
Grupo também fez disparos e
atirou granada em delegacia,
atingindo ainda o teleférico.
Ninguém se feriu. RIO, PÁGINA 14

Bando ataca bases e
sede da UPP no Alemão
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aLeia tambémnestaedição

Após a disparada do dólar e
aumentos de até 30%, acordo do
governo permite reajuste de no
máximo 7,5%. ECONOMIA, PÁGINA 24

Argentina anuncia novo
congelamento de preços

O governador Eduardo Campos
retirou a foto do site oficial. Nas
redes, disse que o bebê tem
síndrome de Down. PAÍS, PÁGINA 7

Campos admite erro por
usar foto de filho em site

Homenageado da Beija-Flor,
ele conta segredos do desfile
da escola e comenta relação
com bicheiros. RIO, PÁGINA 16

Boni defende patronos
para escolas de samba

Uma farmácia virou dormitório por um dia para motoristas que ficaram presos após
tempestade de neve em Atlanta. O fenômeno, raro no Sul dos EUA, forçou o fechamento de
escolas e paralisou os transportes. Ao menos cinco mortes no Alabama e uma na Geórgia
foram atribuídas à tempestade. l ELISAMARTINS, elisa.martins@oglobo.com.br

Refúgio contra a neve
Visões

FOTO: JAIME SARRIO/AP

Em Londres, o presidente do
STF criticou os presídios no
Brasil. E negou ser candidato
ao Planalto. PAÍS, PÁGINA 8

Barbosa diz que prisões
do Brasil são inferno

Chanceler alemã disse que país
tornamundomenos seguro ao
espionar aliados demaneira
indiscriminada. MUNDO, PÁGINA 28

Merkel faz dura crítica
aos EUA por espionagem

Esquiadora brasileira, que
lesionou a coluna cervical
anteontem, já interagiu com
os médicos. ESPORTES, PÁGINA 31

Laís Souza temmelhora
e mexe os ombros

Primeira Guerra, há cem
anos, substituiu idealismo
por ceticismo. PÁGINA 19

VERISSIMO

Loterias
l O leitor deve checar os resultados em agências oficiais e no
site da CEF porque, com os horários de fechamento do jornal,
os números aqui publicados, divulgados sempre no fim da
noite pela CEF, podem eventualmente estar defasados.
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Atualize ou baixe o aplicativo gratuito O GLOBO Notícias; pressione o ícone na tela do smartphone;
clique em “iniciar interatividade”; aponte a câmera para a foto com o ícone e espere o vídeo carregar.

Foto ‘viva’
Instruções

Amissão dada pela editora CARLA LENCAS-
TRE ao repórter FÁBIO VASCONCELLOS para
a viagem às Ilhas Virgens Britânicas (BVI,

na sigla em inglês) era explorar o luxuoso desti-
no turístico que agora se volta para o mercado
brasileiro: um paraíso formado por 60 ilhas e
hotéis com serviços de alto padrão. Tema da re-
portagem de capa do Boa Viagem de hoje, esse
lugar especial do Caribe atrai celebridades que
escolheram viver por lá ou compraram ilhas pa-
ra passar temporadas. Foi o caso de Larry Page,
um dos fundadores do Google, e de Richard
Branson, o bilionário dono do grupoVirgin, que
comprou uma ilha em BVI há cerca de 30 anos.
Recentemente, Branson decidiu morar na ilha,
depois de se recusar a pagar altos impostos ao
governo inglês. A Ilha de Necker é o local onde
ele recebe convidados e mantém um hotel com
uma das vistas mais impressionantes da região.
No dia em que Fábio Vasconcellos esteve na

ilha, Branson estava reunido com as 15 pessoas
que vão fazer a primeira viagem turística ao es-

paço, projeto da Virgin Galactic. De bermudas,
tênis e camiseta, o empresário inglês tomava
uma taça de vinho no salão principal do hotel
quando interrompeu a conversa com uma fun-
cionária para cumprimentar os jornalistas.
Branson aproveitou a informalidade da ocasião
para comentar, meio de brincadeira, meio a sé-
rio, que a sua companhia aérea Virgin, em bre-
ve, estará voando para o Brasil.
— A cultura local mistura elementos de Caribe,

EUAeReinoUnido.Opovoé simpático, eRichard
Branson assimilou isso bem— conta Fábio. l

Comodono da Virgin
nas Ilhas Virgens

ARQUIVO PESSOAL

No Caribe. Fábio Vasconcellos e Richard Branson

OGLOBO PorDentro

NA PÁGINA 3 DE ONTEM:
“Nova lei mira empresas
corruptas”. “Pode esperar que
vai começar a aparecer casos por
aí...” Erro de concordância. Certo:
“...que vão começar a aparecer
casos...” Adiante: “‘Não tínhamos
cultura de jogo limpo...’” “Todos
sabemos o que ocorrem nas
licitações, o conluio, o
superfaturamento, e sempre há
atuação de agentes públicos.”
Crítica: Erro de concordância.
Certo: “...o que ocorre nas...” P. 4:
Adiante: “Em Londres, agenda leve
e História do Brasil”. “Deixem eles
cumprirem as penas.” Erro no
emprego do pronome. Certo:
“...que eles cumpram as penas.”

U
Autocrítica

LEIA A ÍNTEGRA DA COLUNA NAWEB
oglobo.com.br

Resumo da crítica feita e supervisionada pelos
professores Ozanir Roberti e Sérgio Nogueira,
sob a coordenação do jornalista Aluizio
Maranhão. Distribuída todos os dias na Redação.

a Personagensdodia

Jorge Drexler
O cantor uruguaio
interrompeu as
gravações de seu
novo disco para vir
ao Rio apresentar
um show especial
de voz e violão,
que só fará aqui.
SEGUNDO CADERNO

MUY AMIGO TRAZ
SHOW EXCLUSIVO

DIVULGAÇÃO
Sargento que
esteve à beira
da morte no
Afeganistão foi
ovacionado por
democratas e
republicanos no
Estado da União.
OGLOBO.COM.BR/MUNDO

O HERÓI QUE OFUSCOU
O DISCURSO DE OBAMA

J. SCOTT APPLEWHITE/AP

Cory Remsburg Mirje Asha
Deputada que
integra Comissão
da Mulher causou
indignação na
Índia ao dizer que
mulheres incitam
estupradores ao
saírem à noite.
MUNDO, PÁGINA 29

POLÍTICA INDIANA CULPA
MULHERES POR ESTUPRO

REPRODUÇÃO

|
Panorama
político

|

_

COMO O TUCANO AÉCIO NEVES, o socialista Eduardo
Campos também está com dificuldades para
construir um palanque no Rio de Janeiro.
_

ComSimone Iglesias, sucursais e correspondentes
panoramapolitico@oglobo.com.br

_
ILIMAR FRANCO
Ilimar@bsb.oglobo.com.br_

AsForças Armadas terão uma força de
contingência, comhomens aquartelados e
prontos para a ação, em todas as cidades-sede
de jogos da Copa. Essa entrará em campo em
caso de falência da atuação dos governos
estaduais para garantir a segurança pública. O
Ministério daDefesa também atua para ampliar
a integração com as polícias Civil eMilitar. E
nega que seja sua a proposta de criar um
“curralzinho” paramanifestações.

A segurança na Copa

Reforço de caixa
As emendas impositivas
engordaram o orçamento
da Secretaria das Mulheres.
A ministra Eleonora
Menicucci terá US$ 13,1
milhões a mais para
investimentos. A previsão
inicial era de R$ 73,9
milhões de uma verba
global de R$ 217 milhões. A
bancada das mulheres, que representa 8% da
Câmara, responde por 53% dos novos recursos.

GUSTAVO MIRANDA/21-11-2012

_

“Eles querem que eu vá para a
pasta do João Santana. Que eu
segure a pasta do João Santana.
Se for isso, acho muito bom”
Paulo Bernardo
Ministro do Planejamento, ironizando, para integrante
do comando da campanha da reeleição, o movimento
de petistas para derrubá-lo do cargo
_

A sucessão, a Copa e os protestos
A oposição aposta emprotestos durante a Copa, para
criar embaraços para a presidente Dilma.Mas os
estrategistas da campanha pela reeleição avaliam que
essasmanifestações afetarão o governo federal, mas
tambémos governos locais. Eles lembram o efeito do
levante de junho de 2013 sobre o governador Sérgio
Cabral (RJ). E apostam que parcela da opinião
pública ficará contra essesmovimentos. Especulam
ainda que eles podem até transformar a presidente
em vítima. Por fim, dizem, aliviados, que o pior
cenário, o da surpresa, está afastado, devido aos
eventos de junho último. E acreditam que o clima
“Salve a Seleção” vai limitar o espaço dos radicais.

Fim das resistências
O PSB paulista foi ganho para a candidatura
própria ao governo. Ontem, o vice do partido,
Fernando Bezerra Coelho, acertou os ponteiros.
Defensor do apoio ao PSDB, o deputado Márcio
França pode ser o candidato dos socialistas.

Novo foco de divergência
Irritação no PMDB. O prefeito de Anápolis,
Antônio Gomide (PT), anunciou que é candidato
ao governo de Goiás. O principal aliado do
governo Dilma contava como certo o apoio dos
petistas ao seu candidato, Junior da Friboi.

Fidelidade só na TV
Os candidatos do PDT aos governos estaduais
Pedro Taques (MT), Vieira da Cunha (RS) e
Reguffe (DF) foram liberados para abrir seus
palanques para os candidatos da oposição ao
Planalto. O compromisso dos trabalhistas com a
reeleição da presidente Dilma é garantir o tempo
de TV do partido nas eleições presidenciais.

Correndo contra o tempo
Os deputados reagem contra os prazos e as regras
para liberação das emendas impositivas. As
cidades contempladas com recursos devem ser
indicadas até 10 de fevereiro. E os projetos
executivos têm que ser entregues até 20 de março.

Redução de danos
O Fundo Global para o Meio Ambiente aprovou
projeto da ministra Izabella Teixeira e vai liberar
US$ 7,5 milhões para reduzir as emissões tóxicas
da indústria siderúrgica. Essa é uma das metas
aprovadas pela Conferência de Copenhague.
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