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do piloto.
A aeronave, um bimotor,
desapareceu entre Paraty e
Ubatuba na noite da última
quinta-feira (25). Ainda na
quinta, o corpo do piloto
Gustavo foi encontrado pela
Força Aérea Brasileira (FAB),
que também participa das
buscas, em alto-mar na região de Paraty. Os outros
dois ocupantes da aeronave,
o copiloto José Porfírio de
Brito Júnior, 20, e o empresário Sérgio Dias, campeão
brasileiro de Jiu-Jitsu, seguem desaparecidos.
Além dos Bombeiros do
Rio de Janeiro e da FAB, as
buscas também contam com
equipes da Marinha, do Corpo de Bombeiros de São Pau-

REPRODUÇÃO

Corpo do piloto Gustavo Calçado
Carneiro foi achado na quinta

lo, que trabalham na região
da Serra Negra, e de barqueiros contratados pela família de Sérgio Dias para circular pelo local.
Foi a mãe do copiloto, José
Porfírio de Brito Júnior, que
percebeu o sumiço da aeronave na quinta-feira à noite.
O avião saiu do Aeroporto de
Jacarepaguá (RJ) e seguiu
para Campinas (SP) na quinta pela manhã. A viagem de
volta estava prevista para as
18h30, mas o voo atrasou e
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PREFEITURA DE SP
DIVULGA PRIMEIRA
LISTA DE BLOCOS
CARNAVAL DE RUA A Coordenadoria de Vigilância em
Saúde (Covisa) de São Paulo
ainda não deu aval para o
Carnaval de 2022 acontecer,
por conta da pandemia de
covid-19, mas a prefeitura
da cidade divulgou no sábado a primeira lista de blocos
de rua validados para desfilar desde o pré ao pós-Carnaval, entre 19 de fevereiro e
6 de março.
Por enquanto, há 440 blocos validados pela prefeitura, com expectativa de que
reúnam 18 milhões de pessoas. Segundo informações
da prefeitura, foram feitas
inscrições de 867 blocos.
De acordo com a portaria
publicada pelo secretário
municipal das Subprefeituras Alexandre Modonezi, a
realização do carnaval de
rua da cidade de São Paulo
em 2022 está condicionada à
liberação pela Covisa.

Salvador, segunda-feira, 29 de novembro 2021

BRASIL

Buscas por vítimas
de queda de avião
ocorrem em Paraty
COSTA VERDE Bombeiros do
Rio de Janeiro chegaram
ontem ao quarto dia de buscas por duas vítimas da
queda de um bimotor entre
Paraty (RJ) e Ubatuba (SP).
O acidente aconteceu na
quinta-feira (25). As buscas
se concentram entre Trindade, Paraty e Ilha Grande,
mesma região onde foi encontrado o corpo do piloto
da aeronave, Gustavo Calçado Carneiro, 27 anos, ainda na noite de quinta. As
equipes acreditam que os
outras duas vítimas possam
estar nesta mesma região,
chamada de Costa Verde, e
que tenham sido arrastadas
para lá pela correnteza, como aconteceu com o corpo
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só saiu às 20h30. Por volta
das 21h, a mãe do copiloto,
que acompanhava o voo via
radar, percebeu que a aeronave deixou de aparecer no
sistema. Foi quando fez o
alerta que iniciou as buscas.
De acordo com informações da Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC), o
avião estava em situação
normal, tinha autorização
para realizar voos noturnos,
mas não poderia fazer táxi
aéreo.
“Seguimos trabalhando
incansavelmente. Todos os
militares envolvidos na operação são especializados. Temos mergulhadores, guardas-vidas, militares de busca e salvamento, pilotos de
helicópteros. Só ontem consumimos 2,8 mil litros de
combustível. Deixo também
minha solidariedade às famílias das vítimas”, disse ao
jornal O Globo o comandante do Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro, coronel
Leandro Monteiro.

Cerca de 15 mil pessoas participaram ontem da
Corrida da Esperança, no Parque do Ibirapuera
(SP). Depois, teve show da Big Band, com participação de Carlinhos Brown e Daniela Mercury. FOTO DE GOVESP/DIVULGAÇÃO

A FESTA
ï Pedidos
O número de
pedidos de
desfiles foi
menor do que
em 2020, que
teve recorde
de 960 inscrições. Por
enquanto, há
440 blocos
validados
ï Aval Embora espere
por aval da
Vigilância
Sanitária,
prefeitura já
sinalizou que
festa deve
ocorrer sem
restrições
sanitárias

Defesa de Dr.
Jairinho vai
tentar reaver
mandato no RJ
CASO HENRY BOREL A defesa
de Jairo Souza Santos Junior,
conhecido como Dr. Jairinho, entrou com um mandado de segurança para tentar recuperar o mandato de
vereador dele pelo Rio de Janeiro. Dr. Jairinho teve o
mandato cassado em junho
deste ano por unanimidade
depois de ele ter sido preso
pela morte do enteado, o
menino Henry Borel, de
apenas 4 anos. Ele também é
réu por estupro de uma
ex-namorada.
A informações sobre a
tentativa de reaver o mandato foi publicada pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. Ao G1, o advogado Berilo Martins da Silva
Netto disse que vê boas
chances de que obter sucesso com o mandado de segurança. Mas, ele só deve ser
avaliado em 2022.
“Entramos com mandado
de segurança, sim, e temos
boas chances reverter o resultado do julgamento da
Câmara de Vereadores. O
TJRJ ainda não tem uma data
certa para avaliação, mas
acredito que seja somente
após o recesso do Judiciário”, disse ao G1.
É possível que o caso só seja avaliado depois das audiências de instrução e julgamento do caso Henry Borel,
marcadas para 14 e 15 de dezembro. Nessas audiências,
as testemunhas serão ouvidas
para determinar a marcação
ou não de uma data para julgamento. Dr. Jairinho e a
mãe do garoto, Monique Medeiros, vão a júri popular.

NOVE ESTADOS NÃO
REGISTRAM MORTES
POR COVID EM 24H
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BALANÇO Nove estados brasileiros, ou seja, um terço
das unidades da federação,
não registrara ontem nenhuma morte por covid-19
em 24 horas. Os estados sem
óbitos pela doença foram
Acre, Amazonas, Ceará,
Goiás, Mato Grosso, Piauí,
Roraima e Sergipe. Mato
Grosso do Sul e Tocantins
não divulgaram seis dados.
O Distrito Federal parou de
divulgar os números nos finais de semana.
Em todo o país, foram registradas ontem 78 mortes
por covid-19, chegando ao
total de 614.314 desde o início da pandemia. A média
móvel e mortes nos últimos
7 dias foi de 227, 11% menor
do que a média dos últimos
14 dias. Isso indica estabilidade nos números, divulgados pelo consórcio de imprensa. O total de casos no
país é de 22.078.741, sendo
3.422 nas últimas 24 horas.

