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OAeroportoInternacionalAfonsoPena,deCuritiba(PR),eoAeroportoInternacionaldeViracopos, localizadoem
Campinas(SP),ocupamalistadosdezmelhoresaeroportosdomundo,em4ºe10ºlugarrespectivamente.

Decreto das
armas: Maia
diz haver erros

Um dia após afirmar que o Con-
gresso iria revisar o decreto do
presidente Jair Bolsonaro (PSL),
que flexibilizou o porte de armas,
o presidente da Câmara, deputa-
do Rodrigo Maia (DEM-RJ) afir-
mou que sua equipe já encontrou
pontos inconstitucionais no texto
do Executivo. Segundo o demo-
crata, a análise da medida será o
foco da Casa nos próximos dias.
“Sem sombra de dúvidas aquilo
que for inconstitucional no decre-
to de armas será revisto”, disse.

Indulto natalino
é validado
pelo Supremo

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem manter a va-
lidade do decreto de indulto nata-
lino editado pelo ex-presidente
Michel Temer em 2017, que bene-
ficia condenados por crimes de
colarinho branco. O julgamento
havia sido suspenso em novem-
bro, já com maioria, após pedido
de vistas do ministro Luiz Fux.

O texto do decreto ainda citou
a extinção das penas de multa e
flexibilização da reparação do
dano causado.

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente da Câmara diz que
pontos serão todos revistos

Ex-presidente se entregou na tarde de ontem, e ficará preso em São Paulo

Ex-presidente Michel Temer volta a
cumprir pena em regime fechado

primeira vez em 25 de março, pe-
los crimes de corrupção, lavagem
de dinheiro e organização crimi-
nosa no âmbito da operação Des-
contaminação, um braço do ope-
ração Lava Jato no Rio. Ainda on-
tem, a defesa ingressou com o pe-
dido de liberdade no Superior Tri-
bunal de Justiça. O pedido será
julgado na próxima terça-feira.

Após se entregar ontem para
começar a cumprir novamente
pena em regime fechado, o ex-pre-
sidente da República Michel Te-
mer teve autorizada a sua perma-
nência em São Paulo. A decisão
foi do presidente da 1ª Turma do
TRF-2 (Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região), desembargador
Abel Gomes.

O ex-presidente ficará preso em
uma cela especial, nos moldes de
Sala de Estado-Maior, na Supe-
rintendência da Polícia Federal,
no bairro da Lapa. A decisão aca-
tou a um pedido da defesa do po-
lítico. Em seu despacho de expe-
dição do mandado de prisão pre-
ventiva contra Temer, a juíza Ca-
roline Figueiredo, da 7ª Vara Fe-
deral Criminal do Rio, havia deci-
dido que seria necessário consul-
tar o TRF-2 sobre o pedido para
que Temer permanecesse em São
Paulo, e não fosse transferido ao
Rio de Janeiro.

Temer já havia sido preso pela

REUTERS/AMANDA PEROBELLI

Amigo
Temer chegou à Superintendên-
cia da PF em São Paulo por volta
das 15h da tarde de ontem. Na noi-
te desta quarta-feira (8), o Tribu-
nal Regional Federal da 2ª Região
(TRF-2) revogou um habeas cor-
pus do ex-presidente e de seu ami-
go, João Baptista Lima Filho,
conhecido como Coronel Lima.

Comissão especial analisava aMedida Provisória da reestrutura do governo

Centrão impõederrotaao
governo eenfraqueceabase

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO“Fomos derrotados. Queríamos
que o Coafficasse na pasta do mi-
nistro Sérgio Moro, porém essa
era uma matéria muito polêmica”.

À tarde, Moro também lamen-
tou. “A intenção de trazer para o
Ministério da Justiça foi sempre
para fortalecer o Coaf. Indepen-
dentemente do que aconteça essa
será sempre a política do gover-
no”, afirmou o ministro.

Sérgio Moro ainda manifestou
insatisfação com a votação dos
parlamentares. “De fato, hoje ti-
vemos uma decisão não muito fa-
vorável à proposta do governo”.

Com um clima menos apazigua-
dor, a deputada Joice Hasselmann
(PSL-SP) criticou os parlamenta-
res que votaram contra a manu-
tenção do Coaf no MJ. Segundo
ela, os partidos do Centrão fugi-
ram do acordo que tinha sido fei-
to com o Executivo.

“Vencemos na MP. Em relação
ao Coaf, tivemos ali alguns fujões,
alguns que tinham se comprome-
tido a votar e saíram correndo”,
reclamou a deputada.

Os partidos do Centrão pro-
vocaram ontem uma nova

dor de cabeça para o governo Jair
Bolsonaro no Congresso Nacional.
O bloco, formado por parlamen-
tares do DEM, PP, PR, PTB, PRB,
Pros, Podemos, Solidariedade, en-
tre outras siglas menores conse-
guiu se articular e retirar o Con-
selho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf) das mãos do
ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Líder do governo no Senado e
relator da MP, o senador Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE)
afirmou que a equipe política de
Bolsonaro saiu derrotada após a
votação. O texto foi rejeitado por
14 votos a 11.

CAROLINA CRUZ eWESLEY OLIVEIRA
redacao@destakjornal.com.br

Partidos derrubaram
medidas de Bolsonaro na
comissão especial;
governistas reclamam de
‘traição’ dos deputados

Funai
A derrocada do governo ainda foi
intensificada com mais uma pu-
xada de tapete na comissão que
tratava da Medida Provisória
(MP) 870, que reformulou a admi-
nistração federal. A Funai, que
Bolsonaro queria manter no Mi-
nistério da Mulher, da Família e

dos Direitos Humanos, ficará na
alçada da Justiça. Os partidos do
Centrão também determinaram
que processo de demarcação de
terras indígenas, que havia sido
transferido para o Incra, no Mi-
nistério da Agricultura, voltará
agora para a Funai. A medida ain-
da será votada em plenário.

Comissão
aprovou‘jabuti’
queatinge
investigações

O relatório foi aprovado na
comissão ainda com uma emenda
que reduz os poderes de investiga-
ção dos auditores fiscais da Re-
ceita Federal. O artigo foi inserido
pelo relator, Fernando Bezerra,
nas vésperas da votação, sendo
considerado um ‘jabuti’, já que
não tem ligação com o tema ana-
lisado na Medida Provisória.

A emenda determina que “a
competência do Auditor-Fiscal
[da Receita] limita-se, em maté-
ria criminal, à investigação dos
crimes contra a ordem tributária
ou relacionados ao controle adua-
neiro”. Na prática, blinda das apu-
rações crimes como corrupção.

Manifestação
O coordenador da força-tarefa da
Lava Jato, Deltan Dellagnol, já ha-
via alertado sobre o risco. “A gen-
te fica muito preocupado, porque
a Receita Federal nos ajudou mui-
to na Lava Jato, foi essencial para
a Lava Jato existir”, afirmou em
manifestação na internet. O tema
deve ser votado individualmente.

NELSON JR./SCO/STF

Ministros haviam começado o
julgamento em novembro de 2018





6 10.05.2019SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brBRASÍLIA

‘Vovó do tráfico’ é
presa em flagrante

deirante. Ele foi levado à 6ª Dele-
gacia de Polícia, no Paranoá, para
prestar depoimento. Por ser usuá-
rio, o homem não foi detido.

Segundo a delegada Jane Kle-
bia, responsável pela 6ª DP, Fran-
cisca negou a prática do crime.
“Essa foi a quinta vez que ela foi
presa e tinha várias denúncias por
tráfico”, afirmou a delegada.

Na ficha criminal da idosa es-
tão registradas outras quatro pri-
sões em flagrante em 1997, em
1998, em 2006 e em 2016 – todas
por porte ou tráfico de drogas.

Uma mulher de 64 anos foi
presa em flagrante pela Polícia Ci-
vil do Distrito Federal (PCDF) por
tráfico de drogas no Itapoã, região
administrativa do DF.

De acordo com a Polícia Civil,
Francisca Maria de Lucena é co-
nhecida na região como a “vovó
do tráfico” e estava em prisão do-
miciliar pelo mesmo crime. Se
condenada, ela pode pegar até 15
anos de prisão.

Segundo os investigadores,
Francisca foi presa no momento
em que vendia drogas para um ca-

EXPO FRANQUIAS
PONTÃO DO LAGO SUL

OPontãodoLagoSulsediaatésábado(11)aExpoFranquias.Oeventoreunirárepresentantesdemaisde100marcas,
dediversossegmentos–comosaúde,estéticaealimentação.Gratuito. Inscrições:www.brasiliaexpofranquias.com.br.

TONYWINSTON/AGÊNCIA BRASÍLIA

Excesso de toxinas da água pode causar problemas para quem consome

Adasanão controlaagrotóxicos
2014. A regra local define as prio-
ridades e o enquadramento dos
corpos de água superficiais em
classes, segundo os usos.

De acordo com o toxicologista
Eduardo Syrino, para se realizar
um estudo complexo como o mo-
nitoramento de agrotóxico na
água, é necessário um equipa-
mento caro, além de profissionais

especializados, o que também
pode ser uma das justificativas
para que esse controle não seja
feito com frequência.

A contaminação ocorre geral-
mente em áreas onde se desenvol-
ve atividades ligadas à agricultu-

ra. “Primeiro o agrotóxico atinge
o solo, com a chuva, entre outros
fatores, a água acaba contamina-
da”, explica Syrino.

Para a professora do Departa-
mento de Engenharia Civil e Am-
biental da UNB, Yovanka Pérez, a
falta de controle do nível de agro-
tóxicos é preocupante. “A questão
dos agrotóxicos é alarmante a ní-
vel nacional. Existe um nível má-
ximo permitido e precisamos mo-
nitorar estas quantidades, tanto
na água captada, quanto na água
tratada”, comentou.

Além da quantidade, saber os
tipos de agrotóxicos que podem
estar na água é imprescindível.
Segundo a especialista, a mistu-
ra entre eles pode formar um co-
quetel prejudicial à saúde. As to-
xinas podem causar câncer, dis-
túrbios endócrinos, problemas no
sistema nervoso e infertilidade,
além de prejuízos à natureza.

A Agência Reguladora de
Águas, Energia e Sanea-

mento (Adasa) não tem controle
sobre a quantidade de agrotóxi-
cos nas águas do Distrito Federal.
Segundo a agência, este não é um
dos parâmetros utilizados no con-
trole de qualidade da água.

Embora esteja previsto em uma
portaria do Ministério da Saúde,
a Adasa afirmou que o monitora-
mento não é feito, pois não é um
dos parâmetros presentes na Re-
solução do Conselho de Recursos
Hídricos do Distrito Federal de

ANDRESSA REIS
andressareis@destakdf.com.br

Agência descumpre
portaria do Ministério da
Saúde; a presença de
toxinas na água causa
sérios prejuízos à saúde

Professora da UnB
alerta que falta de
controle das toxinas
é ‘preocupante’ aos
consumidores

De acordo com a polícia, a idosa tem qautro passagens pelomesmo crime

PCDF/DIVULGAÇÃO

PCDF mira suspeitos
de desvios no BB

Entre os alvos estão dois ex-fun-
cionários do banco estatal e em-
presários de 11 empresas terceiri-
zadas, que tinham contrato com
a instituição financeira para co-
brar dívidas de clientes.

Segundo a PC, quando o clien-
te do banco quitava a dívida após
contato com a terceirizada, o Ban-
co do Brasil, automaticamente,
pagava uma comissão. Só que, em
alguns casos, o sistema apresen-
tava inconsistência – uma espécie
de erro técnico – e o pagamento
tinha que ser feito manualmente.

Além do DF,megaoperação da Polícia Civil ocorreu em outros oito Estados

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A Polícia Civil do Distrito Fede-
ral deu início, na manhã de ontem
(9), a uma megaoperação em oito
estados e no DF para prender sus-
peitos de desviar quase R$ 30 mi-
lhões do Banco do Brasil, entre
2017 e 2018.

Ao todo, a investigação deve
cumprir 17 mandados de prisão
temporária e 28 de busca e
apreensão em Pernambuco,
Goiás, Pernambuco, Minas Ge-
rais, Mato Grosso, São Paulo, Rio
de Janeiro, Santa Catarina, Para-
ná e no DF até o fim do dia.

Denúncia
derruba
diretor do
Detran-DF

O Diretor-Geral do Departa-
mento de Trânsito do Distrito Fe-
deral (Detran-DF), Fabrício Mou-
ra, pediu demissão ontem (9),
após divulgação pela TV Globo de
áudios comprometedores, nos
quais ele e o irmão, Filipe Moura,
pressionam o ex-diretor de Tec-
nologia do departamento a mudar
um relatório sobre uma licitação.

De acordo com a nota, divulga-
da por Fabrício, a decisão foi to-
mada para que todos os fatos se-
jam apurados de forma isenta e
transparente. Agora, a pasta será
assumida por Alírio Neto.

O Ministério Público pediu ex-
plicações ao Detran com base nos
aúdios divulgados pela emissora
no último dia 3 de maio. Na grava-
ção, Fabrício e o irmão pediam
para que a licitação para manu-
tenção de semáforos na capital
fosse aprovada.

O projeto, aprovado no fim da
gestão de Rodrigo Rollemberg
(PSB), previa o valor de R$ 7 mi-
lhões para que o serviço fosse exe-
cutado. Porém a nova gestão que-
ria uma modernização no equipa-
mento que iria custar R$
120 milhões adicionais.
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Pelosi avalia
pedido de
impeachment
deTrump

VENEZUELA
GUAIDÓ XMADURO

Líderdaoposição,JuanGuaidóacusouNicolásMaduroderealizarum‘desmonte’doParlamentoapósadetenção
deumdosdezlegisladoresacusadospelafracassadarebeliãomilitarcontraopresidente,nasemanapassada.

Os democratas intensifica-
ram uma ofensiva contra

Donald Trump. A presidente da
Câmara dos Representantes,
Nancy Pelosi, o acusou ontem de
obstruir a Justiça “a cada dia” e
disse estar avaliando a ideia de co-
locar em votação no Congresso
um pedido de impeachment para
tirá-lo da presidência dos EUA.

“Um julgamento político deve
ter muita base na Constituição,
mas Trump está demonstrando a
cada dia mais obstrução à Justiça
e falta de respeito com o papel le-
gítimo do Congresso para fazer
convocações”, afirmou Pelosi em
entrevista coletiva.

O pedido de impeachment con-
tra Trump está na gaveta de Pe-
losi há alguns meses. A presiden-
te da Câmara, no entanto, evitava
endossar a ala mais radical dos
democratas contra o presidente
americano.

“Há um efeito cu-
mulativo de obs-
trução no qual o
governo Trump

está envolvido”, denunciou Pelosi,
que já ocupou vários cargos no
Congresso antes de assumir a
presidência da Casa.

A líder democrata se referia à
medida de Trump, que na quar-
ta-feira invocou o privilégio exe-
cutivo para vetar a entrega ao
Congresso da versão completa do
relatório que investigou a conspi-
ração russa nas eleições presiden-
ciais em 2016. Trump também ve-
tou que seu ex-advogado Don
McGahn cumprisse uma convo-
cação do Congresso para ser
questionado sobre o tema.

“Este governo não respeita a se-
paração de poderes e não honra
os juramentos a seus cargos”,
acusou Pelosi.

O crime de obstrução à Justiça
foi motivo de dois pedidos de im-
peachment a presidentes ameri-
canos: Bill Clinton (1993-2001),
que se safou da acusação; e de Ri-
chard Nixon (1969-1974), que re-
nunciou ao cargo antes de sofrer
uma derrota no Congresso.

O pedido contra Trump tam-
bém tem como pano de fundo as

eleições de 2020.
O presidente já dis-

se que vai tentar
a reeleição.

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Presidente da Câmara
dos EUA aponta
obstrução de Justiça e
fala em abrir processo
contra o republicano

Nancy Pelosi é
presidente da
Câmara dos
Representantes

AFP

Francisco enviou carta para todos
os padres com normasmais rígidas

Papa torna obrigatória
denúncia de abusos

Na introdução desta carta apos-
tólica intitulada “Vos estis lux
mundi” (”Vós sois a luz do mun-
do”), o papa Francisco ressalta
que os “crimes de abuso sexual
ofendem Nosso Senhor, causam
danos físicos, psicológicos e espi-
rituais às vítimas”.

O papa Francisco divulgou on-
tem normas mais rígidas que
obrigam os padres a denunciarem
qualquer suspeita de agressão se-
xual ou assédio, bem como todo o
encobrimento de tais atos pela
hierarquia católica.

Todas as dioceses do mundo de-
verão implementar dentro de um
ano um sistema acessível ao pú-
blico para apresentar relatórios
sobre as denúncias de potenciais
casos de abusos sexuais, que se-
rão examinados em 90 dias.

Essas decisões foram tomadas
em um “motu proprio”, ou seja,
uma carta emitida diretamente
pelo papa, que modifica a legisla-
ção interna da Igreja. O sumo
pontífice desejou, no entanto, que
o segredo da confissão continue
absoluto, o que exclui, portanto,
uma denúncia de fatos reportados
por um fiel no confessionário.

AFP

Coreia do Sul
acusa Norte
de disparar
mísseis

A Coreia do Norte disparou on-
tem ao menos dois mísseis, segun-
do o Exército sul-coreano, coinci-
dindo com a visita a Seul de um
enviado dos EUA para tentar des-
bloquear as negociações sobre a
crise nuclear entre Washington e
Pyongyang.

No último sábado, o Exército
norte-coreano já havia realizado
um exercício, no qual vários pro-
jéteis foram lançados.

“O Norte disparou o que pode-
riam ser dois mísseis de curto al-
cance” da província de Pyongan
do Norte, informou o chefe do Es-
tado Maior sul-coreano em comu-
nicado. Ele acrescentou que os
mísseis, que percorreram 270 e
420 quilômetros, estão sendo ana-
lisados pelos militares sul-corea-
nos e seus aliados americanos.
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DeQueiroz àLava
Jato: afinal,para
queserveo Coaf?

sações bancárias ou com dinheiro
vivo com frequência. O Coaf vai
detectar e informar à Receita Fe-
deral para que apure se é compa-
tível com o patrimônio declarado
da pessoa”, diz Cypriano.

Lava Jato
Foi a habilidade em perceber ope-
rações fora do padrão que levou o
Coafa identificar, em 2011, que ha-
via algo errado nas contas da Pe-
trobras. Três anos de investiga-
ções depois, era deflagrada a Ope-
ração Lava Jato.

Foi o Coaf que avisou as autoridades sobre problemas nas contas da Petrobras

O Coaf produziu, ao longo de
sua história, 40 mil Relatórios de
Inteligência Financeira (RIFs),
ajudando a identificar crimes
como lavagem de dinheiro. É por
isso que alguns setores acreditam
que ele deva estar sob a égide do
Ministério da Jusiça

“O trabalho do Coaf não é ava-
liar os aspectos econômicos de
uma empresa, mas sim detectar
padrões incomuns”, diz o presi-
dente da Associação Nacional dos
Peritos Criminais Federais
(APCF), Marcos Camargo.

Ao detectar movimentações
financeiras incomuns de um

ex-assessor do senador Flávio Bol-
sonaro (PSL-RJ), em dezembro
passado, o Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (Coaf)
ganhou destaque junto ao grande
público. Ontem, voltou aos holo-
fotes, por ser disputado pelos mi-
nistérios da Economia e da Justi-
ça. Mas afinal, que diferença isso
faz? Segundo o advogado Ademar
Cypriano, especialista em Direito
Público, nenhuma.

“O Coaf é um órgão técnico, de
inteligência em qualquer esfera,
desde que lhe seja garantido total
autonomia e independência”, diz.

Criado em 1998, o Coaf recebe
dados de todas as operações finan-
ceiras de pessoas físicas e jurídi-
cas que, por lei, precisam ser co-
municadas ao governo por bancos,
corretoras, seguradoras etc. Des-
de 2017, pagamentos, saques e de-
pósitos acima de R$ 50 mil são in-
formados ao Coaf. Para transfe-
rências, não há limite mínimo.

“O conselho avalia tudo, mas
olha com mais cuidado para as
movimentações não corriqueiras.
Exemplo: uma pessoa que nunca
movimentou passa a fazer tran-

TATIANA PYDUTRA
tatianapy.destak@gmail.com

Disputado por dois
ministérios, o órgão está
de olho em operações
financeiras incomuns;
até mesmo as suas

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Taxa de recolhimento e rentabilidade
devemmudar, dizWaldery Rodrigues

Governo federal estuda alterar o FGTS
sobre as possíveis mudanças, mas
mencionou que o percentual de
recolhimento para o trabalhador
e a rentabilidade terão novas nor-
mas “num futuro próximo”.

“Não há urgência, como em ou-
tras medidas, porque ela é muito
impactante e queremos fazer isso
de maneira bastante consensual,
porque o FGTS é hoje o principal
fundo público”, afirmou.

O governo federal estuda refor-
mular o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), afir-
mou o secretário Especial da Fa-
zenda, Waldery Rodrigues, ontem.

“Pretendemos mudar a gover-
nança, a gestão do FGTS, bem
como dos cerca de 228 fundos
públicos para maior eficiência
alocativa”, disse.

O secretário não deu detalhes

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Conab prevê a segunda maior
da safra de milho da história

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) estima
que sejam colhidas 95 milhões de
toneladas na safra 2018/2019 do
milho. Seria a segunda maior
produção do grão na história.

As chuvas frequentes nos últi-
mos meses nas regiões produto-
ras, principalmente no Centro-
Oeste, estão entre as explicações
para tamanha produtividade.

“Além do clima favorável, em
todo o ciclo da cultura o produtor
pôde também aproveitar integral-
mente a janela ideal de cultivo,
uma vez que houve antecipação
da colheita da soja”, diz o diretor
de Política Agrícola e Informações
da Conab, Guilherme Bastos.

Bastos avalia que o volume deve
pressionar os preços do produto
para baixo ao entrar no mercado.

Vendas no comércio registram
variação de 0,3% em março

O volume de vendas do comér-
cio varejista cresceu 0,3% em
março, em comparação com feve-
reiro. Na comparação com março
de 2018, o comércio recuou 4,5%.

A alta de fevereiro para março
foi sustentada por artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos (1,4%),
outros artigos de uso pessoal e do-

méstico (0,7%) e equipamentos e
material para escritório, informá-
tica e comunicação (2,9%).

Houve quedas nos setores de
produtos alimentícios, bebidas e
fumo (0,4%), combustíveis e lubri-
ficantes (0,8%), móveis e eletro-
domésticos (0,1%), tecidos, vestuá-
rio e calçados (2,5%) e livros, jor-
nais, revistas e papelaria (4,1%).

Estatal espera que 4,5mil servidores
entrem emplano de demissão

Petrobras prevê
economia com o PDV

em abril, a Petrobras informou
que o objetivo do programa é
“promover a renovação nos qua-
dros da companhia quando for
identificada essa necessidade”.

A nota disse ainda que o PDV
foi elaborado considerando o cus-
to de reposição dos quadros da
companhia, a preservação do efe-
tivo necessário à continuidade
operacional e a aderência ao Pla-
no de Negócios e Gestão vigente.

A Petrobras já abriu inscrições
para seu programa de demissão
voluntária (PDV). A estatal anun-
ciou que vai investir R$ 1,1 bilhão
para executar o plano, mas espe-
ra economizar R$ 4,08 bilhões até
2023 com o enxugamento do qua-
dro de funcionários.

De acordo com o diretor de
Assuntos Corporativos da Petro-
bras, Eberaldo de Almeida Neto,
o público-alvo do programa são
cerca de 7,5 mil empregados que
estarão aposentados pelo Institu-
to Nacional do Seguro Social
(INSS) até 30 junho de 2020,
quando se encerram as inscrições
para o PDV. Conforme programas
anteriores adotados na empresa,
as estatísticas apontam para uma
adesão de 68%.

Projeções
Atualmente, a empresa tem
47.222 empregados, desconside-
rando os que trabalham na
BR Distribuidora e na Transpe-
tro. A estimativa é de que até 4,5
mil funcionários se inscrevam no
plano de demissões.

Quando o PDV foi anunciado,

PETROBRAS/DIVULGAÇÃO
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Série acompanha a vida de lutador
chinês que vai morar nos EUA

SHALLOW
VERSÃO EM PORTUGUÊS

Músicadofilme‘NasceUmaEstrela’, interpretadaporLadyGagaevencedoradoOscardemelhorcançãooriginal,em2019,
‘Shallow’ganhouversãoemportuguêsnavozdePaulaFernandes, intitulada‘Juntos’.LadyGagaaprovouaadaptação.

DIVULGAÇÃO

Grupo tem 15 anos de carreira; cada integrante é de uma nacionalidade

A artededartom lírico a
clássicos damúsicapop

se que a cantora não autoriza ver-
sões em outros idiomas das pró-
prias músicas, mas, enquanto "Ti-
meless" era desenvolvido, a ideia
de incorporar o hit ao repertório
pareceu muito boa. Um take só
com piano e vozes precisou ser
enviado a Adele para que ela apro-
vasse o lançamento de "Hola", a

adaptação em espanhol.
O exemplo é perfeito para resu-

mir a sobreposição musical que o
Il Divo cria no palco: a fusão de
canto erudito com arranjos clás-
sicos aplicados para canções po-
pulares. O próprio nome da ban-
da reforça o conceito de sublima-
ção que o quarteto realiza ao

Com um estilo em que mes-
cla ópera com música pop, e

transforma isso como principal
característica, o grupo Il Divo faz
uma série de cinco shows pelo
Brasil a partir desta sexta (10). A
temporada de apresentações, que
começa em São Paulo (10 e 11 de
maio, no Credicard Hall), promo-
ve o disco mais recente, "Time-
less", lançado em 2018, que reúne
canções clássicas que ultrapas-
sam gerações; e também celebra
os 15 anos de carreira do quarte-
to. Cada um dos integrantes nas-
ceu em um país.

Além de apresentar temas sa-
cramentados pela indústria da
música, como "Love Me Tender",
"Unforgettable" e uma versão em
espanhol de "What a Wonderful
World", o disco tem também
como destaque uma adaptação de
"Hello", gravada originalmente
pela cantora inglesa Adele em
2015. Para os shows em solo bra-
sileiro, há também a promessa de
sucessos de toda a carreira do
grupo vocal, que virá acompanha-
do de uma orquestra.

Em entrevista ao Destak, o can-
tor espanhol Carlos Marín, 50, dis-

CAIO LUIZ
caioluiz.destak@gmail.com

Grupo de tenores Il Divo
abre em São Paulo turnê
que passa por mais três
cidades; cantor Carlos
Marín fala ao Destak

transformar uma música com ele-
mentos mais simples em algo de
tom apoteótico.

Composto, além do espanhol
Carlos Marín, pelo suíço Urs
Buhler, o francês Sebastien Izam-
bard e o americano David Miller,
Il Divo promete mais um álbum
para o ano que vem, mas o título
ainda é segredo.

"Mesmo sendo tão singulares e
com personalidades tão diferen-
tes, soubemos como transferir
isso para cada uma das músicas
que interpretamos, e isso é o que
nos faz únicos. Essa é nossa mági-
ca", pondera Carlos Marín.

"Quando começamos, era mui-
to inovador porque, apesar de ha-
ver cantores líricos como Plácido
Domingo, Andrea Bocelli, Josep
Carreras e Sarah Brightman, eles
não faziam apresentações em gru-
pos em torno de canções pop", diz.

Marín acrescenta que jamais
imaginaria que o conjunto vocal
chegaria ao primeiro lugar na Bill-
board com o álbum de estreia. Os
tenores venderam mais de 30 mi-
lhões de discos em 33 países.

IL DIVO NO BRASIL
De 10 a 18 de maio
Infos: www.poladian.com.br

Adele recebeu um
take só com vozes e
piano, de sua ‘Hello’,
para aprovar a versão
‘Hola’, conta Marín

‘Warrior’ é
baseada em
manuscritos
de Bruce Lee

Com o fim (próximo) da tercei-
ra e última temporada da série
“Into the Badlands”, a TV por
pouco não fica sem uma boa série
quando se trata de lutas bem co-
reografadas. Para preencher esse
vazio, entra na grade do canal
Max Prime, nesta sexta (10), uma
produção baseada nos manuscri-
tos do mestre Bruce Lee (1940 -
1973). “Warrior” vai ao ar às 23h.

A história acontece durante o
século 19, quando o chinês Ah
Sahm (vivido pelo ator Andrew
Koji, que participou de um episó-
dio de “Deep Space Nine”, série
da franquia Star Trek) chega a
São Francisco, nos EUA. Seu ob-
jetivo é procurar um antigo amor,
mas cai no meio de uma guerra
entre organizações criminosas.

Após provar seu valor como um
bom lutador, Sahm entra para a
equipe da Tong Hop Wei, como
um assassino de aluguel.

Kieran Bew (“The Street”) e
Olivia Cheng (“Marco Polo”) tam-
bém estão no elenco do seriado.

MAX PRIME
Hoje, 23h.

‘Chernobyl’ explora catástrofe nuclear
plosão, que afetou não só a Ucrâ-
nia em si, mas também Bielorrús-
sia, a Rússia, a Escandinávia e o
oeste da Europa.

Elenco
Harris vive Valery Legasov, que é
encarregado de descobrir as cau-
sas da explosão, enquanto Stellan
Skarsgård (de “Melancolia”, “Gê-
nio Indomável” e os dois “Mamma
Mia”) faz Boris Shcherbina, mem-
bro do conselho de energia da en-
tão União Soviética, e que coman-
da as operações em Chernobyl.

Enquanto isso, Emily Watson (in-
dicada ao Oscar por “Hilary e
Jackie” e “Ondas do Destino”) in-
terpreta uma física nuclear que
tem como objetivo desvendar exa-
tamente as causas do desastre.

Craig Mazin atua como produ-
tor executivo, e a direção dos epi-
sódios é assinada por Johan
Renck. Os dois ficaram conheci-
dos pelo trabalho na série
“Bloodline”.

HBO
Hoje, 21h.

DIVULGAÇÃO

Depois de estrelar “Mad Men”,
uma das séries mais aclamadas
de todos os tempos; “The Terror”
e até mesmo “The Crown”, pro-
dução sobre a monarquia de Eli-
zabeth 2, da Netflix, o ator britâ-
nico Jared Harris surge na minis-
série “Chernobyl”, que estreia
nesta sexta (10), na HBO.

A produção aborda uma das
maiores catástrofes da história: a
explosão da usina nuclear de
Chernobyl, na hoje Ucrânia, que
aconteceu em abril de 1986.

A trama começa logo após a ex-

Jared Harris, das séries
‘The Terror’ e ‘MadMen’,
estrela a produção da HBO
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PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES

Áries
21/3 • 20/4

Existeumanecessidade real desim-
plificar emvezdeexpandir ouaumen-
tar suacarreira e sua reputação, já
queodesenvolvimentoouaexpan-
sãopodemgerar estresse indevido.

Touro
21/4• 20/5

Éespecialmenteútil passar algum
temposozinhoouemrelativapaz
hoje,mas tambéméumbom
momentoparacompartilhar ideias
comalguémdasuaconfiança.

Gêmeos
21/5 • 20/6

Umaconversaagradável pode
acontecer agoraouvocêpodeestar
mapeandoumplanode longoprazo
quesejamotivadoreestimulante.
Aproveiteessaenergia.

Câncer
21/6 • 21/7

Seequilibrar interiormenteé funda-
mental, lembre-sequeasua força
poderá ser a forçadeoutraspessoas.
Sepermitaajudarquemvier a seu
encontronessedia.

Leão
22/7 • 22/8

Lembre-senodiadehojequeabrir o
seucoraçãoajudamaisdoquevocê
poderia esperar.Àsvezes, umpouco
doseumelhorpodecontribuir para
umagrandeondadepaz interior.

Virgem
23/8 • 22/9

Tenhamais féemsuaprópria capaci-
dadede ler calmamenteascoisasque
acontecemaoseu redor. Essaatitude
ébemfundamental. Lembre-seque
perspectivaé importante.

Libra
23/9 • 22/10

É fácil ficar animadocomperspecti-
vas incomunshoje.Masnãodeixe
queoseu fascínio se torneuma
desculpapara seesquivardeum
gigantescodesvionoseucaminho.

Escorpião
23/10 • 21/11

Tente se lembrarquequantomais
variedadesvocêencaixarnasua
agenda,mais feliz vocêvai estar.
Percebaquede formamuitomais
rápidaoseudiapassará.

Sagitário
22/11 • 21/12

Mesmoparecendoquevocêsó tem
problemas, tente resolvê-losumde
cadavez.Quantomais atençãovocê
der aeles,menos resoluçõesvocê
encontra. Foquenasolução.

Capricórnio
22/12 • 20/1

Tentebuscarhojeuma formamais
levedever ascoisas, trabalheasua
obsessãopelosdetalhes, nãoseja tão
críticoeperfeccionista. Leveavidade
formamais leve.

Aquário
21/1 • 19/2

Cuidadocomoseuperfeccionismo
nodiadehoje, nãoéporqueascoisas
nãoacontecemcomovocêdeseja
quequemofeznãodeuoseumelhor.
Seja flexível.

Peixes
20/2 • 20/3

Aproveiteodiaparacolocar seu foco
esuas forçasnadireçãocerta.Dessa
formaconseguirá atingir objetivos
queantesparavocêeramtidoscomo
impossíveis.

SIGNOS: DESIGN DE ANDI ASMARA/FREEPIK

Hoje aLuaentranaenergiado signo de Leão. Energiade fogo, que
traz com si umaimpaciêncianatural. Se atente em como brigas,
discussões e afaltade paciênciaestarão rondando atodos. Essa
energiavem realmente querendo mostrar que tudo naverdade
passaaser urgente. Preste atenção e não se deixe influenciar.

Horóscopo
por Ellen Trizi
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# PORSCHE CUP

Categoria lança
torneio AV
Amaiorcategoria deGran
TurismodoBrasil lançou nesta
semana seu torneio de auto-
mobilismovirtual, a primeira
competição online nopaís,
compremiaçãopara os desta-
ques com treinos nos carros de
verdade. Serão realizadas três
etapas neste ano.

DIVULGAÇÃO

POR LUIS FERRARI

Lucarelli é o 3ºmaior
pontuador da Superliga

provocou o quinto jogo.
Os ingressos para a partida de-

cisiva ficaram à disposição ontem
e foram adquiridos através de tro-
ca de alimentos não perecíveis e
oléo de cozinha na Prefeitura de
Suzano, no Sesi Vila Leopoldina e
na agência do Banco do Brasil de
Suzano. Todos os bilhetes se es-
gotaram no mesmo dia.

Campeão da Superliga em 2011,
o Sesi busca o segundo título da
competição. Já o Taubaté tenta
ser campeão do torneio nacional
pela 1ª vez. Em 2017, o time che-
gou a decisão, mas perdeu o tí-
tulo para o Cruzeiro.

Ouro no Jogos Olímpicos do
Rio-2016, William, Éder, Lipe, Lu-
cão, Lucarelli e Douglas estarão
em quadra amanhã para o jogo 5
da final da Superliga Masculina,
em Suzano, entre Sesi e Taubaté.

Mas diferente do que acontece
na Seleção, os jogadores estarão
em lados opostos. Pelo Sesi,
William, Éder e Lipe, e pelo Tau-
baté, Lucarelli, Lucão e Douglas.

Equilibrado, o confronto decisi-
vo está empatado em 2 a 2. O Sesi
saiu na frente e venceu o primei-
ro jogo. A equipe do interior pau-
lista ganhou as duas partidas se-
guinte, mas perdeu a quarta e

FOTOS: CBV

Apesar de estar apenas no
início, o Campeonato Brasi-

leiro promete fortes emoções aos
torcedores. Uma delas será o
reencontro de Rogério Ceni, atual
técnico do Fortaleza, com o São
Paulo, nesta 4ª rodada da compe-
tição. Maior ídolo da história do
clube do Morumbi, o ex-goleiro es-
tará do outro lado do campo como
adversário, pela 1ª vez.

As torcidas pretendiam fazer
uma grande homenagem conjun-
ta a Ceni, que também se tornou
ídolo no Fortaleza, com as recen-
tes conquistas pelo clube cearen-
se, principalmente o retorno à eli-
te do futebol brasileiro. Elas se
uniriam para um gigantesco mo-
saico. Mas as polícias Civil e Mili-
tar do Ceará determinaram a se-
torização das torcidas, o que im-
possibilita a ação.

Independente disso, Ceni será
recebido com grande festa pelas
duas torcidas. Os são-paulinos le-
varão um grande bandeirão com
a imagem do ex-jogador.

“Será um reen-

Rodadateráreencontro,
clássico e lutano topo

Ídolo no São Paulo e no Fortaleza, Ceni será homenageado pelas duas torcidas

PIERVI FONSECA/AGIF/FOLHAPRESS

contro histórico, emocionante eu
diria. Rogério é um cara sensacio-
nal, um ídolo para todo são-pauli-
no. Cresci vendo e torcendo de-
mais para ele, vibrando com títu-
los, gols, defesas”, disse o atacan-
te Anthony, que não foi coman-
dando por Ceni no São Paulo, mas
tem grande admiração. “O que
sempre me impressionou também
é a conduta dele fora de campo,

um profissional fora da curva”,
completou o atacante.

Com sete pontos, o São Paulo é
um do poucos times que ainda não
perdeu no Campeonato Brasilei-
ro. Já o Fortaleza tem apenas uma
vitória e precisa sair da parte in-
ferior da tabela.

Clássico
A abertura desta rodada também

será marcada pelo clássico entre
Fluminense e Botafogo. Neste
ano, as equipes se enfrentaram
pela fase de grupos do Campeo-
nato Carioca e ficaram no 1 a 1.

A briga pela liderança do Brasi-
leiro já começa a esquentar, e o
Palmeiras, atual campeão nacio-
nal, tentar tomar o 1º lugar do
Atlético-MG, que ainda está sem
técnico e segue sendo comanda-
do pelo interino Rodrigo Santana.

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Uma das partidas com
grande expectativa será
entre o Fortaleza, de
Rogério Ceni, contra o
São Paulo, no Castelão

Atlético-MG,
Palmeiras, Santos
e São Paulo são
os únicos invictos
no Brasileiro

4ª RODADA
AMANHÃ

16h Fluminense x Botafogo

19h Corinthians x Grêmio

21h Goiás x Ceará

DOMINGO

11h Flamengo x Chapecoense

16h Inter x Cruzeiro

16h Santos x Vasco

16h Atlético-MG x Palmeiras

19h Athletico-PR x Bahia

19h Avaí x CSA

19h Fortaleza x São Paulo

UFC NO RIO
CINTURÃO EM DISPUTA

DevoltaaoRiodeJaneiro,oUFCteráocardprincipalreforçadoporex-campeõescomoJoséAldoeAndersonSilva.Masodestaquedoevento
queaconteceamanhãseráadisputadecinturãodopeso-palhaentreabrasileiraJéssicaBate-EstacacontraaamericanaRoseNamajunas.

# F2 E F3

Brasileiros
aceleram em
Barcelona
O início da fase europeia do
calendário da Fórmula 1, na
Espanha,marca tambéma
estreia da nova Fórmula 3, em
substituindo a antigaGP3. A
categoria conta comos pilotos
brasileiros PedroPiquet (foto) e
FelipeDrugovich emação. Pela
Fórmula 2, as pistas deBarce-
lona contarão comapresença
do jovemSergio SetteCâmara,
piloto de testes da escuderia
McLaren.

# KART

Petrobras deixa
seletiva
Umdia antes dopresidente Jair
Bolsonaro se pronunciar sobre
uma eventual corrida de Fór-
mula 1noRio de Janeiro, em
umautódromoque custará
R$750milhões aos cofres
públicos, foi anunciadoo fim
dopatrocínio da Petrobras à
principal seletiva nacional de
kart, após de 20 anos de apoio.

Lipe é um dos
líderes do Sesi

Duelodecampeõesolímpicospelataça
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O Destak fez uma lista de sugestões para quem ainda
não sabe como presentear neste segundo domingo de maio

PRESENTES
PARA A MAMÃE

GOURMET

presenteia com os desejos pes-
soais dela, como nunca cozinhar
ou, até, ganhar um presente de
uso exclusivo dela.

Muitas mulheres, hoje, já con-
seguem dissociar obrigações e
prazer quando o assunto é gas-

tronomia. Ainda assim, se você
pensa em dar um utensílio do-
méstico para sua mãe, certifi-
que-se de que ela o deseje ou
precise dele.

E você poderia presenteá-la
uma segunda vez, preparando
um almoço especial para ela na-
quela panela bonita, ou com-
prando um bom vinho para que
ela inaugure novas taças.

Abaixo, sugestões de presen-
tes para as mães que têm prazer
em fazer magia na cozinha.

Dar um jogo de panelas de
presente para a sua mãe no

segundo domingo de maio pode
ser um negócio arriscado. Esse
tipo de produto sempre simbo-
lizou a opressão social que de-
terminava que “esquentar a
barriga” no fogão era papel da
mulher (especialmente se ela ti-
vesse filhos). Representa tam-
bém uma desatenção de quem

TATIANA PYDUTRA
tatianapy.dutra@gmail.com.br

Antes de presentear
com um utensílio
doméstico, pergunte
para sua mãe se ela
quer ou precisa dele

BATEDEIRA
StandMixer
Artisan KitchenAid
R$ 1.749

FAQUEIRO
Tramontina Aurora

(60 peças)
R$259

JOGODE TAÇAS
PARAVINHO

Bohemia
(60 peças)
R$ 213,12

KIT UTENSÍLIOS
Bamboo (4 peças)

R$ 27,50

JOGODE PRATO FUNDO
DE CERÂMICA

Basic Branco (6 peças)
R$ 99,99

JOGODE PANELAS
Tramontina Opus Inox

R$ 477,60

PANELA
Wok Rochedo
R$ 99,99

CAFETEIRA
Nespresso

Inissia
R$ 249

LIQUIDIFICADOR
Osterizer Clássico

R$ 220

MARCAS &
CONSUMIDORES
JOÃO FARIA
COLUNISTA
joaofaria@agenciacidada.com.br

Destak: Como você avalia a
categoria de macarrão
instantâneo no Brasil?
Danielle Ximenes: A categoria
está presente em mais de 90%
dos lares brasileiros. Investimos
sempre em boas práticas para
satisfazer as necessidades dos
nossos consumidores, com o
objetivo de entregar um produto
de alta qualidade. Pesquisas
realizadas mostram que cerca de
62% das pessoas
incrementam o lámen
com o seu toque
especial.

Destak: Qual a
importância do
mercado
brasileiro?
Danielle Ximenes:
Entre os dez países
que mais se alimentam
de macarrão instantâneo, o
Brasil e os Estados Unidos são os
únicos que não estão no
continente asiático. O Brasil é o
10° maior mercado consumidor
de macarrão instantâneo, servindo
cerca de 2,23 bilhões de porções
por ano.

Destak: O consumo é grande no
mundo todo?
Danielle Ximenes: Segundo a

WINA (World Instant Noodles
Association), em 2017 foram
consumidos cerca de 100,1 bilhões
de porções de macarrão
instantâneo em todo o mundo, o
equivalente a 270 milhões de
porções do produto por dia.

Destak: E as novidades na linha
de talharim?
Danielle Ximenes: Estamos
oferecendo dois novos sabores:

pesto e carbonara. O
lançamento vem com o
objetivo de levar
sabores
diferenciados e
apreciados em
restaurantes para a
casa dos
consumidores, que
geralmente são

difíceis de serem
feitos em casa. Além

disso, a linha rejuvenesceu e
ganhou novas embalagens, mais
contemporâneas e com o produto
em evidência. A linha Talharim
oferece uma massa encorpada
com molhos especiais, preparados
com menos água e que ficam
prontos em apenas três minutos.
Além disso, ao invés da água, o
macarrão também pode ser
preparado com leite, o que torna o
molho mais cremoso e apetitoso.

Nopaís desde 1965, a Nissin se consolidou como líder da categoria de
macarrão instantâneo. O produto foi criado pelo fundador da empresa, em
1.958, o japonêsMomofukuAndo. Amarca prepara agora o lançamento
de dois novos sabores domacarrão talharim: pesto e carbonara. Danielle
Ximenes, executiva daNissin, revela os detalhes.

�0%GORDURA
Chegaao
mercadoo
LeiteCon-
densado
Piracanjuba
Light, feito
com leite
desnatadoe
ideal parao
preparode
váriospratos.
“Oprodutoé
perfeitopara
compor
recheiosde
bolos, tortas

ebombons.Acada20g, equivalente
aumacolher emeiadesopa, são
56kcal e zerogordura”, destacaa
executivademarketingdaPiracan-
juba, LisianeCampos.

�SEMSUJEIRA
AElectroluxapresenta seusnovos
modelosdeaspiradoresdepó, o
EaseC3Easybox (EAS30)eo
EasyboxPlus (EAS31).Osprodutos
têmtecnologiaquegarantemelhor
desempenhona limpeza.Odesign
cilíndricoproporcionaduas
características: sistemasuperior de
filtragremealtopoderdesucção.

�LUCRO
ATelefônicaBrasil divulgouseu
balanço financeiroeoperacional do
primeiro trimestrede2019.No
período, aempresa registrou lucro
líquidodeR$1,3bilhão, represen-
tandoumcrescimentode22,2%em
comparaçãoao igual períododoano
passado.

�PEDAÇOSDEFRUTA
A Itambé iniciaoanocomseu
primeirogrande lançamento.Chega
aopontodevendao IogurtePedaços
deFruta, naversão500g, nos
saborescocoemorango.Anovidade
contém,alémdapolpa, pedaços
maioresdaprópria fruta.

Instantâneo

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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DIADASMÃES

Os desafios da
MATERNIDADE
no mundo animal

MÃES DE PET
tambémdevem celebrar a data
comemorativa deste domingo

REPRODUÇÃO

As fêmeas do suricata – mamí-
feros que vivem no sul da África
e se popularizaram por meio do
Timão, personagem do Rei Leão
– normalmente precisam aban-
donar seus filhotes para ajudar a
criar a ninhada da rainha, que é
a líder do grupo. Mesmo as mães
de outras espécies, muitas vezes,
enfrentam a difícil decisão de ter
que escolher entre seus filhos
os que têm mais chances de
sobrevivência, abandonando os
demais.

Generosidade
Por outro lado, há ca-
racterísticas fasci-
nantes no reino
animal que, se-
gundo Bondar,
podem ensinar
muito às mães
de humanos. Ela
cita vários exem-
plos em seu livro,
entre eles o das
leoas comunas,
que amamen-

tam os filhotes umas das outras
e ainda adotam os que vierem a
ficar órfãos.

Em entrevista ao portal Live
Science, a bióloga explica que os
animais estão sujeitos a muitos
processos de emoção pelos quais
nós, humanos, também passa-

mos. “Nós somos amor, cone-
xão e também depressão. Te-

mos um lado sombrio das
emoções. Muitos maca-

cos também
sofrem com

a depressão associada a mudan-
ças nos níveis de certos neuro-
transmissores e muitos dos fato-
res hormonais que também es-
tão associados à depressão em
humanos”, explica.

Bondar relata que foi mãe de
quatro filhos e sofreu de depres-
são pós-parto as quatro vezes.
Segundo ela, entre as espécies,
os humanos fazem parte de uma
minoria que não consomem a
placenta, rica em esteroides e
hormônios que protegem a mãe
da depressão. Os mamíferos,
inclusive os macacos, sempre
resolveram essa questão, en-
quanto que “nós pensamos um
pouco demais e decidimos que
isso é nojento”, diz a escritora.

Suas regras
Por outro lado, ela ressalta que a
oportunidade de poder decidir
ter ou não filhos e ainda fazer
escolhas sobre os processos de
nascimento que melhor convém
a cada mãe, é maravilhoso e mo-
tivo de felicidade.

E já que falamos em escolhas,
para aquelas que resolveram ser
mãe de um pet, o Dia das Mães
também deve ser comemorado,
afinal a alegria, dedicação e amor
estão presentes também nessa
forma de maternidade.

Veja as várias alegrias que as
mães de pet podem ter

ao longo da vida sem que,
necessariamente, tenham

que abrir mão de ter um
filho humano.

O Dia das Mães é comemo-
rado no mundo todo, enfati-

zando as dores e as delícias da
maternidade. Mas e no mundo
animal, quais são os desafios?

A bióloga canadense, autora do
livro Wild Moms (Mães Selva-
gens), Carin Bondar, que se de-
dica a estudar o assunto, defen-
de que na natureza as preocupa-
ções cotidianas de sobrevivência
são desafios gigantescos e intimi-
dadores.

Preocupações como evitar
predadores e encontrar comida
são ampliadas quando uma fê-
mea tem um ou mais filhotes
para proteger. Em algumas espé-
cies consideradas sociais por vi-
verem em grupos, como leões ou
gorilas, as ameaças podem vir da
própria comunidade, já que os
machos dominantes geral-
mente matam os bebês de ou-
tros machos quando eles as-
sumem o grupo.

CÁSSIA CABALLERO
especiais.destak@gmail.com

Fêmeas enfrentam problemas gigantescos para defender seus filhotes - como afastar predadores e conseguir
comida para a sua prole; uma estudiosa do assunto canadense mostra como podemos aprender com isso

Ingerir a placenta
protege mamíferos
da depressão;
para humanos, isso é
considerado nojento

Exemplos animais
podem ensinar aos
humanos, como os
das leoas comunas,
que adotam órfãos

# VOCÊ NUNCA
FICARÁ SOZINHA
Na alegria e na tristeza,
seu animal de estimação
sempre estará com você,
mesmo que ele já seja
adolescente ou um
adulto rabugento.

# ELE TE APOIARÁ
EM TUDO
É você quem o alimenta,
faz carinho, deixa dormir
na sua cama, leva para
passear. Em troca, ele
apoiará qualquer decisão
que você tomar como,
por exemplo, ficar em
casa ao invés de correr
no parque. Ele não fará
birra e estará ao seu
lado, te dando amor e
carinho.

# UM CUIDADOR PARA
CHAMAR DE SEU
Se você ficar doente,
nunca se sentirá
abandonada. Ele não só
ficará ao seu lado, como
fará você se sentir bem
melhor. Já aquela
sopinha, ele não será
capaz de fazer, mas
quem liga?

# GUARDA-COSTAS
Tudo o que você fizer, ele
verá. Inclusive, se você
passar por algum apuro,
como uma queda, por
exemplo, ele irá buscar
ajuda. Mas ele também
irá ao banheiro com
você, e ficará na cozinha
enquanto você prepara o
almoço.

# COMPANHIA FITNESS
Agora você não terá
mais desculpas para
levar uma vida
sedentária. Ele não
apenas lhe fará
companhia, como não
deixará você desistir.

# XÔ TRISTEZA
Amar e cuidar de animais
faz com que as pessoas
vejam a vida sob uma
perspectiva diferente,
sempre mais positiva.

# AMOR, AMOR, AMOR
Quem é mãe de um
pet sempre se sentirá
amada. Nenhum
problema, desobediência
ou mau humor irá
mudar isso.

Alegrias em ser
mãe de um pet




