna acontecem nesta sexta-feira, (18/
02). A programação pode ser
acessada em: https://fapesp.br/
eventos/semanartemoderna.

SIMA oferece Consulta Pública sobre o
Zoneamento Ecológico Econômico de SP
A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo (SIMA) disponibiliza até 31
de março a consulta pública da
proposta do ZEE, o Zoneamento Ecológico Econômico de
São Paulo.
O ZEE é um instrumento de
planejamento que destaca as características ambientais e socioeconômicas de diferentes regiões do estado para subsidiar a
formulação de políticas públicas
com base no desenvolvimento
sustentável.

Além de propiciar uma visão
sobre as potencialidades e vulnerabilidades territoriais,
atuais e potenciais, o ZEE-SP
disponibiliza, por meio de
uma plataforma de informações territoriais de atualização contínua, mais de cem informações ambientais, além de
dados sobre infraestrutura, saúde, educação e indicadores sociais e econômicos.
Os dados poderão ser utilizados, por exemplo, por prefeituras, entidades do terceiro se-

tor, consórcios intermunicipais
e empresas privadas para projetos como obras viárias e construções de empreendimentos,
entre outros. O cidadão também
poderá fazer consultas das informações.
Para entender o funcionamento do ZEE e participar da
Consulta Pública para trazer contribuições para o projeto, basta
acessar
o
site:
h t t p s : / / b i t . l y /
consultapública_zee
Além da consulta pública,

que estará disponível até 31 de
março, a SIMA vai promover
nove reuniões regionais com os
Comitês de Bacia Hidrográfica
do Estado para explicar o funcionamento do ZEE.
Nos encontros virtuais, a
Coordenadoria de Planejamento Ambiental da secretaria vai
detalhar as possibilidades de utilização e incorporação da ferramenta, esclarecer dúvidas e indicar as formas de envio de contribuições no processo de consulta pública.

Governo de SP inaugura Etec e anuncia
Fatec e Poupatempo para Itapevi
O Governador João Doria
inaugurou, na quinta-feira
(17), a sede da Etec de Itapevi. O prédio recebeu investimentos de R$ 17 milhões do
Governo de SP e a unidade já
conta com mais de 200 alunos matriculados. O Governador também anunciou a implantação de unidades da Fatec e do Poupatempo e ainda
liberou R$ 20 milhões em recursos de infraestrutura urbana para o município. Doria almoçou no Bom Prato de Itapevi, que, recentemente, passou por obras de revitalização.
“A Fatec de Itapevi é compromisso. Não é autorizo, é
compromisso. Pode colocar
na programação, cronograma
e recurso. São R$ 5 milhões
colocados em orçamento já
para isso”, destacou Doria.
“Hoje estamos inaugurando a
Etec de Itapevi. É uma nova
vida, cujas cortinas se abrem,
para esses 210 alunos da escola do futuro que é a nossa
Etec”, completou.
A futura Fatec de Itapevi
vai ampliar a oferta do Ensino
Superior Tecnológico gratuito
e de qualidade na região. Doria anunciou a implantação da
unidade, cujo convênio entre a
prefeitura e o Centro Paula
Souza foi assinado no início de
fevereiro. O município será responsável pela reforma do prédio e ao CPS cabe a elaboração do projeto pedagógico dos
cursos, o acompanhamento do
processo seletivo, a contratação de docentes e a compra de
mobiliário e equipamentos.

O anúncio de Doria foi realizado durante a inauguração
da sede da Escola Técnica
Estadual (Etec) de Itapevi. O
Governo de São Paulo investiu mais de R$ 17 milhões na
construção da unidade, que
iniciou as atividades neste mês
de fevereiro com 210 alunos
matriculados. A Secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Patricia Ellen, e a Diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá, também participaram da
inauguração.
Pelo convênio firmado
para a implantação da Etec, a
prefeitura ficou responsável pela
obra realizada com os recursos
do Estado. O complexo que
abriga a unidade é dividido em
três blocos, com nove salas de
aula, quatro laboratórios, quadra poliesportiva, auditório com
capacidade para mais de 150
pessoas, entre outros ambientes. A unidade ganhará também
uma Sala de Integração Criativa com Espaço Maker, novidade que está sendo implementada em todas as 223 Etecs e
74 Fatecs do Estado.
A Etec de Itapevi começou
as atividades no dia 3 de fevereiro, com aulas 100% presenciais, seguindo as orientações
do Protocolo Sanitário Institucional do CPS, que prevê medidas como o uso obrigatório
de máscara e álcool em gel. A
nova unidade oferece os cursos técnicos de Administração
e Logística, além do Ensino
Médio com Habilitação Técnica em Administração (Novo-

tec integrado – M-Tec).
A agenda do Governador
teve início no Bom Prato, revitalizado com serviços de troca dos pisos nos banheiros, readequação das barras de ferro
no sanitário para pessoas com
deficiência e pintura da fachada. As obras foram concluídas
em 8 de fevereiro. Doria vistoriou a revitalização da unidade, juntamente com a Secretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes.
O Governador também almoçou no Bom Prato que nesta quinta serviu strogonoff de
carne, arroz, feijão, batata,
salada com alface e beterraba, além de gelatina de morango na sobremesa. A unidade oferece 1,8 mil refeições
diárias (300 cafés da manhã,
1,2 mil almoços e 300 jantares), com investimento estadual anual de R$ 2,2 milhões.
Poupatempo
Durante a visita a Itapevi, o
Governador João Doria também
anunciou a implantação de uma
unidade do Poupatempo no município. O posto de atendimento
terá instalação compacta e com
foco no digital, beneficiando cerca de 240 mil habitantes.
A nova unidade contará
com investimento de R$ 250
mil pelo Estado e tem capacidade para realizar cerca de 240
atendimentos por dia. A viabilização do projeto será feita
por meio de convênio entre os
governos estadual e municipal,
cabendo à prefeitura a indicação do local e instalação da

infraestrutura do imóvel A parceria permite ainda a inclusão
de serviços municipais nos canais digitais do Poupatempo.
No momento, já são 113
postos em funcionamento em
todo o Estado, 18 deles localizados na Região Metropolitana de São Paulo. Com mais
este anúncio, a RMSP passa a
ter 16 unidades autorizadas
pelo plano de expansão (Arujá, Ferraz de Vasconcelos,
Francisco Morato, Itapecerica
da Serra, Jandira, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, Barueri, Embu das Artes, Rio
Grande da Serra, Santa Isabel,
Cajamar, Mairiporã, Poá,
Guararema e Itapevi).
Liberação de recursos
Doria ainda liberou R$ 20,2
milhões para obras de infraestrutura urbana em Itapevi. Os
recursos serão repassados por
meio de convênios a serem
celebrados entre a prefeitura
e a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR). O Secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi,
acompanhou o anúncio.
A cidade será contemplada
com R$ 10 milhões para a construção de um Pronto-Socorro no
Bairro do Cardoso e outros R$
10 milhões para construção de
calçadão no centro da cidade.
Também serão destinados R$
250 mil para obras de calçadas
acessíveis, no âmbito do Programa Cidade Acessível, iniciativa
gerida pela SDR, em parceria
com a Secretaria de Direitos
da Pessoa com Deficiência.

Lembre sempre de lavar as mãos

Jornal O DIA SP
SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Nacional

PÁGINA 3

Bolsonaro ordena assistência e
recursos para Petrópolis, diz ministro
O presidente Jair Bolsonaro,
que está em viagem ao exterior,
ordenou assistência imediata e
repasse de recursos federais ao
município de Petrópolis. A orientação foi recebida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que visitou o município na
manhã da quinta-feira (17).
Queiroga encontrou-se com o
prefeito, Rubens Bomtempo, e
com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na sede da
prefeitura.
“O presidente Bolsonaro falou comigo, desde quarta-feira
(16). Pediu que eu estivesse
aqui, em Petrópolis, para prestar toda assistência à população,
e o que o ministério pudesse fa-

zer alocação imediata de recursos. Isso fosse feito”, disse o
ministro, após a reunião.
Segundo Queiroga, os recursos virão de imediato, por meio
de orçamento interno do próprio ministério, por intermédio
de liberação das secretarias subordinadas.
“Os recursos vêm do próprio
Ministério da Saúde, de portarias da Secretaria de Vigilância e
Saúde, da Secretaria de Atenção
Primária em Saúde, em sintonia
com o que já houve em relação
à Bahia, à região do norte de
Minas. A estratégia é a mesma:
o governo federal atua, de maneira articulada, com os ministérios da Infraestrutura, da De-

fesa, da Cidadania, para, em situações como esta, dar o suporte adequado à população”, explicou Queiroga.
O governador Claudio Castro garantiu que haverá dinheiro
do estado do Rio para realocação das famílias desabrigadas,
mas ressaltou que terá de haver
entendimento com a prefeitura
e outros órgãos públicos, para
permitir a construção de novas
moradias, visto que a região serrana dispõe de poucos terrenos
aptos à construção.
“Eu garanto que, da parte do
governo do estado essas famílias vão ter casa. Porque este não
é um esforço só do governo estadual. Não se acham terrenos

para construir por aqui. Tem uma
lei que impede a transferência
para outros locais. Terá que ser
um grande pacto entre governo
municipal, governo do estado,
Ministério Público, Justiça e
governo federal. O problema é
complexo. Não tem terreno
próximo para realocar. O recurso estadual para todos serem
realocados eu vou garantir”, disse Castro.
Após a reunião, o ministro
Queiroga afirmou que se deslocaria para o Rio, a fim de tratar
de outros assuntos da área da
saúde. É aguardada para esta sexta-feira (18) a visita do presidente Bolsonaro ao município de
Petrópolis. (Agencia Brasil)

Caixa anuncia caminhão-agência
e saque calamidade do FGTS para
moradores de Petrópolis
A Caixa anunciou na quintafeira (17) medidas de apoio a
moradores de Petrópolis, região
serrana do Rio de Janeiro, atingida por fortes chuvas nos últimos dias.
O banco determinou o envio
de um caminhão-agência e equipe de especialistas nas áreas de
Habitação, Governo e FGTS para
atender a população e prestar
apoio técnico à prefeitura.
Dentre as medidas, estão a
liberação do Saque Calamidade
do FGTS aos moradores das regiões atingidas, condições especiais para pagamento de financiamentos habitacionais, análise facilitada para acionamento
de seguros da Caixa Seguridade,
pausa em financiamentos para
hospitais, além de identificação

de empreendimentos e obras
públicas em situação crítica,
para atuação dos poderes públicos.
Parte dos moradores de Petrópolis já está habilitada a solicitar o Saque Calamidade do
FGTS, até 2 de maio. Os moradores das novas áreas afetadas,
conforme endereços a serem
identificados pela Defesa Civil
municipal, poderão também solicitar o saque.
O banco informou que auxiliará o município no envio de
toda a documentação necessária
para a habilitação “tempestiva”
do Saque Calamidade do FGTS.
Segundo o banco, a data de
chegada do caminhão-agência
depende das condições de acesso ao local. A unidade móvel de

atendimento funcionará das 8h
às 16h.
O caminhão oferece os mesmos serviços de uma agência,
como atendimento aos beneficiários do Auxílio Brasil, do
abono salarial e do FGTS. A
movimentação de dinheiro em
espécie estará disponível por
meio de caixa eletrônico instalado no veículo.
A Caixa informou ainda que
possibilita a pausa de até 90 dias
nos contratos de financiamento
habitacional nas regiões atingidas, mediante solicitação. Também será possível incorporar as
prestações no saldo devedor dos
clientes inadimplentes das regiões atingidas.
O banco disse ainda que dará
suporte aos clientes para acio-

namento de seguro habitacional
e procedimentos para pagamento de indenizações, de forma
imediata.
Segundo o banco, serão enviadas equipes de arquitetos,
engenheiros e técnicos à região
para prestar o apoio necessário
às habitações sociais atingidas e
adoção de medidas necessárias.
De acordo com a Caixa, a
Secretaria de Obras da Prefeitura de Petrópolis terá apoio
técnico para levantamento
dos danos e estimativa de
custos para a recuperação de
obras em andamento ou edificações atingidas, como
pontes, vias de acesso, abastecimento de água, postos de saúde e escolas, dentre outras.
(Agencia Brasil)

O Congresso Nacional promulgou, na tarde de quinta-feira, (17), a Emenda à Constituição nº 116, que concede isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) a templos religiosos que funcionam em imóveis alugados. A proposta tramitava no Congresso desde
2015, tendo sido aprovada em
2016 no Senado. Na Câmara
dos Deputados, a votação foi

concluída no final de 2021.
A Emenda nº 116 estende a
templos em imóveis alugados
um benefício do qual já gozavam igrejas que têm imóveis
próprios. Embora a Constituição estabeleça que templos religiosos não devam pagar o imposto, ainda havia divergência se, no
caso de imóveis alugados, quando os locatários são responsáveis
pelo pagamento do IPTU, a regra
também era válida.

Para o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a PEC reforça o que já diz a Constituição, quando prevê atividades de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva e, portanto,
“valoriza a atividade social desempenhada pela prática da religião”. Pacheco também enfatizou o papel da emenda promulgada hoje para garantir se-

gurança jurídica às igrejas.
“A promulgação da proposta de emenda à Constituição
afasta mal-entendidos e impede eventual restrição à liberdade de crença por meio da criação de obstáculos para o exercício das religiões. E o faz
com fundamento na tutela da
liberdade de crença e no fomento do exercício da atividade religiosa”, afirmou Pacheco. (Agencia Brasil)

Congresso promulga PEC que isenta
de IPTU igrejas em imóveis alugados

Fapesp reajusta em 15% o
valor de todas as bolsas no país
A Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) anunciou que irá
reajustar em 15%, a partir de
1º de março, o valor de todas
as bolsas concedidas a estudantes de graduação e pós-graduação no país. O aumento
também será dado às bolsas de
Jovem Pesquisador em Centros Emergentes, de treinamento técnico, aperfeiçoamento pedagógico e de participação em cursos e estágios.

O valor da bolsa para iniciação científica passará de R$
695,70 para R$ 800,06; mestrado 1 e doutorado direto 1, de
R$ 2.043 para 2.349,45; mestrado 2 e doutorado direto 2, de
R$ 2.168,70 para R$ 2.494,01;
doutorado 1 e doutorado direto
3, de R$ 3.010,80 para R$
3.462,42; doutorado 2 e doutorado direto 4, de R$ 3.726,30
para R$ 4.285,25; e pós doutorado, de R$ 7.373,10 para R$
8.479,07. (Agencia Brasil)

Consórcio vence
leilão de iluminação
pública de Caruaru
O Consórcio Luz de Caruaru foi o vencedor do leilão do
projeto de Parceria Público-Privada (PPP) de iluminação pública promovido pela prefeitura de
Caruaru (PE), na B3, em São
Paulo. O consórcio é formado
pela Enel, Mobit e Selt Engenharia e a concessão é por 20 anos.
O consórcio ofereceu a proposta mais vantajosa, com menor valor de contraprestação
mensal. O valor ofertado foi de
R$ 388.204,86, com deságio de
66,21% em relação ao valor
máximo definido em edital, de
R$ 1,15 milhão.
A parceria público-privada
inclui implantação, recuperação,
instalação, modernização, melhoramento, expansão, operação
e manutenção da rede de iluminação municipal. A concessão
prevê ainda a implantação de
lâmpadas de LED nos pontos de
iluminação pública do município. A expectativa é que sejam
investidos R$ 105 milhões no
sistema ao longo de 20 anos.
A PPP é resultado da cooperação da prefeitura de Caruaru
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). “Trata-se de
um leilão relevante para o banco porque atende a uma de nossas prioridades estratégicas: cidades. Levar o estado da arte na
estruturação de projetos de iluminação, mobilidade urbana, saneamento e resíduos sólidos
para reduzir um hiato em infra-

estrutura em grandes centros
urbanos do interior do Nordeste. Aplicamos o que há de melhor em modelagem no Brasil
para beneficiar 365 mil caruaruenses. Vamos modernizar o
parque de iluminação pública e
reduzir em quase 50% o consumo com energia elétrica pela
cidade”, disse Gustavo Montezano, presidente do BNDES.
“Essa carteira de iluminação
pública é uma carteira que o governo federal tem apoiado há
cerca de quatro ou cinco anos,
no máximo, e hoje ela tem 40
projetos em estruturação. O projeto da prefeitura de Caruaru é
o 13o que é levado a leilão. Seis
deles sob estruturação do BNDES. Os demais sob o fundo de
estruturação de projetos da Caixa Econômica Federal. Temos
aí 27 projetos em carteira para
serem levados a licitação. O próximo também é estruturado pelo
BNDES, que é de Jaboatão dos
Guararapes”, disse Manoel Renato Filho, diretor de Programa
da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.
Segundo a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, a concessão vai
trazer avanços para a cidade, dando mais segurança e sustentabilidade. “Isso permite à nossa cidade ser mais inteligente, mais
segura e dar mais qualidade de
vida para nossa população”, disse. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes envia à Justiça
Federal ação contra chefe da Palmares Vítimas da chuva em
O ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu na quinta-feira
(17) tirar da Justiça do Trabalho
e enviar para a Justiça Federal
uma ação civil pública contra o
presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.
O ministro manteve, contudo, a medida cautelar que afastou Camargo da gestão de recursos humanos da fundação. Na
ação, o gestor foi acusado pelo
Ministério Público do Trabalho

(MPT) de assédio moral contra
servidores e colaboradores.
Ao determinar a Justiça Federal como competente para julgar a ação, Mendes acolheu argumentos da própria Fundação
Palmares. Para o órgão, o Supremo já assentou a incompetência
da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas entre o
Poder Público e servidores.
O ministro entendeu que,
apesar de ter como escopo questões ligadas ao mundo do traba-

lho, a ação visa contestar atos
administrativos e afastar Camargo do comando da Palmares,
questão que atraem a competência a Justiça Federal.
Mendes afirmou, porém, que
a gravidade dos fatos que levaram
à concessão da medida cautelar
justificam a manutenção da medida. “Declarações públicas recentes do presidente da Fundação
Palmares reforçam a sua inclinação à prática de atos discriminatórios motivados por persegui-

ção, racismo e estigmatização
social”, escreveu o ministro.
Em sua conta no Twitter, Camargo comentou a decisão de
Gilmar Mendes. “A ação por assédio moral saiu da Justiça do Trabalho e foi remetida para a Justiça Federal, na qual deveria estar
desde o começo. Provaremos que
as acusações são narrativas criadas por ‘direitistas’ que tive a infelicidade de nomear em conluio
com militantes de esquerda”,
escreveu. (Agencia Brasil)

Boletim da Fiocruz aponta tendência
de queda de casos de SRAG
O Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
divulgado na quinta-feira (17),
mostra sinal forte de queda nos
casos notificados de síndrome
respiratória aguda grave (SRAG)
no país tanto na tendência de
longo prazo, consideradas as últimas seis semanas, quanto na de
curto prazo, que leva em conta
as últimas três semanas.
Nas últimas quatro semanas,
entre os casos positivos para algum viìrus respiratoìrio, a maior prevalência foi de covid-19,
que representou 90,2% do total.
A análise compreende o período entre 6 e 12 de fevereiro,
considerada a Semana Epidemiológica 6, e tem como base os
dados inseridos no SivepGripe

até 14 de fevereiro.
De acordo com o boletim, a
maior parte das unidades federativas apresenta sinal de queda
na tendência de longo prazo e
estabilidade ou queda no curto
prazo: Amazonas, Bahia, Cearaì, Distrito Federal, Espiìrito
Santo, Goiaìs, MaranhaÞo,
Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul, Pernambuco, Paranaì, Santa Catarina, SaÞo Paulo, Sergipe e Tocantins.
Em nove estados, há sinal de
crescimento na tendência de
longo prazo: Acre, Alagoas,
Mato Grosso, Paraiìba, Piauiì,
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul e
Rondo˜nia. No estado do Amapaì observa-se sinal de cresci-

mento apenas na tende˜ncia de
curto prazo, com sinal de estabilidade em relac’˜aÞo aÌ
anaìlise de longo prazo. Pará
apresenta estabilidade e Roraima, estabilidade no curto prazo
e crescimento, no longo.
De acordo com os indicadores de transmissão comunitária
de SRAG, quando o contágio
entre pessoas ocorre no mesmo
território, sem histórico de viagem ou sem que seja possível
definir a origem da transmissão,
todas as capitais se encontram
em macrorregiões de saúde com
nível alto ou superior, a maioria, em nível alto.
A Fiocruz ressalta que, dada
a heterogeneidade espacial da
disseminação da covid-19 no

paiìs e nos estados, recomendase que sejam feitas avaliações
locais, uma vez que a situação
dos grandes centros urbanos
eì potencialmente distinta da
evolução no interior de cada
estado. A situação das grandes
regioÞes do paiìs serve de
base para anaìlise do cenário,
mas naÞo deve ser o uìnico indicador para tomada de
decisoÞes locais.
Segundo os últimos dados do
Ministério da Saúde, divulgados
na quarta-feira (16), o Brasil
chegou a 640 mil mortes em
consequência da covid-19. Com
1.085 óbitos registrados em 24
horas, o país totalizou 640.774
vidas perdidas ao longo da pandemia. (Agencia Brasil)

Minas Gerais e Bahia
podem sacar FGTS

A partir da última quinta-feira (17), moradores de Teolândia (BA), Juatuba (MG) e
Nova Lima (MG) poderão solicitar o saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade.
Trabalhadores de outros 44
municípios de Minas Gerais,
Bahia e Rio de Janeiro, atingidos por chuvas fortes, também têm direito ao saque.
O pedido por ser feito pelo
aplicativo FGTS, na opção Meus
Saques. Os documentos – foto
de documento de identidade e
comprovante de residência em
nome do trabalhador até 120
dias antes do desastre – poderão ser enviados pelo próprio
aplicativo.
Os moradores das áreas atingidas, identificadas pela Defesa
Civil Municipal, podem solicitar o saque até o dia 12 de abril,
em Teolândia; 14 de abril, em
Juatuba; e 27 de abril, em Nova
Lima.
No momento da solicitação,
é possível indicar uma conta da
Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores,
sem custo.
Para realizar o pedido, é necessário não ter feito saque pelo
mesmo motivo em período inferior a 12 meses e ter saldo
positivo na conta do FGTS. O

limite para retirada é de R$
6.220,00.
Mais informações podem
ser obtidas no site da Caixa ou
em contato com a instituição no
telefone 0800-726-0207.
Até o momento, o saque antecipado do FGTS foi autorizado em 47 municípios por motivo de calamidade.
Municípios
Na Bahia, os municípios são:
Canavieiras, Coaraci, Eunápolis,
Floresta Azul, Gandu, Ibicaraí,
Ibicuí, Ilhéus, Itabela, Itabuna,
Itajuípe, Itamaraju, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Medeiros Neto, Mundo Novo, Prado,
Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Teolândia, Ubaitaba, Vitória
da Conquista e Wenceslau Guimarães.
Em Minas Gerais, a medida
vale para os municípios de
Águas Formosas, Almenara,
Dores do Indaiá, Governador
Valadares, Igarapé, Itabirito, Juatuba, Machacalis, Mário Campos, Mateus Leme, Nova Lima,
Poço Fundo, Rio Acima, Rio
Manso, Sabará, Santo Antônio do
Monte e São Joaquim de Bicas.
No Rio de Janeiro, foram
beneficiados os habitantes de
Italva e Petrópolis. (Agencia
Brasil)
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Ministro Paulo Guedes diz que Brasil
preservou responsabilidade fiscal
Áreas de escape do Aeroporto
de Congonhas serão
entregues em março
Devem ser entregues no final do mês de março as duas
novas áreas de escape da pista
do Aeroporto de Congonhas,
na capital paulista. As obras tiveram início em 2021, com um
custo total de R$ 122,5 milhões pagos pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
Os trabalhos são feitos
pelo consórcio Kigab/Conserva, vencedor da licitação
realizada em 2020, formado
pela suíça Kibag Airfield
Construction e pela mineira

Conserva de Estradas.
A nova área de escape usa
a tecnologia Engineered Material Arresting System
(EMAS), que tem blocos de
concreto que se deformam
quando o avião sai da pista. Assim, os trens de pouso afundam no material, aumentado a
capacidade de desacelerar da
aeronave. Congonhas será o
primeiro aeroporto da América Latina a usar o sistema, que
já é implantado em países da
Europa, da Ásia e nos Estados
Unidos. (Agencia Brasil)

Federação uma excelente idéia
Em setembro passado, foi aprovado pelo Congresso Nacional a possibilidade da criação no Brasil de Federações partidárias. Federação é uma palavra que significa união, do latin foederatus: aliado, unido, associado. Em português, é também reunião
para defender e promover objetivos comuns. Nós seres humanos temos dificuldades com a união. No início da vida estamos
no útero da mãe, sozinhos, salvo quando se trata de gêmeos. Nós
viemos sós e vamos voltar para Deus, sós também. Então devido
grande parte disto, queremos resolver as coisas sozinhos. Mas
temos um fato importante, quando o homem foi criado, ele estava só, então Deus criou uma companheira que foi a mulher, isso
só já quer dizer que não é mais uma pessoa, mas sim duas. A
união é uma grande e potência de força para as famílias, para os
seres humanos, e para a nação. Tem um ditado que diz: a união é
força. Nós temos no Brasil hoje, 33 partidos políticos, e a proposta de criar Federações partidárias, é uma iniciativa de unir os
partidos, isso é bom. Isso é bom para todos, porque quando estamos unidos somos mais fortes e as coisas acontecem realmente. Se você faz sozinho, uma caminhada por uma floresta por
exemplo, é um risco muito grande, podem surgir animais selvagens é perigoso, mas se estamos em várias pessoas, torna-se
muito mais fácil e seguro. Com a nação é a mesma coisa. Quando existe Federação partidária, vários partidos se unem e todos
trabalham num mesmo objetivo comum, e é muito mais fácil
fazer e aprovar as propostas, os projetos, as idéias ganham forças e acontecem, e mais fácil fazer. Os partidos políticos têm
até o dia 31 de maio para pedir a Justiça Eleitoral o registro de
Federação. A boa é que o tempo de duração que nas coligações
na federação partidária ficarão juntos por, no mínimo, 4 anos. A
novidade já deu certo no Chile, Portugal e Uruguai. Sem dúvida
que com Federação o Brasil será muito melhor. Por hoje é isto.
Boa semana, forte abraço e até a próxima palavra Brasiliana. Paz,
saúde, harmonia, sossego e união.
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O Brasil conseguiu preservar a responsabilidade fiscal em
2021 após os gastos recordes
em 2020 devido à pandemia
de covid-19, disse na quintafeira (17) o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele
participou de reunião de ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do
G20 (grupo das 20 maiores
economias do planeta) por meio
de vídeo gravado e disse que diversas projeções sobre o país
estavam equivocadas.
“Nosso déficit primário caiu
de 10% do PIB Produto Interno
Bruto, em 2020, para 0,4% em
2021, o melhor nível desde
2014. A dívida pública bruta, que
os pessimistas disseram que

chegaria a 100% do PIB, está de
volta a gerenciáveis 80% em
2021. Os gastos públicos caíram
de 26% do PIB para 18,6%. Essas são conquistas que poucas
economias no mundo obtiveram.
As previsões pessimistas têm se
provado equivocadas de forma
consistente. Nós mantivemos
sólidos fundamentos fiscais”,
declarou o ministro.
Guedes também disse que o
Brasil está preparado para o
crescimento. Segundo ele, o
PIB brasileiro recuperou-se de
forma acelerada em 2021, e o
país tornou-se uma das nove
economias do G20 que recuperaram o nível de produção observado antes da pandemia.
Para Guedes, a recuperação

da economia brasileira em 2021
pode ser explicada pelo “o alto
índice da população plenamente vacinada” contra a covid-19
e pelos programas de preservação de empregos. Na avaliação do ministro, as medidas
foram suficientes para criarem 3 milhões de vagas formais no ano passado e reduzir
a taxa de desemprego.
O ministro disse que o Brasil começou a retirar os estímulos no ano passado, ao mesmo
tempo em que deu seguimento
à agenda de reformas. Guedes
citou outras medidas, como a
agenda de concessões e de privatizações, que atraiu, segundo
ele, volume recorde de investimentos privados em infraestru-

tura. Outras medidas mencionadas por ele foram o avanço do
governo digital e em medidas
para reduzir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios.
Realizado de forma híbrida
(presencial e virtual), o encontro dos ministros de Finanças e
presidentes de Bancos Centrais
do G20 termina nesta sexta-feira (18). O evento discute estratégias de saída gradual dos programas de estímulos econômicos adotados na pandemia. A
diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos
Corporativos do Banco Central, Fernanda Guardado, também participou do encontro,
por meio de videoconferência.
(Agencia Brasil)

O relatório Relatório Fronteiras 2022, do Programa das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), aponta riscos e temas de preocupação relacionados ao meio ambiente e
desequilíbrios ambientais globais com possíveis impactos
negativos para a humanidade.
O documento identificou a
ampliação da poluição sonora
nos centros urbanos, com potenciais problemas para o bem-estar e a saúde pública. Esse fenômeno pode resultar em doenças
cardíacas, diabetes, de audição
e distúrbios mentais.
Segundo o estudo, a poluição sonora ocasionou 12 mil
mortes prematuras na União
Europeia. Entre os grupos populacionais mais atingidos estão
segmentos vulneráveis que moram próximos a estradas e rodovias, jovens e idosos. Esse problema também pode afetar animais, alterando as comunicações entre espécies.
Os autores recomendam que

gestores, urbanistas e arquitetos
promovam projetos que dificultem a circulação da poluição
sonora, valorizem sons naturais,
privilegiem formas alternativas
de transporte e promovam espaços verdes nas localidades. A
pandemia trouxe um novo incentivo à vivência em espaços abertos e a redução de barulho do
tráfego, o que pode ser aproveitado, diz o documento.
Conforme a pesquisa, os incêndios tendem a crescer no
mundo. Entre 2002 e 2016, uma
área do tamanho da União Europeia foi queimada, cerca de
4,2 milhões de quilômetros
quadrados. Esse cenário tende
a piorar e atingir novos locais
para além de savanas e florestas mistas. Nos últimos anos,
ganharam visibilidade grandes
incêndios nos Estados Unidos,
Austrália e Grécia.
Essa situação está relacionada às mudanças climáticas, que
geram temperaturas maiores e
estações mais secas. Os autores

listaram entre as causas dessa
piora, fenômenos humanos,
como desflorestamento, expansão urbana e exploração comercial de madeira. Essas práticas
foram destacadas em locais
como América Latina. Em 2019,
mais de seis milhões de hectares foram queimados em áreas
da Bolívia, Brasil, Colômbia,
Peru e Paraguai.
“Com efeitos conjuntos de
um clima mais quente que estende as estações de fogo e podem
gerar mais eventos naturais e da
mudança no uso da terra que introduz mais combustíveis e riscos de ignição desses eventos,
e de mais comunidades na interface entre terras selvagens e áreas urbanas, desafios importantes
estão postos”, alerta o relatório.
Entre os prejuízos causados
pelos incêndios estão a perda de
vidas, a evacuação de populações
de suas casas e poluição dos ares
em áreas para além do local dos
incêndios, além de prejuízos à
biodiversidade.

O relatório do Pnuma indica
que as mudanças climáticas estão impactando diretamente os
ciclos de vida de plantas e animais, levando estas a reagir a alterações em condições ambientais. Eventuais mudanças afetam,
por exemplo, quando plantas
crescem, geram flores e frutos,
obtêm a polinização e encaminham os procedimentos de seu
ciclo de vida.
A preocupação, alertam os
autores do estudo, é que nem
sempre as espécies se adaptam
da mesma forma e no mesmo
ritmo, o que pode ampliar os
desequilíbrios. Determinadas
espécies de plantas podem mudar seu ciclo, entrando em desajuste com animais herbívoros,
dificultando as formas de alimentação destes.
Essas mudanças também podem trazer consequências para
a produção de alimentos e para
a captura e processamento de
animais com fins alimentares.
(Agencia Brasil)

Já são 110 mortes confirmadas pelas autoridades municipais
de Petrópolis desde a forte chuva que atingiu a cidade na terçafeira (15). Um novo deslizamento, desta vez na comunidade 24
de Maio, gerou um alerta da Defesa Civil municipal. Após a ocorrência, o órgão viabilizou a evacuação da Rua Nova.
Ainda não há informação sobre vítimas e nem sobre o número
de imóveis afetados ou interditados. A população foi orientada a se
deslocar da área de risco para locais seguros. Há 25 escolas na cidade designadas pela prefeitura
para receber os desabrigados.
O receio com novos deslizamentos aumenta diante da previsão meteorológica. A Defesa Civil emitiu um aviso chamando
atenção para a possibilidade de
pancadas de chuvas moderadas a
fortes entre a tarde quinta-feira
(17) e a madrugada desta sextafeira (18). Nas últimas horas, 14
das 18 sirenes instaladas próximas a áreas de risco da cidade
foram acionadas.
O temporal que culminou na
tragédia deixou ruas do centro
histórico de Petrópolis e de outros bairros alagadas. Imagens
fortes e impressionantes circularam nas redes sociais. Segundo o governo do Rio de Janeiro,
foi a pior chuva na cidade desde
1932. A região serrana do estado, onde se localiza Petrópolis,

viveu outras tragédias nas últimas
décadas. Em 1988 e em 2011,
temporais também causaram um
grande número de mortes.
Dessa vez, um dos pontos
mais impactados na cidade foi o
Morro da Oficina, no Alto da Serra. Houve um grande deslizamento de terra no local, que fica próximo à Rua Tereza, conhecida
área comercial do município perto do centro histórico. A prefeitura estima que cerca de 80 casas tenham sido afetadas.
Diante do alto volume de óbitos, o município abriu covas às
pressas no Cemitério do Centro.
Em respeito à programação dos
familiares, foi descartada a realização de enterros coletivos. Conforme cronograma divulgado, na
quinta-feira (17) aconteceram 18
sepultamentos, incluindo cinco
crianças e adolescentes.
Os bairros mais atingidos foram Quitandinha, Alto da Serra,
Castelânea, Centro, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta,
Caxambu e Chácara Flora. Segundo a Defesa Civil municipal,
todas as 18 sirenes de alerta situadas próximas às áreas de risco foram acionadas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio
Castro, afirmou na quarta-feira
(16) que o dispositivo tecnológico ajudou a salvar vidas.
Órgãos públicos estão criando estruturas para realização de
serviços de apoio à população. O

Departamento de Trânsito do Rio
de Janeiro (Detran-RJ) montou
dois pontos, nos bairros Quitandinha e Alto da Serra, para emissão das carteiras de identidade e
de habilitação aos moradores que
perderam seus documentos. A
Polícia Civil também informou
que está com equipes na cidade
colhendo registros de pessoas
desaparecidas. Até a manhã da
quinta-feira (17), 134 nomes já
haviam sido registrados.
“Os dados serão cruzados
com a relação de cadáveres do
IML da região. No Colégio Estadual Rui Barbosa, os policiais localizaram três pessoas que constavam como desaparecidas”, informou a Polícia Civil. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), através do seu programa de localização e identificação de desaparecidos, também
tem recebido solicitações para
localização de pessoas.
Na quarta-feira (16), o governador Cláudio Castro afirmou
que o estado não deixaria faltar recursos para a reconstrução da cidade, acrescentando
que toda ajuda seria bem-vinda. Uma visita do presidente
Jair Bolsonaro à cidade está
agendada para esta sexta-feira (18). Um plano do governo
federal será apresentado ao
prefeito Rubens Bomtempo.
Castro tem defendido os investimentos feitos pelo seu go-

verno nos últimos anos em obras
de contenção de encostas e de
melhoria do asfalto e em programas habitacionais. O Portal da
Transparência do executivo estadual, no entanto, mostra uma diferença significativa entre o orçamento previsto e o montante
empenhado em 2021 na prevenção e resposta ao risco e recuperação de desastres. A dotação
inicial era de R$ 402,8 milhões.
Apenas R$ 192,8 milhões foram
empenhados, o que representa
47,8% do estimado.
Segundo Castro, ações preventivas são desenvolvidas pelo
governo. “Não se resolve 40 anos
em um ou dois anos”, disse ele.
Ele reconheceu que a falta histórica de investimentos contribuiu para os estragos na cidade,
mas também atribuiu a situação
ao caráter excepcional da chuva.
A Agência de Fomento do Rio
(AgeRio), vinculada ao governo
estadual, anunciou na quintafeira (17) o Programa Reconstruir Petrópolis, que destinará linhas de crédito aos negócios do município. Também
foi sancionada pelo governador uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) que garante
um repasse de R$ 30 milhões
para a cidade. Os recursos são
provenientes de economias do
orçamento da casa legislativa.
(Agencia Brasil)

Relatório da ONU aponta
ameaças ao meio ambiente

Mortes em Petropolis chegam a
110; novo deslizamento gera alerta

Vacinação infantil é mais lenta
em estados com IDH menor
O ritmo da vacinação infantil contra covid-19 é mais lento
em estados onde o Índice de
Desenvolvimento Humano
(IDH) e a esperança de vida ao
nascer são menores, apontou
uma nota técnica da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgada na quarta-feira (16).
Os pesquisadores do Observatório Covid-19 da fundação
avaliam que o cruzamento dos
indicadores sócio demográficos
com a cobertura vacinal de cada
estado produz um forte indício

de que a vulnerabilidade social
determina a aplicação das doses
em crianças. Esse cenário de
desigualdade entre as unidades
da federação acaba por afetar
mais os estados em que há maior proporção de crianças na faixa etária que deve ser vacinada,
de 5 a 11 anos, acrescentam.
O estudo também mostra que
a cobertura vacinal para a primeira dose infantil é menor
onde há maior desigualdade de
renda, pobreza e internações por
condições de saúde que podem

ser controladas por acompanhamento na atenção básica.
“Entre as Unidades Federativas, apenas sete possuem cobertura de primeira dose maior que a
média nacional (21%): Rio Grande do Norte (32,6%), Sergipe
(23,9%), Espírito Santo (21,9%),
São Paulo (28,1%), Paraná (28,6
%), Rio Grande do Sul (23,2%) e
o Distrito Federal (34,6%). O pior
desempenho está no Amapá, com
apenas 5,3% da população na faixa etária entre 5 e 11 anos vacinada”, diz a nota, que destaca que to-

dos os estados da Região Norte
encontram-se abaixo da média nacional.
Se consideradas as capitais, a
Fiocruz descreve que estão abaixo da marca do país Boa Vista
(20,6%), Rio Branco (6,9%), Porto Velho (16%), Teresina (8,4%),
João Pessoa (15,8%), Belo Horizonte (18,4%) e Cuiabá (15,7%).
Por serem muito destoantes, os
percentuais de Macapá (1,6%), Recife (1,9%) e Campo Grande
(1,6%) podem indicar inconsistência dos dados disponíveis.
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Sorteio define equipe da F4 Brasil e
pilotos destacam expectativa pela estreia
Jovens da Associação de Pilotos da F4 Brasil são divididos entre Cavaleiro Sports, Full Time Sports, KTF Sports e TMG Racing

Perfil dos pilotos da Associação
Nicolas Giaffone – 06/10/
2004, São Paulo (SP)
Nicolas Giaffone começou a
correr de kart entre os 7 e 8 anos
de idade no Kartódromo Granja
Viana e conta com um currículo
de peso. Em 2018, o piloto paulistano conquistou o título de
Campeão Sul-americano na Rotax Junior Max de Kart, justamente no kartódromo em que
iniciou sua carreira, e, no mesmo ano, foi vice-campeão do
Brasileiro de Kart. Além disso,
Nicolas foi duas vezes vice-campeão paulista e uma vez vice-campeão no Torneio de Verão KGV.
Lucas Staico – 11/01/2005,
Belo Horizonte (MG)
Nascido em Belo Horizonte,
Lucas Staico é um dos nomes de
maior destaque no kartismo
mineiro e nacional. Ele é bicampeão Sul-Americano de
Kart, tricampeão da Copa Brasil e campeão no Brasileiro de
Kart. O piloto mineiro já deu
início a sua transição do kart
aos monopostos, participando
de algumas etapas da Fórmula
Delta e testando carros da já
extinta F3 Brasil.
Ricardo Gracia – 30/01/
2005, Araçatuba (SP)
Ricardo Gracia nasceu em
Araçatuba, no interior do estado

Jovens da Associação de Pilotos da F4 Brasil
de São Paulo, e começou a acelerar no kart aos seis anos de idade. Em 2015, tornou-se campeão paraense de kart e, no mesmo ano, conquistou seu primeiro título no Brasileiro de Kart,
sendo que seu segundo e terceiro título neste campeonato foram conquistados em 2017 e
2020, respectivamente. Em
2019, o piloto paulista conseguiu outro triunfo à nível nacional: Ricardo foi campeão da
Copa Brasil na categoria Junior.
O piloto de 17 anos atualmente mora na Itália e disputa
grandes campeonatos do universo do kart, como o WSK Super
Master Series e o Europeu de
Kart. Além disso, em dezembro
de 2021, Gracia testou carros de
F4 em Valência, na Espanha, sendo o mais rápido no segundo dia
de testes.
Lucca Zucchini – 23/08/
2005, São Paulo (SP)
Lucca Zucchini é um piloto

nascido e criado na capital paulista e um nome de destaque no
kartismo nacional. Zucchini foi
campeão da Copa São Paulo de
Kart na categoria Rotax Júnior
Max em 2020 e em 2021, subindo de categoria, conquistou o
vice-campeonato na Rotax Max/
Master no mesmo campeonato.
No ano passado, também, o paulistano começou sua transição
do kart para os monopostos participando de algumas etapas da
Fórmula Delta.
Nicholas Monteiro – 20/
10/2005, São Paulo (SP)
Outro nome relevante no kartismo brasileiro é o de Nicholas
Monteiro. O piloto de 16 anos,
nascido em São Paulo, é o atual
campeão Sul Brasileiro, além de
ter vencido várias etapas da Copa
São Paulo de Kart, bem como ido
ao pódio na Copa Brasil em 2021.
Nelson Neto – 07/06/2006,
São Paulo (SP)
Nelson Neto é um piloto de

Foto/ Emerson Santos

SM Kart Competition continua
batendo recorde de participantes

Os pódios da SM Kart Competition são sempre animados
O SM Kart Competition não que todos os pilotos que subiram
para de crescer, o que sugere que no ponto mais alto do pódio esseja o maior campeonato de Ren- tavam comemorando a sua prital Kart do Brasil. No último fim meira vitória em suas respectide semana foi realizada a segunda vas categorias na SM Kart Cometapa no Kartódromo de Interla- petition. Os vencedores foram
gos, na zona sul de São Paulo (SP), João Vitor de Oliveira (Graduaatingindo nada menos do que 277 dos), Kimi Morgan (Graduados
inscrições, e destinando e sorte- B), Guto Oliveira (Sênior), João
ando mais de 140 prêmios.
Gabriel Oliveira (Speed Angels),
A curiosidade desta etapa é Charley Gima (Novatos Mascu-

lino 1), Humberto Camacho
(Novatos Masculino 2), Fernanda Delamuta (Novatas Feminina), Cesar Fuji (Esteantes Masculino 1), Paolo Baglioni (Estreantes Masculino 2), Flavia Correia (Estreantes Feminina), Daniel Mascarenhas (Depintor Racing Nascar), e Guilhermo Santos (Depintor Racing Stock).
Nesta etapa a SM Kart Competition alcançou um recorde de
arrecadação de doações (café,
açúcar, arroz, feijão, óleo, roupas) em prol da Locomotiva da
Alegria, que atende a moradores
de rua e comunidades carentes.
Esta etapa teve como novidade a transmissão ao vivo de todas as provas pelo canal FAtvLive no Youtube (https://youtu.be/
W0lX-Gv60VU). Ao final da
noite foi comemorado o aniversário dos pilotos que nasceram
no mês de fevereiro, com farta
distribuição de bolos.
O SM Kart Competition tem
apoio de Aboissa Commodity
Brokers, Adelante Sports, AKSP,
Albarelli Sistemas, Alpie Esco-

la de Pilotagem, Alvorada Pets,
Artmix, Banda Gozi, Banda Roliços Selvagens, Bar Lounge 97,
Box4Cars, Braúna Investimentos, Bunny Burguer, Carlos Masso Terapias Corporais e Energética, Cento e Onze Design, Cervejaria Paulistânia, Clinica de
Olhos AS, Directa Imóveis, Divando com Andy Fani, DKR Luvas, Dra Deise Mitaki, ECPA, Família Presto Pizzaria e Restaurante, Filé Restaurante e Bar, Floricultura Jardim dos Amores,
FuteRock, Grakar, Gym Free
Tensores para Treinamento, Harder Than, Jornal O DIA SP, K’
Cakes Confeitaria Artesanal,
Loba Eventos, LR Interlagos,
Master Mídia Marketing, Meg
Star Speedwear, Monster English, Padaria Karol 97, PFOX
Informática, School Fighter, SM
Renovadora de Veículos, SOS
Veterinária, Speed Angels Kart
Racing Girls, Studio JZ Danças
e Teatro, Surah Korean Cuisine,
TriploNet Internet Fibra Óptica,
ULV, W.I.S Secret, Zio Vito Pizza e Pasta.

Superliga Feminina 21/22

As líberos Nyeme, do Sesi
Vôlei Bauru (SP), e Camila
Brait, do Osasco São Cristóvão Saúde (SP), estiveram
juntas na conquista da medalha de prata da seleção feminina na Liga das Nações em
2021. Nessa temporada, elas
são destaques das suas equipes na Superliga e estarão frente a frente nesta sexta-feira
(18). O time bauruense recebe
a equipe de Osasco (SP), às
21h30, no ginásio do Sesi, em
Bauru (SP). O sportv 2 transmite ao vivo.
Nas estatísticas oficiais da
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) da Superliga, Camila Brait tem o melhor passe
da competição, com 79% de
aproveitamento. Nyeme é a
quinta mais eficiente no fundamento, com 70% de sucesso.
“Enfrentar o Osasco é sempre difícil. Essa partida já é um

Foto/ Sávio Pereira

Sesi Vôlei Bauru recebe Osasco São
Cristóvão Saúde em duelo de líberos

Sesi Vôlei Bauru vai jogar em casa

clássico e tem tudo para ser um
grande jogo. A Brait é uma inspiração na minha carreira e é
sempre muito bom jogar contra ela. Sabemos da importância dessa partida e contamos
com o apoio da nossa torcida”,
disse Nyeme.
Pelo lado do Osasco São

Cristóvão Saúde, a líbero Camila Brait elogia a companheira de posição e pede atenção
da sua equipe com o saque.
“Sesi Vôlei Bauru tem um
elenco muito forte e sempre é
um jogo duro. Precisamos entrar em quadra concentradas e
acertar todos os fundamentos,

especialmente o saque e o sistema defensivo. A Nyeme traz
muita qualidade à recepção e
a defesa de Bauru e vai ser
preciso sacar com muita eficiência técnica e tática para quebrar o passe delas”, analisou
Camila Brait.
Na classificação geral, o
Sesi Vôlei Bauru é o terceiro
colocado, com 36 pontos (12
vitórias e cinco derrotas). Com
dois jogos a menos, o Osasco
São Cristóvão Saúde aparece
em quarto lugar, com 34 pontos (12 resultados positivos e
três negativos). No primeiro
turno, a equipe do treinador
Luizomar de Moura levou a
melhor sobre o time do técnico Rubinho por 3 sets a 2. Sesi
Vôlei Bauru e Osasco São
Cristóvão Saúde vêm de derrotas no tie-break para, respectivamente, Sesc RJ Flamengo
(RJ) e Fluminense (RJ).

15 anos e tem estado presente
nos campeonatos mais relevantes à nível nacional. O paulistano marcou presença nos últimos
anos no Brasileiro de Kart, Copa
Brasil e Brasileiro de Rotax,
campeonato em que ficou próximo de disputar pelo título no
ano passado. Ainda em 2021,
Nelson fez sua estreia nos monopostos, acelerando na quarta
etapa da Fórmula Delta, no Autódromo de Interlagos.
Aurelia Nobels – 07/01/
2007, Estados Unidos
Nascida nos Estados Unidos,
Aurelia Nobels chegou ao Brasil bem pequenina e começou a
participar de campeonatos de kart
em 2017. Atualmente, ela trilha
sua carreira à nível nacional e
internacional, tendo participado
do Mundial de Kart, em Portugal, em 2020, bem como disputado o Europeu de Kart no ano
passado, andando no top-15 na
etapa de Sarno, Itália.
Ainda em 2021, Aurelia disputou a etapa da Bélgica do
Champions of the Future, a terceira etapa da Copa SPR Light e
a 56ª edição do Brasileiro de
Kart, campeonato que terminou
na 4ª colocação, em um grid de
14 pilotos.
Pedro Clerot – 22/01/
2007, Brasília (DF)
Pedro Clerot é um dos pilotos brasilienses do grid de 2022
da F4 Brasil: ele é bicampeão do
Open do Brasileiro de Kart, títulos conquistados em 2020 e
2021, e tricampeão brasiliense
(2018, 2019 e 2021). Já focado
na transição do kart para os monopostos, Clerot disputou a tem-

porada completa da Fórmula
Delta no ano passado, sendo o
campeão entre os estreantes,
após conquistar três vitórias, três
pole positions e nove pódios,
batendo recorde de mais jovem
vencedor do automobilismo brasileiro, com 14 anos.
Vinicius Tessaro – 08/03/
2007, Brasília (DF)
Também nascido em Brasília
(DF), Vinicius Tessaro conta
com um currículo forte no kartismo nacional. O piloto de
14 anos possui uma carreira
repleta de títulos, sendo campeão do SKUSA Super Nationals na classe Mini Swift, em
2016, tetracampeão do Brasileiro de Rotax, sendo dois
destes títulos na Mini Max
(2017 e 2018) e os outros
d o i s n a J r. M a x ( 2 0 2 0 e
2021), e bicampeão da Copa
São Paulo de Kart. Tessaro,
inclusive, representou o Brasil no Mundial de Rotax, realizado em dezembro de 2021 no
Bahrein, uma vez que o campeão
nacional de Rotax tem sua vaga
garantida para o Mundial.
Álvaro Cho – 27/06/2007,
São Paulo (SP)
O caçula do grid da F4 Brasil, Álvaro Cho ganhou significativa experiência nos últimos
dois anos no esporte a motor.
Além de participar dos maiores campeonatos de kart do
País, Álvaro já acelerou em
campeonatos internacionais,
como o WSK Open Cup, em
Sarno e Lonato, pela Kart Republic, equipe bem relevante,
sobretudo, no cenário do kartismo europeu.

Caio Ibelli é o Brasil
nas quartas de final
do Hurley Pro Sunset
Beach no Havaí
Foto/© WSL / Brent Bielmann

dos dez pilotos da Associação:
Calendário de 2022 da F4
Brasil
15/05 Velocitta, SP; 03/07
Brasília, DF; 31/07 Interlagos,
SP; 25/09 Velocitta, SP; 23/10
Goiânia, GO; 20/11 Brasília, DF.

Foto/ Miguel Costa

No último sábado, foi realizado o sorteio que definiu as
equipes dos pilotos da F4 Brasil
no Autódromo de Interlagos. A
nova categoria nacional contará
com quatro times: Cavaleiro
Sports, Full Time Sports, KTF
Sports e TMG Racing. Cada uma
delas terá quatro competidores
em seu line-up.
Nicolas Giaffone e Vinicius
Tessaro competirão pela Cavaleiro Sports, enquanto Ricardo
Gracia, Nelson Neto e Pedro
Clerot vão acelerar pela Full
Time Sports. A KTF Sports terá
Álvaro Cho em um de seus carros, enquanto Aurélia Nobels,
Lucca Zucchini, Lucas Staico e
Nicholas Monteiro farão parte da
TMG Racing.
“Estou muito contente com
o progresso da F4 até aqui. Certamente, não vejo a hora de começar a disputa do campeonato.
Gostei bastante do resultado do
sorteio, tenho certeza que todos
os pilotos estão com uma grande expectativa para a estreia e
daremos a eles todo o suporte
necessário para que seja o início
de uma grande história da categoria no Brasil”, comentou Ricardo Gracia, presidente executivo da Associação.
A F4 Brasil será uma das categoria de apoio da Stock Car,
correndo nas mesmas pistas que
a maior categoria de turismo nacional. A primeira etapa da F4
Brasil está marcada para o dia 15
de maio no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e será
disputada em rodada tripla.
Confira abaixo o calendário
da F4 Brasil, bem como o perfil

Caio Ibelli já briga pela liderança do ranking em Sunset Beach

Em mais um dia de ondas desafiadoras de 8-15 pés,
foram definidas as quartas de
final do Hurley Pro Sunset
Beach apresentado por Shiseido. Caio Ibelli está substituindo Gabriel Medina nestas etapas do Havaí e foi o
único brasileiro a vencer duas
baterias na quarta-feira em
Sunset Beach. Ele vai disputar a primeira vaga para as
semifinais com o havaiano
Ezekiel Lau. Filipe Toledo,
Deivid Silva e Jadson André
ficaram nas oitavas de final,
enquanto Italo Ferreira, Samuel Pupo, João Chianca e
o peruano Lucca Mesinas,
perderam na terceira fase.
A segunda etapa do
World Surf League Championship Tour 2022 deve continuar nesta quinta-feira,
pois as previsões indicam
que Sunset Beach vai seguir bombando altas ondas
pelo terceiro dia consecutivo. A primeira chamada
foi marcada para as 7h50,
com um possível início das
baterias as 8h00 no Havaí,
15h00 no Brasil. A quinta-feira pode começar com

as quartas de final masculinas ou com a categoria feminina, que ainda nem foi iniciada devido as condições muito perigosas do mar em Sunset Beach. O Hurley Pro Sunset Beach apresentado por
Shiseido pode ser assistido ao
vivo
pelo
WorldSurfLeague.com ou
pelo Globoplay.
A quarta-feira foi um dia
de mar clássico, com recordes sendo batidos a cada bateria e de muitas surpresas no
Havaí. Entre os seis primeiros
classificados para as quartas de
final, nenhum tinha vitória em
etapas do WSL Championship
Tour. A primeira bateria ficou
formada por Caio Ibelli e
Ezekiel Lau. A segunda por dois
havaianos, Barron Mamiya e
Seth Moniz, que já ultrapassou Kelly Slater na liderança
do ranking. E a terceira será
entre o australiano Ethan
Ewing e o norte-americano
Jake Marshall. Somente a última quarta de final, será disputada por dois campeões de etapas do CT, o japonês Kanoa
Igarashi e o australiano Jack
Robinson.

