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Bolsonaro aposta tudo 
na reeleição de Trump 

A24 horas da eleição mais importante te air Bolsonaro, um dos prncipaisala-  d relações entre Washingione . e ameaça contestar na Justiça os votos — à Flórida, onde estão em disputa 29 de 
clas últimas décadas nos Estados Unidos, . dosdottular da Casa Branca, queatacaa Brasa. Em clima de tensão, o magnata. enviados pelos correios. Site denuncia . legados do Colégio Eleitoral. As ultimas 
braslanistasadvertem queaeventualvi- — preservação do meio ambient republicano visita, hoje, quatro estados- . que el planeja declarar vitór pesquisas apontam vitória de Biden, 
tória de Joe Biden pode isolar o presiden- . ciência. Os especialistas preveem mu- . chave, encerraa campanha em Michigan. fim ca apuração. O rival democrata viaja. mas sugerem reação de Trump, 
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historiadora Keilla Flor (E), ainda existe daras devidas contrapartidas. Eles tradicionais, como a caderneta de 
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m dos ministros mais 
criticados do governo 
Bolsonaro, Ricardo Sal 
los tem mais um result 

do desfavorável para explicar na 
sua pasta, O Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) di 
vulgou, ontem, 0s registros con 
solidados da destruição do Pan 
tanal e da Amazônia no mês de 

jo ao pri 

cos de incêndio — pior marca 
para o mês desde que o instituto 
passou a 
nos bon 
Outubro 
na Amazônia. Os focos de incên 
dio na região aumo 120% 

ês do ano passado. Foram 
17.326 focas de calor contra 
7.855, em 2019, O acumulado. 
dos 10 meses de 2020 soma 
93.356 focos de incêndio, um 
aumento de 25% em relaç 

sogado do ano passado, que 
ilizou 74.604. Não se vi 

igual desde 2010 par 
do o somatório. 

dos 10 meses da ano apontou 
17207 registros, 

“O aumento das queimadas. 
em outubro é o que o governo 
colhe par ter deixado à boiad: 
passar, É exatamente o que se 
espera de um país que destruiu 

mança ambiental, fe 

nblente, que estimu: 
lou a impunidade em atos e dis 
cursos e que enterrou os planos. 
de prevenção e controle do des- 
matamento”, eritica o secretário- 

TRE julg 
» JORGE VASCONCELLOS 

Envolvido em uma sério de 
polêmicas dentro e fora do go 
verno, o ministro do Meio Am- 
biente, Ricardo Salles, continua: 

Na o. 
nal Federal da 1º Região (TRE-1) 
vai julgar uma ação do Ministé- 
rio Público Federal (MPF) que 
pede o afastamento cautelar do 
ministro do cargo. Acusado da 
prática de improbidade adminis 
trativa, Salles é apontado com 
responsável pelo desmonte deli 
berado de políticas públicas vol- 
tadasà proteção ambiental. 

O julgamento, que deveria ter 
ocorrido no último dia 27, foi 

do para esta terça-feira, sem 
por parte do TRF-1 

do MPF qu 
em 6 de ju- 

lho, já cobraram do tribunal, em 
diferentes ocasiões, uma decisão. 
a respeito da ação, Eles alertam 

gicas à proteção ambiental. 
No processo, 12 procuradores, 

da República pedem o afasta 
mento do ministro do cargo em 
carter liminar (urgente e a com 
demação dele nas penas previstas. 
pela ei de improbidade adminis 
trativa — perda da função públi- 
ca, suspensão dos direitos polí 

Queimaduras da 
política ambiental 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registra recorde de queimadas no Pantanal e na Amazônia em outubro, apesar da 

chegada das chuvas. Acossado por críticas, Ricardo Salles será alvo de julgamento esta semana por improbidade administrativa 

Com as patas em carne viva em razão das queimadas, onça recebe atendimento veterinário: catástrofe 

executivo do Observatório do 
Clima, Marcio Astrini 

or que outubro, set 
de 2020 foi o mês em que m 
o Pantanal queimou na compa 

ão com todos os outros me: 
ses d história do levan. 
tn erta de que o bio. 
ma sofreria uma das piores ps 
das foi evidenciado em julho, 
que também extrapolou o má 
ximo de registros até então, so- 

ando 1.684 focos. Já agosto de 
2020, que somou 5.935 incên 

dios, sá 
de 2005, quando o fogo atingiu 
5.993 pontos. 

No acumulado dos primeiros 
do ano, o Pantanal 

do Instituto Nacional de esqui 
sas Espaciais (Inpe). São 21.115 
focos d 
sendo que 
valo de 2 019, foram registrados 
AL focos de calos, o que repre 
sem nto de 148%, 

Trabalho constante 

lamentar exter 
queimadas no Panta 
dor Wellington F 
MT) reitera que a situação deste 
ano não pode cair no esqueci 
mento. “O cenário de destruição 
não pode voltar a se registrar na 
mesma dimensão. O verde que 
“agora volta não pode apagar as. 

da ve 
da e dos anim 

a Salles, acusado 

Sales (ão centro) apoiado pela ala ideológica do governo, ministro permanece imune à saraivada de críticas 

cos, pagamento de multa e proi 
bição de con 
público e de 
incentivos fiscais ou creditícios. 

Para o MPF, Ricardo Salles 
promoveu a desestruturação de 
políticas ambientais e o esvaziar 
mento de preceitos legais para 
favorecer interesses que não têm 
qualquer relação com a finalida- 
de da pasta que ocupa. Segundo 
os procuradores, o processo de 
desestruturação do sistema de 
proteção ambiental brasileiro foi 
realizado por atos, omissões e 
discursos do ministro, que agiu, 
navisão deles, de forma dolosa. 

Os procuradores citam, por 

«mplo, que Sales exo 
À de ab três coordes 

da fiscalização ambiental do Inst- 
tuto Brasileiro do Meio Ambiente 
(bama) — Oivaldi Azevedo, Renê 
Ofveira e Hugo Loss As exoncra- 
ções, relatam, ocorreram após. 
ações de iscalização nas terras in 
dígenas luna Itatá, Apyterewa, 
Trincheira-Bacajá e cachoeira se- 
ca, na região de Altamira, onde as. 
equipes do Ibama conseguiram. 
reduzir drasticamente o desmata: 
mento após o aumento verificado. 
em 2019, que chegoua 751%. 

Nas operações que ocorreram 
no mês anterior às exonerações, 
destacam os autores da ação, os. 

fiscais destruíram cerca de 
mentos ut 

zados por quadrilhas para come- 
ter crimes ambientais, número 
superior ao de todo ano de 2018, 
Em vez do reconhecimento pela 
eficácia do trabalho, dizem os. 
procuradores, os fiscais perderam 
Os cargos, “no que o MPF const- 
dera uma evidente retaliação” Se- 
gundo eles, essa postura contri 
buiu decisivamente para a alta do 
desmatamento e das queimadas, 
sobretudo na regõão amazônica. 

“Com as queimadas, em 
2019, as Norestas brasileiras per- 
deram 318 mil quilômetros qua. 
drados, um recorde histórico. O 

oo 

Total de queimadas no Brasi de 

Acumulado ds 10 primeiros mese 

Pantanal 
Emote 

sumulado dos 10 

mortos. À demora nas ações do 
prevenção não pode voltar 
acontecer, e estaremos atentos, 
Não temos visto nenhum órgão 
oficial fazendo um inventário 

os causados pelo fogo. 

ções não governamentais fazen. 
do esse trabalho. E é assim que 

foira passada, 
A partir de novembro, a tor 

dência é de diminuição d 

desmatamento também vem 
ndo su ente tecor 

históricos, desde que o acu. 
sado assumiu istério do 
Meio Ambiente em 2 de janeiro 
de 2019, Naquele ano, o Brasil, 
sozinho, foi responsável por 1/3 
da degradação de Norestas nati 
vas no mundo, argumentam os 
representantes do MPk 

Julgamento 

Para advogado Rodolio Tama- 
naha, professor de direito do Ib- 
mee-DE; é muito pouco provável 
que, no julgamento desta terça-f 
ra,0 TRF-1 atenda o pedido do 
MPF para afastar cautetarmente Ri 
cado Salles do carga, Ele acredita 
ques fatos relatados na petição 
dos procuradores são insuficientes. 
para adoção dessa medida extre- 
ma “Acredito que os magistrados. 
do TRE-I devematérecebera: 
permitindo o prosseguimento do. 
processo até o julgamento do méri 
to, Euacho que eles não afastariam 
coministro cautelarmente, mas vejo. 
quelháindícios de que valeriaa pe- 
nadeixar o processo tramitar até. 
parao ministro poder se defender, 
disse Rodolo Tamanaha. 

O deputado Bibo Nunes (PSL 
RS), alado do Planalto, afirma que 
o govemo Bolsonaro tem a preser 

e não sig, 
de ações 

no combate aos incêndios, É o 
que reforça o coordenador téc 
nico do MapBiomas, que tra 
balha em parceria com o Insti- 
tuto Socioambiental SOS Pa 

Marcos Rosa, “ 
deve reduzir as ações de com 
bate antes da chegada real 
mente da chuva, como já ocor- 
o Pantanal”, 

À gerente de Ciências do 
WWF-Brasil, Mariana Napolita 
no, cor 'Não pode 
nos depender apenas dos fato. 

res climáticos. Com as taxas de 
desmatamento cada vez maiores. 
nos últimos anos, os alertas dos. 
pesquisadores foram ignorados. 
pelo governo: desmatamento e 

ndam juntos. O que acon. 
temporada da seca em 

ão pode se repetir 
a combater as queimadase 

os desmatamentos no bio 
operação Verde Brasil 2 foi pror 

der até 202, segundo plancja 
o do Conselho da Amarô- 

ni. Esta semana, o Vico-prosi 
dente Hamilton Mourão levará 

De acordo com o roteiro elabora- 
do pelo Conselho Nacional da 
Amazônia Legal (NAL), os di 
plomatas devem visitar roteiros 
nas cidades de Manaus, São Ga 
bri da Cachoeira e Maturacá 
À viagem é uma respost 

do governo federal à ondi 
críticas na comunidade inter 

ional sobre o aumento das 
queimadas nas áreas verdes. 
do? 

de desmonte 
nte como 

de. Apesar de reconhecer 
aque Salles tem se envolvido em 

iriedeembates opatamen 
considera que “não há qualquer 

prova cabal contra oministo 
“O govemo tem amor precu- 

paçâmem averomelha pelomeio 
ambien 
deque csoison 
cendo, o governo tomará as dei 
das medidas. É nomy 
quer govemo, acontecer alguns 

m determinado mo. 
as problemas devem 

seresoidos: die parlamentar, 
ndo que, se houvesse 

motivos para afastamento de 
les, o president Jar Bolsonaro já 
teria tomado essa decisão. 

“Quem deve afastar o ministro 
deves, em primeiro lugar, quem 
ocolocoa Eacho que Se o prsi 
dente tem o direito de colocar, o 
Ministério Público (em também o 
dever de questionar. Ma 
dito que, se precisar 
tro o presidente irá ir 
Ministério Públi 
acontece inda, é porque o pre 
sidente não vê motivos parati 
raroministro concluiu Nunes 

Apoiado pelos filhos do pres 
dente e pea chamada ala ideoló 
gica do governo, Sales continua 
firme no cargo. O presidente Bol 
sonaro não esboça qualquer ge 
tono sentido de deito 

tes do 
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PODER / Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros rebate as críticas de que PECs seriam suficientes para corrigir o “excesso 

de direitos" presente na Lei maior. Só há necessidade de nova Carta em casos de ruptura institucional, insistem juristas 

Visões opostas da Constituição 
fder do governo na Câma- 

» SARAH TEÓFILO 

ra dos Deputados, Ricardo 
Barros (PP-PR) provocou 

por uma nova Constitui 
meio à pandemia, apenas 32 anos. 
após a promulgação da atual Car- 
ta Magna brasileira. Para o parta- 
mentar com seis mandatos no 
Congresso, a Constituição "só tem 
direitos” e tomou o Brasil “Ingo 

“Ricardo Barros entende 
assim como o Chile, o Brasil 

everia realizar um plobiscito pa- 
radecidir sobre uma nova Assem. 
bleia Nacional Constituinte Juri 
tas ouvidos pelo Correio, no en. 
tanto, são frontalmente contrá 
rios ao posicionamento do para 
menta, Afirmam que 
constituinte ge 
e ressaltam não haver fato que 
justifique uma nova Carta Magna. 
Professor de direito cor 

Fundação Getulio Var- 
o (FGV-SP), Ro- 
egórico: "Não faz 

or sentido convocar uma 
nova constiluinte no momento” 

nho dúvida de que é pe 
rigoso e de que é fundamental 
acompanhar com atenção essas. 

ade, são 
a da or 

de ional e, provavel 

const 
convocadas quando 

á mudança drástica no sistema, 
como quando ocorreu o golpe 
militar de 1964. Na época, o reg 
me impôs uma nova Constitui- 
ção, em 1967, O fim do regime 
militar e a redemocratização, por 
sata ve significaram uma nova 
ruptura. Mostrou-se necessário, 

jo, por fim à Constituição sob 
a égido do autoritarismo e insta 
lar uma Carta democráti 

mal que esse processo de aprova- 
ção exija um prazo maior de dis- 

senso eu 
uma efe 
dança "Pl 

que, quando se 
nova Constituição, sugone-se 

a intenção de excluir as cláusula 

Ulysses Guimarães declara promulgada a Constituição Cidadã, em 1988: importância histórica da Carta Magna estaria acima de circunstância política. 

ee 
O discurso do deputado líder do governo 
manifesta, obviamente, que o interesse é 

retirar direitos, algo que ele não pode fazer 
por meio de emendas, felizmente" 

pétreas da atual — dispositivos. 
“queenão podem ser alterados. 

As cláusulas pétreas determi 
im que “não será objeto de del 

beração a proposta de emenda. 
ndente a abolir a forma federa: 

tiva de Estado: a voto direto, seen 
ta universal e periódico, a separa- 
gados Poderes; eos dirt eg 

tias individuais? “O discurso do 
deputado líder do governo man 

obviamente, que 0 interesse 
rar direitos, 

ue “ado é aprov 
“Muita coisa já oi aper 

içoada, emendas import 
As nossas cláusulas pe 
simples, que dizem respeito à de 
mocracia e a direitos individuais 

le vê um risco ao se propor 
a convocação de uma constituint 
fora de um contexto de crise no. 
sistema democrático, aparente 
mente querendo mexer e 

emendas: 

Roberto Dias, 
professor de direito constitucional da FGV-SP 

“A prática de Bolsonaro en 
quanto partamentar sempre foi 

muita crítica à democracia e 
elogios à ditadura. Paira sobre a 

suspeita 
reço pela de 

nessas condi 

Imenso, porque você não sabe o 
que vai sair disso”, relata Silva 
mos. Ele ressalta não ver razão: 
guma para convocar u 
constitute. Além disso, segundo. 
o professor, a discussão paralisa 
ria o país em um momento já 
grave crise econômica e social E, 
diferentemente da Cos 
do Chile, forjada pela ditadu 

Augusto Pinochet, a bras 
elaborada por uma constituinte 
que buscou a maior participação. 
social, compara Ramos. 

Pro ssor titular de Direito 

Católica de São P 
(PUC-SP), Luiz Alberto David 
Araújo afirma que a Constituição 
brasileira “restabeleceu direitos. 
que haviam sido perdidos durante 

autoritário”, por isso, 
a sua importância. “A Constitui 
ção é para ter direitos mesmo. 
Mas, para cada direito, gera uma. 
obrigação E cu 
reclamar que tem. 
que se está quen 

os direitos que foram conquista 
dos com muita luta, ressalta 

O constitucionalista lembra 
que os parlamentares foram e 
tos com obrigações e direitos já 
previstos na Constituição, e que 
“dizer que quer modificar o rol 
dessas obrigações, retirando di 
reitos, não foi o “combinado”, 

ão conhecia o rol de direitos 
quando se candidatou? O art 

é uma novidade?” questiona. 
Para 0 professor 
ciar o processo de cr 

ta sob a alegação de que a 
ont os. 

O professor ressalta que a 
Constituição pode ser alterada 

ente qual o desejo. 
quais direitos ele não gosta: quais. 
ele quer tirar”, explica. Araújo fr 

ão há nada que justifique 
uma nova Constituição, e que os. 

Para ele, o governo. 
mais tácil” mudar a Constituição 
do que enfrentar os problemas e 
os desgastes de temas complica 

decisões difíceis. 

“Sociedade sequelada' 

Professora de direito constitu- 
cional da USP de Ribeirão Preto e 
do Centro Universitário de Bauru 

maque a atual Cara é produto de 
uma “sociedade sequelada, pós- 
ditadura, em um contexto de 
poucos direitos. Assim, o doeu: 
mento buscou dar força o indiv 
duo e segurar” 0 Estado, algo que 

núiga Carta M jo faia, 
estabelece uma série de di 

reitos mesmo, mas não é que cla 
não estabeleça deveres, Talvez a 
nossa sociedade ainda não tenha 
maturidade para entender al 
deveres. Tem que educar o c 
dão, o partamentar, e não mudar 
a Constituição explica 

A constitucionalita ressalta 
que alterar a Constituição er 
um momento de cima tão pol 
rizado, como se vive hoje no Bra 
sil, "seria um horror”, é traria a 
possibilidade de se gerar mais 
confusão. A nossa C 
até com os erros d 
to de uma vonta 
de acertar, de acomodar à voce 
dade que estava saindo de 
regime militar”, relata, 

Eliana Neme explica que os 
temas presentes 
foram alvo do inte 
Em casos em que não havia con. 
senso, o constituinte deixou para 
o legislador definir posterior 
mente Ela afirma que os ps 

a, até hoje & 
tigos que não foram disc 

plinados, como a normalizaçã 
“le imposta sobre grandes fortu 
nas, “Está na Constituição, mas 
até hoje ninguém falou nisso. À 
culpa não é del, frisa a juris 

Assim como os outros espe 
listas consultados pelo Correio à 
docente reforça que os únicos 
pontos que não podem ser alte 
dos são as cláusulas pe 
própria Constituição nos traz o seu 

m de validade. Qu 
inte coloca as. 

não podem ser mudadas, 
segue: dia que voo 
rem que esses princípios não de- 
vem mais nortear a nossa socieda 

de Cons 
ema 

liso não é importante os din 
tos individuais a separação de Po 
dee, af tem que 
mente, cla trouxe no 
indicativo da sta mort, 

“Nós já fizemos 120 
emendas em 30 anos” 
Para o senhor a Constituição 
tem muitos direitos, oque toma 
Brasilingovernável. Mas a Carta 
pode ser alterada por meio de 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), com exceção 
das cláusulas pétreas. O senhor 
quermudar alguma delas? 

Veja bem, não estou fazendo 
uma preleção pontual; estou pro- 
pondo uma reflexão. Não é que 
eu quero mudar isso ou aquilo. 
Acho que temos uma Con: 
ção prolixa, com muitos artigos, 
e, porissa, é que precisa de tanta 
PEC, porque tudo está na Const 
tuição. Assim, se quer mudar al 
go, tem que mudar a Constitui 
ção (uia PEC). Porisso, vejo que a 
gente devia ter uma Constituição 
mais emuta e ter um diploma le- 
galinfraconstitucional mais am- 
plo, demodo que a gente pudes- 
se ler mais facilidade de adequar 
o país às necessidades; ou ao no 
vo contexto mundial de tecnolo- 
gias; ou aos novos valores, como 
a gente está vendo aí muitas mu- 

anças dos valores da família; ea 
questão tributária. À carga tribu 

ria no Brasil já está em 35% 
Não dá para aumentar mais e a 
gente não consegue pagar a con- 
tados direitos que foram estabe- 
leeidos. Como à gente vai equi 
brar isso? Só nesse momento es 

tou precisando aprovar q) 
emendas constitucionais: a refor 
ma administrativa, tributária, o 
pacto federativo e a PEC Em 
genial, É sinal claro que o siste 
está esgotado, 

Quais direitos atrapalhama 
governabilidade? 

São muto, mas, por exemplo, 
aestabilidade do servidor, aire 
dutibilidade do salário, a isono- 
mia, que inviabiliza a meritocra 
cia Hoje, amaior despesa da na- 
ção é com servidores ativos eina: 
tivos. A gente paga produtividade 

funcionário aposentado. Es 
seo Brasi, Se a gente não con- 
seguir alterar essas coisas... Aliás 
as reformas são para isso. Lem- 

agora 
ra votação minha 

erdo governo — o veto. 
17, que congelou os salários dos 
servidores, progn 
2021. E onde está 
tem que corrigir automatica- 
mente, que tem direito à progres- 
são? A Constituição, Temos que 
poder nos adaptar. Como dizo 
ditado: “na natureza, não sobre 
vivem os mais inteligentes, nem 
osmais fortes; sobrevivem os que 
melhor se adaptam”. Ea nossa 
Constituição não nos permite ve 
locidade de adaptação. 

A Constituição americana tem 300 anos e 28 

emendas. Estamos há seis anos no deficit 
fiscal primário. O administrador não é 

incompetente, ele é engessado, não 
consegue tomar decisão! 

Mas, o funcionalismo pode ser 
alterado via PEC. Sabemos que 
existe uma resistência por parte do 
“govemo. Os políticos não gostam 
de mexer com o funcionalismo. 

Não estou querendo discu 
que gosta ou não; se é bom ou 
ruim. Sempre é ruim tirar deito 
de alguém. Mas, não dá paraco- 
rar imposto e não dá para pagar 
os diritos que estão aí Qual éa 
solução? Vamos reformando 
pontualmente todo ano, de novo 

edenova A nossa reforma previ 
denciária já foi aprovada e, daqui 
unscinco anos, vamos ter que fa- 
zer outra reforma, porque essa 
vai ter esgotado o seu efeito, É 
preciso que as pessoas tenham. 
consciência de que tudo que a 
nossa Constituição garante de di 
reitos não é compatível comaca- 
pacidade contributiva do contri- 
buinte, do cidadão. Temos uma 
conta para pagar, mas não temos. 
dinheiro para pagar aconta. 

Mas, esse impasse não decorre 
de uma dificuldade do próprio 
governo em aprovar as PECs? 

Não, não é dificuldade do go- 
verno em se articular. O governo 

rovar as PEC, já aprovou a 
da Previdênciae vai aprovar as de 
mais Mas, porque, agora, a gente 
consegui aprovar a PEC da Prev 
dênciae não conseguiu nos anos 
anteriores? Porque Rio de Janeiro 
ficou sem pagar salário: io Gran. 
de do Sul também: Minas Gerais 
ficou sem pagar salário e apose 
tadoria. Às pessoas perceber 
“Poxa vida, esse problema ques 

falando existe mesmo” Por 
as pessoas sempre pensam que o 
problema é dos outros, não é d 
las, nét Mas o problema existe p 
ra todos Será que vamos ter que 
teras crises, fratura exposta para 
tomar providência? 
Oque senhor propõe, então? 

Veja bem, estou propondo só 
um plebiscito. Quem vai decidiré 
o poxa O que cu estou dizendo é 
que eu acho que cabe uma refle- 
xão sobre uma nova Constitui- 
ção, ousobre emendar a Consti- 
tuição Isso aí é uma coisaqu 
da um dá a sua opinião. Estou 
muito feliz com as intimeraso 
niões favoráveis que tenho rec 
bido, e, obviamente, a resistência. 
dos privilegiados, porque sabe 
que não vai conseguirem uma 
outra Constituição esse excesso 
de garantias que conseguiu nes- 
sa. E não quero discutir o que tem. 
que mudar, o que não tem que 
mudar, Está na cara que tem que 

mudar, Nós já fizemos 120 emen. 
das em 30 anos e precisa de mais. 
algumas urgentes, send 
não fecha a conta. À Const 

cana tem 300 anos e 28 
s. Estamos há seis anos. 
fiscal primário. 

idor não é incomi 
ele é engessado, não consegue 
tomar decisão. Tudo estáindexa- 
do, vinculado, À despesa cresce 
automaticamente, ninguém está 
autorizando. À autorização es 
n ão. Se tem ou não 
tem dinheiro, ninguém quer sa 
ber. Está evidente que nós temos. 
querepensar. 

O senhor disse que viumuitas 
manifestações favoráveis, mas 
também há muitas desfavoráveis. 
Consttucionalistas argumentam 
quea discussão gera instabilidade, 
quenão sejustifia. Equenão 
éomomento, considerandoa 
pandemia. É a hora ideal para 
discutir uma nova Constituição? 

É só uma questão médica V 
cê tem que saber quando pode 
curarcom tratamento ou quando 
precisa de cirurgia. Eu estou 
achando que a gente precisa de 
cirurgia, e esses estão achando 
que um tratamento resol 
niões médicas são di 

macas pes. 
ões diferem. 

tes decomo resolver o problema. 
E absolutamente natural isso. As. 
pessoas têm opiniões diferentes. 
sobre como resolver um proble- 
ma que o Brasil está passando. O 
Brasilestáinviável. (SD) 
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JUSTIÇA / Pensado para reduzir superlotação de presídios, uso de equipamento fracassou na tentativa de diminuir 
população carcerária, mas representa economia para o Estado. Juristas reclamam de “seletismo” 

Limites da tornozeleira eletrônica 
» WESLEY OLIVEIRA Dados do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) apontam que um 
monitoramento eletrôni- terço dos presos provisórios aca- 

ba não sendo condenado quando 
vaia julgamento, o que reforça à 

Na esteira de Youssef, e Michel Temer. “Nossa Justiça. 
bém dobeira e primeira acusada a. não tem dó de deixar preto e fa 
ser presa pela Lava-Jato, Nelma velado na cadeia. Contudo, 
Kodama, que chegou a “ostentar depara com bangu 
sua tornageleira eletrônica en ou empresário, o en- 
quanto calçava um sapato da mar- aba sendo outro! 
cade luxo Chanel em foto postada . acusa o criminalista Rafael Paiva, 
nas redes sociais Adepta do Insta- paso em gs. Exceção 

co de presas no Brasil te 

Estima-se que, com o uso do 
51.897 mil. equipamento eletrônico, o Estado 

mentada em — podeeconomizar até 

de retirada da tomoweleira Após o No começo deste ms, o candi 
“tutorial”, ela levou uma Aral Moreira 
reprimenda pública do juiz Danilo. 
Pere 

1 Santana de Souza, o 
Rafael Chupim (MDB), pediu que 
sua tomozeleira eletrônica fosse 

da durante período de cam 
a. O político é ré 

quério por supost 

2010, a tomazeleira eletrônica . por pres. Cada detento 
surgiu no Código Penal como . cofres públicos cerca de R 
forma de medida cautelar alter- quanto a tormozeleira 

ente serin 

completa Mira 

não surtiu Lava-Jato 
o eleito esperado no país, 1) anos. 

penal no Brasi em que os mais ri 
cos são privil 

dopois de o monitoramento ele- Apesar de estar previsto no Có- mento dos 
trônica ter entrado em vigor. Ho- digo Penal brasileiro. mento seria uma campanha do seu cent 
je, o Brasil detém a terceira maior. meço d Em despacho do última dia 6, 

arcerária do mundo, — monitoramento eletrônico ga. 
nhou notoriedade à partir 
no auge da operação La 
do como peça-chave das investi 
gações, o doleiro Alberto Youssef 

de Ponta Po 
ento ele 

principal que é o da ressocializa 100 
ção, portanto, muitas vezes o anos de prisão, Youssel assinou 
monitoramento eletrônico para. acordo de delaçã 
pessoas que ainda não foram . três anos preso. Em nos 
condenadas é uma boa altermati- de 2016, ganhou o dir 

a baratear os custos” expli- cumprir prisão domiciliar com 

jpamento disponível 
para que ele deixasse a prisão. A vembro, data do primei 

das eleições municipais. Dois dias. 
antes, le será interrogado como. 
réu ma ação penal por integrar a 

JBS, que, segundo a do: 
seral da República (PGR), se 

ao ex-presiden- 
metade (55% 
clonados ao 

ena nã Doleira Nelma Kodama publicou “tutorial” com processo de 
mem serviços obrigatórios retirada da tornozeleira e levou reprimenda pública dojuiz 

“0 APLICATIVO 
DO CORREIO 
O Jornalismo de Verdade ainda mais perto 

de você. Navegue pelas seções de notícias, 

blogs e receba alertas com as principais 
notícias do dia. Baixe e acesse o conteúdo 

no smartphone ou tablet. 
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TE 
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= 
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noso por dar vida ao pa. 
pagaio Louro José — com- 
panheiro da apresentadora 
Ana Maria Braga no pro- 

grama Mais Você, da TV Globo 
calor Tom Veiga morreu ontem, 
aos anos, no Rio de Janeiro: À 
Rede Globo info 
foi encontrado morto na casa em 
que morava, na Barra da Tijuca, 

Oeste da capital Auminen. 
egundo a emissora, a causa 

d fechamento desta 
edição. À Polícia Civil do Rio de 
Janeiro investiga caso. 

Em comunicado oficial à im- 
prensa na note de ontem, a Glo- 
bo confirmou que Ana Maria 
apresentará o Mais Você de hoje 
Segundo a nota, o programa será 
em homenagem a Tom Veiga. Em 
publicação nas redes sociais, Ana. 
disse tr perdida "um parce 
todo da, um amigo, um filho”. “O 
Tom era um menino de sorriso 

solto, sempre alegre, com um hu 
mor Unico e talentoso demais. À 
fragilidade da vída nos pegou 
mais uma vez de surpresa e m 

eixou completamente sem 
chão, O momento agora é de ora 
ção! escreve a apresentadora 

O personagem interpretado 
porVeiga fo idealizado por Ana. 
Maria em 1996, época em quecla. 
ainda comandava o Note e Anote 

Record, À contratação do ator, 
inclusive, foi uma exigência dela 
para trocar do emissora. "Precisa 

bicho que falasse, qu 
se comigo, mas não po- 

er cachorro, porque cachor 
ro não fala, passarinho não fala. 
E,poro 
lo papagaio, contou 
dora no site Memóri 

assistente de esto, pegou 
o fantoche para brincar com os. 
colegas, Ana Mara iu e pediu que 
elempelissea brincadeira no arno. 
dia seguinte. Desde então a dupla 

o lumequeir, alanta 
dor, mas é muito divertido, inteli- 
gente À vezes, quando eu revejo 
dim programa, cu me pego dando 

TELEVISÃO 
Morte de Tom Veiga, ator que interpretou o personagem nos programas de Ana Maria Braga, interrompe parceria de 20 anos com 

a apresentadora. Ela comandará o Mais Você de hoje em homenagem ao amigo. Polícia do Rio de Janeiro investiga o caso 

Um parceiro, amigo, 
filho chamado Louro José 

Apresentadora usou as redes sociais para lamentar morte: “Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre”. 

risada. Eu dou risada com o Lou 
ro. O legal, na personalidade dele, 
e Cresceu, mas contínua uma 

ande criança”, relembrou a nota 
sobre o depoimento de Veiga em 
relação ao personagem, também 
no site Memória Globo. 

Veiga foi casado por io me- 
ses com Cybelle Hermínio Costa. 
O casamento chegou ao fim em 
outubro. Antes, ele havia sido ca 
sado por H anos com Alessandra 

à, de quem se separou em 
2014. Fes têm uma fila juntos. 

DIA DE FINADOS 

Homenagem às 160 
mil vítimas da covid 
» BRUNA LIMA 
> MAÍRA NUNES. 
» TAINÁSEIXAS 

A professora Rafssa Vaz, 24 
amos, éuma das milhares de pes 
soas que sofreram com a devas: 
tação causada pela pandemia de 
covid-19, Seu pai foi uma das 
160.074 vítimas da doença no 
Brasil, Numero dificil de mensu 

dor de cada parente e amigo 
ganha uma dimensão ainda 
maior neste Diade Finados. A da 
ta, tradicionalmente marcada 
pela presença maciça de pessoas. 
nos cemitérios, será acompanha- 
da de uma série de restrições: 
protocolos sanitários — assim 
como foram as perdas de todas. 
essas vidas, a maioria delas sem 

à despedida. Ontem, fo- 
m contabilizadas mais 190 fa 

falidadesão balanço do Ministé 
rio da Saúde, além de 10,100 no- 
vos casos, totalizando 5.545.705 
de infectados no país, 

“Tivemos asorte de o meu pai 
terficado em um hospital que se 
“comunicava conosco o tempo to- 
da Mas, a parte mais dificil foinão 
poder sair de casa para visitá-lo”, 
comenta Raísa, fila de José de Li” 
ma, que morreu aos 67 anos em 
decorrênciada covád-19, após ficar 
internado por quase todo omês de 
Julho "A doença émuitocruclmas 

pois é tudo muito dificil O en. 
terro precisou ser muito rápido, 
sema possibilidade de fazer várias. 
coisase sem dar tempo de a gente 
processar tudo” lamenta. 

Ador de Raíssa torna-se ainda 
mais intensa ao não poder ser 
mpartilhada de perto com air 

mão, devido a isolamento social, 
jáque moram em casas diferentes. 
À experiência delicada de ter 
acompanhado paina hutacontra 
virus, com vários altos e baixos 
no quadro de saúde, deixamarcas. 
“A gente fica meio neurótica de 
pois de perder uma pessoa prá 
ma por essa doença fica achando 

Repercussão 

A morte de Ve provocou 

gr, “Ana Maria 
Braga” chegaram a figurar na 
lista dos assuntos mais comen- 

homenagearam Tom Veiga nas. 
redes. O perfil de A Turma da 
Mônica, de Mauricio de Sousa, 
postou homenagem ao ator. À 

atriz Regiane Alves relembrou 
dos encontros com o persona. 
gem de Tom Veiga. “Obrigada 
por ter tornado nossas manhãs 
mais divertidas”, disse, 

Time do coração de V 
Corinthians prestou home 
gem ao ator “O Timão se solida- 
riza aos familiares e amigos de- 
sejando muita força neste mo. 
mento dedor e luta” 

A atriz Ana Furtado 
brovo convívio com o criador de 
Louro José -Troune alegria e mo- 

is para 
eterno e icônico Louro José. Um 
cara querido, doce e talentoso 
com quem tive o prazer detraha- 
1har algumas vezes, Querido 
Tom, descanse em par? 

O escritor e roteirista Walcyr 
Carrasco prestou solidarieda- 
de à apresentadora Ana Maria 
Braga, além de homenagear 

do Louro José, pe 
n do EMaisVoce. Ble que 

alegrava as nossas manhãs 
a minha amiga Ganama. 

rial6. Meus sentimentos! Vá 
em paz, Tom! 

“O Louro José foi uma das. 
maiores criações da história da. 
tevê brasileia”, disse 0 influen- 
ciador digital Felipe Neto. O ator 
e ex-BBB Kaysar Dadour lamen. 

Em 217 o ator chegouase 
afastar do Mais Você depos de 
passar por um cattersmo, 
Ap a iu ele mudou os 
hábitos e emagreceu 12 quãos 
Na ocaso após o Louro José 
surda bancada do mata a 
apresentadora Ara Mana 
Braga expo a aus 
fas “Meu lh, papagaio amigo, 
eso Então, sua oração 
vale Esá tuo bem. O médico 
“alou que é para ele car um. 
bocadinho em casa porque é 
melho paras recuperar logo 
se a apresentadora, Ara 
Mari acrescentou na casa, 
que em 20 anos de parera 
com Tom Vega, aquea tha 
soa primera vez que ea 
trabalhava cante das câmeras 
sema compania do papagaio 
por mais de dos dias seguidos 
“Ele fca com dr nas cosas 
pela posição que ee fc. into 
muta faia ele, Se cui, he, 
papagaio falou 
apresentador, na época, 

tou a morte do ator. “Nós somos. 
primos é temos o mesmo tama- 
nho do nariz, você sempre foi 
maravilhoso comigo, com o co. 
ração apertado escrevo esta 
mensagem. Meu sentimento a 
todos os familiares « que Deus. 
abençoe suaalma Glourojose”, 

“Ea não acredito que 2020 e 
vou o Tom Veiga, famosa voz do 
Louro José, Deus conforte o co- 
ração dos familiares e amigos”, 
publicou o cantor Mumiuzinho. 
*O Tom Veiga, intérprete do 
Louro José, era um humorista 
incrível, Imagina você todo dia 

er que improvisar piadas em 
rede nacional, ser sempre 0 
ponto cômica de respiro de um 
programa diário falando para 
milhões de pessoas, com uma 
linguagem popular e acessível? 
É para poucos”, enalteceu o co- 
mediante Marcos Castro. 

Campo da Esperança, ontem: superação do Luto é desafio global 

morrer tambéni, relata. 
De acordo com a Organização 
Mundial de Satide (OMS), cada 
morte deixa de seis 10 pessoas di- 
retamentealetadas pea pandemia. 
Mas, muitas vezes, sem achaner de 
acompanhar oente querido nosid- 
timos dias de vida, tendo que se 
despedir sem a possibilidade de 
um velório, o efeito da perda tem 
impactosinédditos O psicólogo Fer- 
nando Pessoa de Albuquerque, 
doutor em saúde mental eespecia- 

lstaem prevenção do suicídio air 
maque o processo do luto mudos, 
o que compromete a assimilação 
damoriee pode gerar problemas. 
dessuide menta, como depressão. 
Alem iss, a superação dasdi- 

ferentes fases douto — negação, 
va barganha depressão aceita- 
» fica comprometida. “Essas. ç riualizações sociais são muitoim. 

portantes. Nos entristecermos co- 
Ietivamente pelas 160 mil pessoas. 
que morreram. Éum modo dea 

geme era em contato coma 
tude david. É importante agen 
aligriresse fim paraconseur pas 
sar por um processade criar 
dessa condição que o mundointi 
mestvivendo esplica. 

Outro ponto importante a ser 
trabalhado, devido às circunstân 
cias, éaculpa sentida por fami. 
lares e amigos que podem ters- 
do vetores da doença para pes 
sois que morreram. Precisamos 
entender que a pandemia é um 
processo mundial ea gente 
tem controle sobre ss Alvar os 
processos de culpa dos amifires 
vaiser um desafio coletivo” ava 
fa Albuquerque 
Despedidas alternativas 

Para aliar o processo de lu- 
to, o psicólogo recomenda formas 
alternativas de ritualizar a espe 
dida, por meio de cerimónias vi 
tuas ou com lembranças nos t- 
mudos das vitimas. Foi esa forma 
que Fabianna Accioly Bezerra 
Fortini encontrou para lidar com 
adorde perder uma dasmolhores 
amigas, Ana Caroline Rêgo Mu 
ler aos 3 anos A servidora púbii 
caorganizou uma homenagem 
emque amigos e familiares pude 

compartilhar lembranças e 
soltar balões, ao som das músicas. 
preferidas da amiga, cm frente ao 
p: 
ocorreu ar live 
mentoe uso de máscaras. 
'Me deu uma certa pas, por 

que conseguimos fazer essa des 
pedida com alguma leveza”, conta 
Tabianna. Amigos próximo 
rol.como era chamada, também 
cgamizaram uma ação de solida- 
riodade para ajudar abrigos que 
resgatam e cuidam de animais, 
uma paixão cultivada pela vítima. 
Aitudes que ajudam, mas nem 
sempre suprem completamente. 
luto. Por mais que tenha eito a 
homenagem, a sensação de de: 
pedida é inacabada. E muito di 

ão poder ver a pessoa para 
darum ponto final 
Aos que não têm a oportuni- 

dade de se despedir, o projeto 
Inumeráveis surgiu como alter 
nativa para lidar com a perda 
criando um memorial virtual pa- 
mm homenagear as vítimas da co 
vid-19, À plataforma trazos no- 
mes e uma frase, em prosa, que 
representa a trajetória de cada 
um, Afinal, as vítimas não são nú. 
meros, Têm nomes, famílias bis- 
tóriase, hoje, são lembranças. 
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TRABALHO 
Contexto da pandemia e portaria com metas a bater elevam tensão na autarquia. Sindicato reclama de jornadas ampliadas e ameaças de 
redução salarial. Órgão refuta acusações de excesso: “O que há é a melhoria do trabalho, com o aprimoramento e criação de programas” 

Queda de braço entre 
servidores e INSS 

qa Afastamento crescente 
im meio à pandemia e à fla 
de atendimento do Instituto 

Correção 
de injustiça 

Enquanto a maioria dos servi- 

Nacional do Seguro Sacial Número total de servidores e de Licenças no período de 2016 a 2019. 
INSS), os servidores e o dr 

erra. Um dos. Ano  Totaldeservdores Total de afastamentos — *% de afastamentos es é a Portaria dores das careras de Estado quo 
1.020, publicada no fim de se EE 1026 = por meio de subsídio 

tembro, que estabelce uma série parcela nica) — inicia na adm 
de obrigações e metas a serem cd E em E nstação dera com ganhos mi 
cumpuds pls nclonáros ns nos use am diosde RS 15 mi começa as 
quanto a Federação Nacianal dos. aposentar com salário Integral e 

poetisa Senocmpdra e dé Patti da 
Cnespoalimandolercondhões Meta é punido €, q asa combat tda pt et faneenáios do Poder Bruto 
dei o NS de quendohá mais graveainda: pi pende, ndo 
excesso contra categoria. lor do salário am o pijama, pendiam 601% dos. 

Maseir Lopes, diretor da fe. O Val ganhos mensais, porque ganha- asp afirma que o INSS lançou despenca. (..) Os adriisiavos rersetam vam vencimento básico (VI gr 
mão de uma estratégia que eta So o servidor não [o ppemetodas dlficações. O que chama a atenção 

m púnico e sem Feira sa éque durante a vida ativa, les po 
tivos “fora de ate as tais e Tinham remuneração composta por pavam contribuição previdenciária 

propósito” metas, émal vencimento básico (VB) e gratificação sabe tados dimento 
ta E Du seja se rechessem mensal 

cinco mil avaliado pelo jpesbao Viobedo! mente R$4 mile VI, mas R$ Amil 
das em todosos setores, musnão chefe enão ganha persa! de gratificação, pagavam 11% so 
oferece “as devidas condições pa tificaçã “e Recebiam somente 50% quando bre mil Mas na hora dese apo- 

rabalho seja Feito, já que: agratificação se com R$4 q aposentavam os sblerascspruvos no fm completa. O ti Bm 30 o eo asa 
cmamenctmimemiçio  resutadode  ToadesenidoesdoNSS eo 
vigor no país, apon tamanha pressão amos “gando que o aumento previsto no 

mole ntundcmo  toadoecimento —HENANNNN mile O onto é pra, 
servidor tem que esperar mitos em massa" AS made paralaç mas não no india, Pr a 

às vezes, não consegue, en- uma dei, após a conclusão da h 
quo o nie tem- Perfume " Concurso previsto para 2022 Eorpóriide based er, 
poa mento: 2018 e 2019), os valores a mais nos. 

Aalment INSS tem 201056 Nacional dos gs dO contracheques variam entre R$ 
ml servidores avos, três mil tem Trabalhadores em Sade, 517, para servidores do nl un 
pá no todo 23 mil birinl! eim Salários previstos hiar;, es 1.184,50, para intermedi 
servidores, sendo que 451 estão. ri e S257500, para superior. 
em abono permanência, além de R$ 5.344,87 para técnicos (nível médio) Esses são exemplos de remu- 
funcionários de estatais incorpora nerações do topo da Carreira da. 
dos am quadro, que agegou im Previdência, Saúde e Trabalho. 
Pega dec qd (GESTO e também GE 
iz órgão Em nota, dz que, ao jeral do Poder Executivo) qu 
contrário do que afirma a Fera reúnem a maloria dos servidores. 
ção Nacional dos Trabalhadores. federais, considerando o valor h 
em Saúde, Trabalho, Previdência e tegral dos pontos da gratificação, 
Assistência Social (Penasps), "não Na época, especialistas cr 
há assédio moral no INSS” Sem . aumento da produtividade O > Concurso confirmado para 2022 5, que incorpora a ga pelo impact futuro qu 
mencionar as estatísticas de adoe- . INSS diz, ainda, que a Portaria Assremunerações mensais O INSS, . causaria no Regime Próprio de 

ão é verídicaa Previdência dos Servidores da cimentos, garante qu quehãé 14720 clenca as atividades de toda. OINSS nda proacolou peido de concurso para 2020e pat paraouras contudo, eba 
a melhoria do trabalho, com o area meio do órgão, a serem: formas de contratação. O Gegão passa 'peia maior transformação de sua citada precariedade no trabalho”. União (RPPS). José Matias-Pervira, 
aprimoramento e a criação de. talhadas por diretorias, para que nstórs, norma a assesride impera dorgão. Aesirata até especialista em contas públicas da 
programas de gestão, com foco na a aferição de produtividade seja e 201, e ter corcâuido o dimenssonamento e o pranejamento ce recursos “Otimização” Universidade de Brasília (UnB), 
produtividade, que, inclusive, é feita de forma adequada, sem tumanas de mécio e longo prazos Que Derm tá a programação de concursos chega a dizer que “a expansão de 
pioneiro no serviço público, ser- prejuizo ao servidor. a paro e 2022, quan termena o contrato dos servetcres aposentados e Quanto ao sistema, o órgão — gastos era incompreensível” 
vindo de case para outros órgãos b mtas nativos temperánas selecanados por esta”, estaca em nora. “está em constante Carlos Eduardo de Freitas, excl 
dofuncionalismo federal Excelente repercussão” à Dataprev, para. retor do Banco Central, lembra. 

Agora, com o trabalho remoto, que sejam cada dia mais aprimo-. que, na gestão do ex-presidente 
o servidor está mais impossibili- “Neste sentido, é importante rados. Os links de internet foram . Michel Temer, a equipe econômica 
tado, alega Moacir. Sem condi- . informar o programa de gestão te- ar, conta Lopes. O nú- ção. Os que permanecem estão . “consideravelmente melhorados”, . deveria rechaçar “as armadilhas” 
ções de avançar é com internet . ve excedente repercussão entre os oentes só aumenta Em . sobrecarregado e não se beneii- . oque otimizao trabalho nas agén- . nas negociações salariais de ante. 
doméstica, de baxa capacidade, . servidores, com grande adesão às. 2016, cram 39,3% do total. No . ciam dos avanços tecnológicos. cias. “Loga, não é verídica a citada . cessores “As promessas do passado 
a profissional se vê sem opção. modalidades de teletrabalho inte . ano seguinte, 39,8% Em 2018, fo- O INSS não oferece condições, . precariedade no trabalho” Os ser- . não se enquadram no presente: Se 
nos horários de pico. Desiste. Re-  gral e semipresencial, não sendo . ram 47,2%. Em 2019, chegaram a. diz Lopes, mas cobra resultados, . vidores em atividades essencial: O dinheiro está curto, não tem por 
torna ao computador após as . correto fazer qualquer insinação 64,7%. Em 2020, os númeras ain- . com o argumento de cumprir a . mente presenciais não são obriga-. que dar aumento deslários muito 
2h fica à disposição até depois. sobre assédio moral”, refuta o . da não foram divulgados, mas as lei. Em 23 de outubro, dos a aderir a programas de pes- . menos ampliar despesas obrigató- 
das Sh atesta. “Se não cumprir a. INSS, Asatividades estão cadastra- . metas abusivas permanecem, de . reapresentou proposta de metas . tão “Nesse caso terão que cumprir. rias, como a da Previ 
meta é punido e, mais grave ain- . das em sistema, para que o servi... acordo com o dirigente sindical... de produtividade para avaliação . a jornada normal dos servidores. 
das o valor do salário despenca”. . dor lance o trabalho diário, cas. “E, quem precisa de assistên- . dos indicadores, apontando de- . públicos, com controle diário de . tário-geral da Cond 
Isso porque cerca de 60% dos. chefias imediatas tenham acesso. cia tem que procurar o SUS ou. terminação do Tribunal de Con- — ponto; assinalao documento. nal dos Trabalhadores no Serviço 
ganhos são de Gratificação de . “ettramos, o programa tem foco . plano de saúde, pagando duas . tas da União (TCU, acórdão nº Em relação à Público Federal (Condef) que de 
Desempenho de Aividade do Se- na produtividade, o que melhora-. vezes: a mensalidade e a contra- — 1795/2004). “Mas, estranhamen- Desempenho fende o cumprimento do acordo. 
gro Social (GDASS). “Se o servi. . rá consideravelmente o trabalho . partida por exames. O INSS não. te, não cumpriu outros acórdãos, — Seguro Social (GDASS), para o “para comigr a injusta e a absunda 
dor não bate as tais metas, é mal . ce Lodas as áreas do INSS, assim . em acompanhamento para afe- . como os de 2014 e 2016, que exi. fim do movimento grevista de. perlaquevemdedécadas 
aliado pelo chofe e não ganhaa como aconteceu na concessão de . ir as condições dos trabalhado- . gem concurso público emelhoria 2015, o INSS informa que se “Entre todas as categorias do 

fiação completa. O resulta- . benefícios; reforçaa nota. res que muitas vezes cumprem . da condição de trabalho em uma . comprometeu com a incorpora- . serviço público, os que ganham 
do de tamanha pressão &o adoe- Pelos dados da Fenasps, com . jornadas diárias de 10, 12 até 15 . das maiores empresas de Seguri- . ção nos proventos de menos contribufam mais para a 
cimento em massa”, completa. base em publicações do próprio . horas. À rigor, ultrapassam as 26 . dade Social da América Latina, . doria pela média dos últimos 60 . Previdência. Pagávamos sobre o 
As metas não são abusívas re- INSS, em 2019, contudo, 64,7% . horas extras semanais. Há mais. responsável pela misribuição de . meses, alteração da parte míni- . tolalerecebiamos ametade” ssi- 

bateo INSS. São buscadas em cál- . dos 19.744 ativos (12.776 profis- . de 10 ana, ninguém passa por . renda que mantém mais de três . ma da GDASS de 30 pontos para silva. Mas, como o serviço 
culos de técnicos da casa, “com  sionais), em algum momento do . avaliação periódica. Não somos . mil municipios brasileiros restabelecimento . público tem uma série de planos 
expertise para tal e após profum- . ano, tiveram problemas que os. contra cobranças de bom desem- Denúncias da Fenasps ai o de 12 meses para. de carreira, alguns ficaram para 
do estudo sobre cada área”. Parao — impediram de trabalhar. A maio- — penha. À sociedade merece. Mas, — tam ainda que, mesmo diante . progressão e promoção e criação . trás." confusão é grande, porque 
órgão, já que “o servidor tem o . ria sofreu de doenças psicológi- . sem infraestrutura, é impossível”, . da crise provocada pelo novo . do Comitê Gestor da Carreira do. há sempre estratégias desse go- 
benefício de trabalhar de casa, ou cas, como síndrome do pânico, reforça. O problema se agrava. . coranavírus, o governo ameaça — Seguro Social. Com a edição da. veno para não cumprir a lei ou 
ser dispensado do ponto em três. qu cardiacas, derrames é AVCS. . De 2018 para cá, quase 40% do . reduzir salários e não cumpre . Lei ne 13.324, de 29 de julho de. mascarar direitos por normativos 
dias da semana, o teletrabalho ou. Passaram a tomar remédios con- . quadro dos servidores do INSS se. acordo de 2016, definido na Lei. 2016, foram atendidas as reivin-. que surgem do nad, avalao di- 
sistema semipresencial prevê o . trolados. Alguns não resistiram e . aposentaram. Não houve reposi- . nº13.324/2016 após a greve de . dicações” reforça. retor da Fenasps, Mocir Lopes. 
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CONJUNTURA / Com Selica 2% ao ano, rendimento da poupança supera o de fundos com taxa de administração acima de 0,5% ao ano. 
Estudo mostra que R$ 10 mil na modalidade renderiam R$ 140 em 12 meses, retorno melhor do que boa parte das aplicações de renda fixa 

Onde investir com segurança 
última quarta-fe 

Jomitê de Pol 
tária (Copo ja 
Central (BC) decidiu 

ao amo a ta bási 
ros (Selic). Um dos princi 

pais indicadores do mercado f 
nanceiro brasileiro, a Selic tem 
fluência no retomo aos inve 

nto de consu 
res de operações de empréstimos. 
e financiamentos. Além disso, 
também é usada como parâmetro 
pelo BC para controlar a inflação e 
“estimulam o Produto Interno Bru 
to (PIB, soma de todas as riquezas 
do país), De acordo com estudo da 
Associação Nacional dos Executi 
vos de Finanças Administração e 
Contabilidade [Anefac), desde 
qo de 2014, a taxa Sel teve 

o de 241% (5:50 pon 
), ao baixar de tos porcen 

725% para?! 

população de baixa renda. 

(remuneração pe 
serviços de gestão). Nos cálculos 
a associação, se a taxa de adm 

nistração for malor do que 0,5% 
em um funde fixa, por 
exemplo, a qu ada val 
render menos nessa mos 
doque 
ça — modalidade preferid 
brasileiros que iniciam seus in 
vestimentos, pela segurança 
mas que andou por 
pouco atrativa é sem oferece 
ganho real (acima da inflação) 

a de poupan 
dos 

ideia 

» À caderneta de poupança foi criada pelo 
Imperador Dom Pero 1, no século XX, para a 

» Estudo da Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbirma) 
aponta que 90% dos brasileiros conhecem a 
poupança e outros 86% guardam dinheiro nela. 
Essa é à maior taxa identificada pelo estudo. 

» Esta isenção dá uma falsa sensação de que os. 
tros produtos, por serem Inkutávei, são menos 
rentáveis, Especiistas, contudo, ebatem essa 

Poupança x renda fixa 

Vencem a conta poupança em qualquer stuação. 

periodo, 
» Multas pessoas aplicam em conta poupança 

dade pensando na facilidade da aplicação ou no resgate 
na isenção do Imposto de Renda aniversário sempre o da 1º do mês seguinte 

dos R$ 30, dependendo do titulo. 

» Produtos como CDE LO LCAs, Tesouro Selic e até Fundos D, dependendo da tava Sel, 

» Na poupança, se não houver o resgate do dinheiro exatamente no dia do aniversário, 
perderá a rentabilidade acumulada do última período. 

» O rendimento sô é creditado no “aniversário da poupança”, 30 dias depois do depósito 
É possível, sim, sacar antes desse pravo, mas o poupador perderá os rendimentos do 

» Vale acrescentar que as aplicações nos das 2, 30 e 3] decada mês terão coma data de 

>» Especialistas diem que, e não houver pressa em resgatar dinhero, vale a pera pagar 
um imposto e migrar os recursos para investimento com apuração diária de Juros. 

» Um bom exemplo é o Tesouro Diet, co valor mínimo de investimento fica em torno 

esse, O investidor, antes 
de tudo, tem que avaliar se é 
conservador, moderado ou arro- 
jado e, a partir daí, diversificar 
seus investimentos, analisando 
os juros, Estando ciente de que o 
cenário de taxas no Brasil não 
vai mudar logo, explica, 
“Gustavo explica que, nos últ 

mos anos, o Brasil passou por 
uma mudança na área dos in 
vestimentos, “ramos conheci 
dos por ser um dos países com 
os juros mais altos do mundo. 
Mas, desde 2014, vivemos um 
processo de redução. O cenário 
vem mudando, pussamos por 
situações complexas de endivi- 
damento público e resultado de 

s ruins. Nesto os, 
ainda, o novo coronavírus, En. 
tão a forma de investir no Brasil 
mudou, a renda fixa perdeu for- 

vestimento mais. 

nho, À estudante universitária 
Tânia Costa, 21 anos, de Ceilân: 
dia, conta que se aventurou no 
estudo do mercado financeiro e 
teve bons resul 
cei a ver coisas de investimento 
em 2017, porque conheci um ca- 
nal, por recomendação do You 
Tube. Lá, 
ção finance 
porá 

di sobre educa 
de forma prática, 

a linguagem do mercado 
não é acessível, relata 

Fot a partir do canal no You 
Tube que Tânia começou a se 
interessar por desvendar os 
meandros das diversas opções. 
no mercado financeiro, À uni: 

que a experiên: 
cla trouxe benefícios. “A expe- 
riência me deu muito retorno, 
não só financeiro, mas disciplina 

Agora, de acordo com a Anofac 
com a Sale a 2% ao ano, os in 
vestidores em bi 
começam a admitir mais riscos. 
Nesse sentido, uma das opções 
passou a ser 0 Tesauro Direto 
(negociação de títulos públicos). 

Os investimentos mais procus 
Reserva 

O economista Rodrigo Franchi 
rados são os atrelados à Selic . nl, sócio da Monte Bravo Invest 
(Tesoura Selic) por sua suposta . mentos, afirma que “a captação da 
segurança. Selic que não esca- poupança aumentou. É um dos. 
pou, contudo, dos impactos pro- 
vocados pela decisão do Copom, 
que alterou seu rendimento é 
acabou por deixar a poupança 
mais lucrativa. Como exemplo, à 
Anefac aponta que, com os juros. 
no patamar mais baixo da histó- 
ria, uma aplicação de R$ 10 mil 
na poupança a 2% anuais, após. 
12 meses, dá ao consumidor re 
torno de R$ 140. Caso fosse apli 
cado em lundo com taxa de 
administração de 0,5%, o retorno 

de R$109, 

motivos oi fato de o pessoal de 
baia renda conseguir parar dl 
beira quando passou à receber o 

nlio emergencial pago pelo go- 
vero para fazer frente à crise eco- 
nômica provocada pela contam 

o nevo coronavirus O que 
mostra que o brasileiro está crian 
do uma reserva”. é dezembro, de 
acordo com o guverno, ser 
321,8 bilhões injetados na econo- 
miacomo audio emergencia 

pandemi 

COMÉRCIO 

Black Friday cada 
vez mais digital 
» BRUNA PAUXIS* 
» FERNANDA STRICKLAND' 

Black Friday inaugura o 
período de compras de 

das princi 
pais datas para o comércio 

» mundo tod. Durante aim 
a eira de novembro (eos dia 

que antecedem e precedem a da 
ta), consumidores aproveitam as. 
promoções para comprar à vonta 
de, Em melo à pandemia, mais 
precisamente no dia 27 dest 
após 10 anos desde 
Black Friday brasileira, oconerão 
mudanças na estratégia e no pla- 
nejamento das empresas como 
reflexo do isolamento socia. 

A assistente administrativa Da- 
nele de Moraes Garcia, 21 anos, . sentado pola pesquisa é que o 

otadora de São Paulo, diz que . mento da criação de contas gi 
onomizou muto esperando a . tais para no do aunílio 

chegada do mês de novembro. . emergencial que contribuiu para 
“Como eu sempre goste de com- uma “bancarização” da popula- 
prar em loja física, eu não gastei . ção, influenciando, consequente 
lanto (em razão da quarentena)... mente, seus hábitos de compra. 
Então, consegui economizar mais. 

; a Mais buscados este ano, o que me faz ter mais. 
verba para gastar”; comemora 

Pesquisa da startup brasileira 
Méliuz, realizada em agosto, 

comprar on-line em 
lo menos se “conformou” com as. 
limitações. E o caso da estudanh 
Dayana Mendes, 18, de Brasília 
“Ear aproveitava a Black Friday 
para comprar os presentes de 
ata e coisas que eu queria. Est 

2020, ou pe- 

disso Então, a altemativa é polos. 
sites mesmo”, afirma 

Segundo dados da EbiNisen, 
a Black Friday de 2020 terá um 
grande aumento do comércio ee 

relete uma adapta 
tos do comprador 

trônico, o 
ção dos h 

de uma alta de 27 
das do e-commerce em compara- 
jo com 2018. Outro fator ap 

Diferentemente de Daniele, 
muita gente passou a gostar de 

Fonte Anef, BC, Arbéma e BTG Pactual Dial 

captação líquida de R$ 13,2 bi 
Ihões em setembro. O v 
x para o mês de toda a série 

histórica do BC, à 
1995, e represent 
consecutiv 

tão “buscando alter 
nos tais ae 

o sétimo mês. e aumentando os risco dos i 
líquido. timentos lembra 

Opções 
positiva. Esse resul 
pança se deve a depósitos de 
294 bilhões e reth 
280,8 bilhões. No ac 

das d 

Selic a 2% 
passa a render 1 
Em sete 

para o period 
De janeiro a setembro do a 

pasado, ao contrário, houve saí 
cla de R$ 6,063 bilhões. Franchini . o retorno da 
complementa que os investido- 1,76% 
res, diante das sucessivas crises 12 
no país, vêm mudo 

Rua 25 de Março, em São Paulo: comércio online e bancarização podem mudar o cenário no varejo brasileiro 

mostrou que 72% dos usuários. 
do site pretendem comprar na 
Black Friday. Dentre os entrevis- 
tados, 42% afirmaram apro 

data para con 
sidade e 25% pretendem 
rir produtos de deseja. A par 
a de pessoas que afirmou an- 

tecipar as compras de Natal foi 
de 6%; e 17% vão trocar seus 
produtos antigos por novos ou 

informática (41,0 
e cosméticos ( 

consumid 

sicas. Já 30,92% pretende 

pras dos pa pane 
de outro modelo. 

Entre os itenss mais alimejados 
estãos eletrodomésticos é eletro- 
portáteis (52,74%), eletrônicos e 

Alguns que já tinham reserva e 
+«m ampliar os horizontes es 

para po 
da inflação 

es. roe defendo a busca por mexa al 
economista 

Segundo especialistas, com a 

3 do CDI) e, em 
%, enquanto O 

), perfumes 

tphones (28, 64%). Dentre os 
es, 58% dizem que 

rarão em lojas on-line e 
as lojas fi 

dir as compras entre as duas for 
mas de comércio. À pesquisa re- 
velou, também, o plano de com- 

Dos mais 
de2 mil entrevistados, 57 8% uti 
lizarão outros sites para fer mais. 
informações sobre produtos elo- 

2% irão direto ao site da 

e organização. Acredito que, 
quando você começa a organi. 
zar 0 dinheiro, você con 
organizar sua vida inte 

Um estudo da Asso 
as Entidades dos Me 

dos Financeiro e de Capitais (An. 
bima), que identifica o perfil do 
investidor e onde ele escolhe 
aplicar, identificou que 90% dos. 
brasileiros conhecem a poupan 
qe outros 8% guardam dinhei- 

corda com a Anbi. 
pessoas que inves 
a dizem que o 

ilidado e co 

vestidor Vitor Craveiro, 28 anos, si 
morador de Brasília não vê a pou 

ça como o melhor caminho 
para quem deseja ganhar dinhei 

ternativas para obter lucro. 
ndimento 

ano e considerando a inflação, a 
poupança significa um ganho 
negativo. Ou seja, no final das 
contas, os brasileiros estão per- 
de 

fazem por 
dade — na 
quem tem con 

o uma conta-corrente vincu 
medo de arriscar ainda gera . cla, Assim, É possívol programar 
muito receio em quem pretende uma reserva mensal ou fazer à 
começar a investir. Gustavo Ber- transferência entre contas 

Messem In- 
os, ressalta a impor 
e respeitar o perfil de 

do dinheiro”, analisa Crav 
que está há 14 

do dos investime tos. Mi 

totá, economista 
vestime “Estagiários sob a supervisão de 
tância, Andreia Castro 

Produtos 
preferidos 

O que o brasileiro estará em busca 
nadltima sexta-eira do 
mês de novembro 

52,74% Eletrodomésticos 

41,05% — Eletôncose 
Mlormárica 

32,36% Pertumese 

Móveis e decoração 

Ro 

lojas 32,1% se manterão informa. Loros 
dos de ofertas por e-mail; « 

devem fazer pesquisa em Aliment 
comércios físicos. 

Os sites que Viagem 
ços são plano de 233 

divi- — trevistados. Outros 1 egos e: 
atentos a anúncios na internet: Ea 
12,7% contam com indicação de Relógio 
amigos; 8,6% estarão de olho na 
televisão; e 0,4% afirmam que 
utilização outros recursos. 

BATH arigosesponios 

Forte ir tag 
“Estagiárias sob a supervisão rdaanão 
de Andreia Castro 
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Alento que vem 
da construção civil 

pandemia do novo corona- 
virus frustrou as expecta 
vas em relação à economia. 
O país voltou a patinar na 
recessão e uma retomada 

mais forte da atividade está longe de 
acontecer. À indústria da construção. 
civil se coloca entre as exceções. À 
confiança dos empresários do setor 
cresceu nas últimos meses, com a 
maior movimentação do segmento 
imobiliário e das obras públicas, 
ocorrida com a Nexibilização do iso- 
lamento social, recomendável para 
conter a proliferação do vírus. 

Em setembro, a construção civil em- 
pregou mais 45.249 trabalhadores. No 
acumulado dos primeiros nove meses 
deste ano, foram criados 102.108 postos. 
cle trabalho com carteira assinada, Em, 

A retomada das atividades da cons- 
trução civil ganha expressão ante o au- 
mento do desemprego — quase 14 mi- 
1hões de brasileiros fora do mercado 
formal. O setor recuperou as vagas per- 
idas entre março e maio e apresentou 
saldo superior a 100 mil oportunidades. 
no acumulado de janeiro a setembro. 
Além disso, tem capacidade de absor 
ver mão de obra de trabalhadores com 
menor grau de escolaridade, retirando. 
da limbo aqueles que, há muito, bus- 
cam emprego formal. 

Mai: a construção civil az interfa- 
ce com centenas de outros segmen- 
tos, que dependem da sua perfor. 
mance para reabrir vagas fechadas no 
período mais críico da pandemia da 
covid-19 ou criar oportunidades de 
trabalho. Para os analistas, isso mos- 
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dades da Federação, como tra à força e à importância desse se mí. Nenhuma referência, por 
encontrar um pedreiro tor- tor da indústria no processo de recu Sean Connery questão moral a Lala que agira 

nou-se bem dificil. No primeiro semes- . peração da economia nacional. Nunca mais outra igual, Lastimável Politzar um 
tre, os lançamentos de imóveis aumen- Para que outros setores trilhem o L ac onaa fato desses é muito triste, mes- 
taram 15,1% na comparação com 2019. mesmo caminho, o governo federal Emaia povcinoçd mo Lula mostrando quem via. 
As vendas também cresceram 12,1 tem de fazer a sua parte, a começar pe- M Lies ável aser, Faltou coragem ou foi vai- 
Um eleito direto da redução da taxa bá- la aprovação de medidas prometidas, or vao dade Para mim, seis arroubos 
sica de juros (Selic), hoje, em 2% ao as inevitáveis reformas administrativa e ais oimortal juan Sean Connery: não há como não lamentar a . moralistaso anfamonicessão 
ano, com impacto positivo nos nan. tributária. No quadro dramático vivi farsescos Vários outras como o cor Lv = - Etr nr morte do melhor 007 de todos os tempos. e outra car 
a bar e | Icasa e pio Cintilosem ut a 
Investir na compra de imóveis. Em se- econômica junto aos investidores. re di Heloisa Vira — Suceste linho, Marcão também são fa 
tembro, o crédito imobiliário chegou a Muitas promessas e projeções são Mai mes Iaciosos. Rangem os dentes e, 
n$129 por meio di apresentadas pela equipe econômica, cana Previsão de terça-feira sem chuvasno de dentro do estúdio (é claro 

(SBPE sais Un estimulo os em de Reinos é poa forum pas | quim incendiado Pantanal, Talvez com ventos nas presos dinda que eles 
preendedares a tirarem da gaveta os para levar o Brusil a um crescimento Nunca mais Bond James Bone refrescantes do norte, vindos das eleições — nos amedrantam. Nahara ll, 
projetos guardados com a eclosão da. econômico robusto, com mais justiça. [ipod americanas. garanto que se esvaem sujando 
cxiseopidemiológica. social e menos miséria. Doi Marcos Gomes Figueira — Aguas Claras 

» Ludovico Ribondi, 
Noroeste Os militares embarcaram na onda de um 

capitão subversivo e não foi por falta de 
Inesquecíveis aviso, Guaraná Jesus 

so VraRamos de Vasconceos Junior — Jari Botânico , Quem amamos jamais são No meu entendimento, não 
esquecidos. Lembranças boas 
eins pertencem ao coração. 

há razão de tanta polêmica em 
torno de uma brincadeira do. SIBELE NEGROMONTE Se o'Trump ganhar, ele vai fazer festa. Se ele 

sibelenegromonteadabr com.br perder, o mundo vai fazer festa. 

últimos meses, tenho tdo so- 
ranhos e mais intensos. Sempre 

fui daquelas que, quando acordam, não 
lembram muito bem do que ocorreu du 
rante o sono. Agora sou capaz de contar 
tudo com riqueza de detalhes, como um 
conto, uma crônica ou, amisco dizer, uma 
novela. O problema é que elesestão mais 
para pesadelos. Já houve lho sequestra- 
do, briga ea com amigos, tentativa de fu 
gaem perseguição assustadora. Só para 
cilaros menos chocantes. 

Coincidentemente, na última semana, 
sangram naminha ela dois textos que ala 
vam sobre o universo onírco, Paulo Pesta- 
na, nacrônica dominical da Renistado Cor- 
reio, lembrou do sonho peculiar que tanto 

uanto um amigo iveram, o neurolo- 
sta Ricardo Teixeira esereveu em artigo 
publicado no sitedo Correio, que um estu 
“lo comprovou que os nossos sonhos estão 
aderentes neste período de pandemia. 

Fu, que sou supersticiosa por natureza, 
até respirei aliviada quando soube que 
pesquisadores da Universidade Federaldo 
Rio Grande do Norte, em parceria com a 
Universidado Federal de Pernambuco, es- 
tavam estudando o tema. E chegaram à 
conclusão, após analisar áudios gravados 
por voluntários sobre os seus sonhos que 
fiveram o longa de 2019 e nas primeiras. 
semanas pós-anúncio da pandemia, que 
osconteúdos durante o isolamento esta- 
vam mais relacionados a sentimentos ne- 
gativos, como tristeza e agressividade, se 
comparados aos de antes do surgimento 
do novo coronavírus. Percebi então, que 
não só eu não estava sozinha como era 
normaleu ter tido esses pesadelos. 

Claro queo tema polêmica pois ade- 
pender da perspectiva usada -— ciência, 
religião ou cultura — o problema será vis- 
tode forma diferente Em linhas gerais o 
paida psicanálise, Sigmund Freud, no li- 
Vro interpretação dos sonhos, escrito em 
190, expõe que os sonhos são o meio. 
mais eficiente de acesso ao inconsciente, 
tem um significado sempre relacionado a 
um desejo reprimido eas suas referências 
vêm de lembranças recentes. Como este 
ano não tem sido exatamente fácil para 
ningutém, faztodo o sentido. 

Já Cut Jung, psiquiatra, psicotera o fnddor poa mac, ee 
tava que o quelemos, ouvimos e vemos ao 
longoda vidaafetam o nosso inconsciente 
letal forma que criamo “inconsciente co- 
letivo” relativo à nossa cultura. Ao contrá- 
riode Freud, Jungemsergavaospensamen- 
tosoníricos como algu que tem uma inali- 
dlade, não uma causa E que os sonhossão 
envoltos em símbolos que precisam ser 
amulisados — oque também faz sentido. 

Voltando ao nosso novo normal, uma 
pesquisa realizada com 100 enfermeiros 
em'Wuhan, na China, onde os primeiros 
casos do novo coronavárus foram reistra- 
dos, apontou que 45% estavam apresen- 
tando pesadelos — indice duas vezes maior 
doque a de pacientes psiquiátricos, 
exemplo Oque novamente fazsetio, 
diante de todo o horror que vivenciaram. 

Recentemente, duas amigas que não 
vejo desde bem antes da pandemia disse- 
ram que tinham sonhado comigo. Pelo 
menos osono delas, garantem, inha sido 
bom etranquila, Queseja um presságiode 
dliasmehores! 

Damos, aos momentos viv- 
dos, feições belas e caivantes. 
Magos e conversas eternizam 
existências. Quem surge nas. 
nossas vidas fica para sempre. Nunca faltará um cantinho 
parseles A ternurae a alegria dos bons momentos navegam 
pela alma como jardins oridos. Emocionam o espírita. Nes- 
salinha, a matéria Vitos na memória (1/11, Revista do Cor- 
reio é comovente Hustrae relata com perfeição ossentimen- 
tos que nutrimos pelos amados que partiram. Fotos e porta- 
retratos trazem todos eles de volta ao nosso convívio diário. 
Integram a galeria dos eternos apaixonados por aqueles que 
Deus evou para perto desi 
» Vicente Limongi Netto 

Arroz 

Trinta um de outubro foio Dia Internacional do Arroz, 
grão queéa base da alimentação de vários povos pdo mundo. 
Brasileiros não dispensam o arroz com feijão. Mas, a pande- 
mia amet ese alimento para a estratosfera dos preços. Quem. 
sabe iremos à Venevela adquiri lo? À nova dielora do Banco 
Mundial declarou 
mais carentes aos 
portante a manutenção do Bolsa Famfiae outros programas. 
cleatenção aos braseiros mais pobres. Querido arroz nosso de 
cada diz Foi eu que mandei um beijo, que é pramatarmeu 
deseja fa tempo que não te vejo ai que saudade d' 
»Theima B Oliveira 
Asa None 

Farsas 

Como acreditar nos formadores de opinião? São incons- 
tanteseconfusos. E assistiao Datena (ninguém me contou, 
euouvino seu programa de tevê), emocionado, dizendo ter 
gratidão eterna por Lula por ter sido o primeiro alhe telefo- 
nar quando se submeteu à delicada cirurgia. Assist, tam- 
bém, acl, indignado falar que nunca mais convidariao pre- 
sidente paraseu programa (ntrevistou-o árias vezes) quan- 
do um desastrado ministro bolsonarista comentou que a 
Band queriacra grana... Irado, defendeu a honestidade do 
lona da emissora que não queria mais papo como capitão. 
Recentemente, oi internado e fez questão de divulgar, orgu- 
lhosa, que recebe telefone por melhoras do presidente fa- 

Marcos Gomes Figueira — Aguas Claras: 
senhor Bolsonaro em menci- 
nara corrosado Guaraná jesus. 
O queesperar de um estado 

enegaa dar suporto dese 
rança ão mandatário do Bras ssa é que a imprensa nacio- 
nalo internacional deveria ter abordado. Vai chegara ponto 
em que ninguém vai querer ser mais presidente do Brasi, a 
não ser que sejasundo, mudo e cego. Vamos ser ridículo, mas 
não tanto. Por fim, em tantas outras coisas serem dissec 
dosem nosso país. Só 0 senhor presidente e Familiares dele 
são os únicos vilões pelas marelas que af estão diante dosol- 
hosde todos os brasileiros com características arrepiantes. 
Senhores vendedores de sensacionalismo, está nahora de 
acabar com isso (ridículo jornalismo) 
» José Bonifácio, 
Cruxro 

Homoafetivos 
Ao defender aunião civil de gays o papa Francisco faltou 

“mr qu corn Modo Dede quo em mera 
cemabênção daigrvja os péscdoalar Afinal, se bem inton- 
clonados, fazem, ou não, parte da família cristã? Seria um 
grande passo contra a discriminação sexual faltando, ape- 
rias, redimir a mulher, econhecendo-lhe iguais diretos dos. 
homens, 
» Elio Nilo Caliman, 
Lago Norte 

» O papa Francisco tem sido ousado diante de uma igreja 
impregnada de conservadores, Lembro da cena dele aben- 
coando um casal homoafetivo brasileiro que adotou crian- 
gas. Au contrário de grande parte dos cristãos, ele expressa 
amor por todas as pessoas, independentemento da orienta 
qo sexual, Todos são pessoas que merecem respeito e todaa 
forma de amar vale a pena. Embora eu não sejas 
nho grande apreço por esse papa, um ser muito 
que, aos pocos, vai quebrando dogmas ultrapassados  in- 
compatíveis com a realidade do nosso tempo. He dálições 
verdadeiras de amorao próximo. Em todos os tempos, nu 
cavium papa ão generosa e humano quanto ele Seo) 
cessor não tinha nenhum carisma ese mostrou leniente 
diante dos escândalos de pedofilia, papa Francisco 6 opos- 
to pelo scucarismae sabedoria. 
» Alfredo Gonzaga, 
Jerdim Botânico 
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Brasil precisa de união 

PN 4 

tica mistura de raças. Temos a dádiva de 
uma população de 215 milhões de ha- 

bitantes falando a mesma língua e ali 
os mesmos sonhos. Na edição de 25 d 
do Correio Braziliense, Ana Maria Campos 
apresentou, em sua coluna Elxo Capital, uma 
oportuna entrevista com o jornalista e escritor 
Silvestre Gorgulho, que acaba de lançar seu novo 
livro intitulado De Casaca e Chuteiras — A Era 
dos grandes dribles na Política, Cultura e Histó- 
ria, Olivro aborda a trajetória de vida e de ações 
de JK e Pelé, dois grandes personagens que, com 
persistência, dedicação e coragem deram um 
notável exemplo de vida a tudos os brasileiros. 
Fruto de um longo e cuidadoso trabalho de 

pesquisa, De Casaca e Chuteiras descre 
grande 
esportiva que o Brasil teve a partir de 1956, inf 
cio de um período de cinco anos caracterizado 
como “os anos dourados”, À publicação enfati 
240 importante papel de JK é Pelé na constru 
ção de um ambiente no qual nosso país foi mo- 
tivo de orgulho para seus cidadãos e objeto de 
admiração no mundo inteiro. 

Na entrevista sobre o livro, o autor reforça a 
importância de Pelé e JK na formação de nossa 
identidade, Pelé, seguramente, é o brasileiro 
mais conhecido no mundo, além de ter sido re- 
conhecido como o maior atleta do século 20. JK 
«o grande presidente que redescobriu o Brasil 
aoinseriro Centro-Oeste no mapa do desenvol- 
vimento nacional. Com a corajosa decisão de 

Brasil é grande, diverso em cultura, com 0) fortes destaque redoma e uma atá. 
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» LUIZ CEZAR LOURERO DE AZEREDO Economista 
construire transferir a capital para o Planalto 
Central, JK provocou uma revolução geopolítica 
de significado impar em nossa história. 

Tanto Edson Arantes do Nascimento, negro, 
quanto Juscelino Kubitschek de Olveita, bran 
souberam, com muito esforço e coragem, cons- 
truiro acreditar em seus sonhos. Ambos tiveram 
uma trajetória de vida singular 

Pelé simbolizava não só a a 
provisação Suas jogadas geniais encantavam as. 
torcidas de um lado e de 
aplaudido até por adversários Todos os jogado- 
res que o enfrentaram sempre tiveram uma 
grande admiração por seu talento inigualável e 
pela mensagem de paz, cordialidade e harmo- 
ia que sempre fez questão de difundir 
JK, hoje justamente considerado como 

dos maiores estadistas da história do Brasil, 
“combinava com perfeição a ousadia e a eficiên- 
cia que norteava sua ação administrativa. Era 
magnânimo, agia com tolerância e exercia a ati 
vidade política com respeito e determinação. As 
inúmeras manifestações de apoio, carinho e 
agradecimento que ele recebeu nos mais diver 
sos pontos do mundo eram, antes de mais nada, 
Justa e merecida homenagem por seu extraordi- 
nário trabalho. 

A dobradinha JK e Pe fez nossa país ser res 
peitado no exterior e mais amado pelos brasiei- 
ros que passaram a ter uma certeza cada vez 
maior no imenso potencial do nosso país e na 
forçae na unidade do nosso povo. 
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Vale lembrar que Gorgulho citou com pro 
priedade outro icone, Ayrton Senna da Silva. Es- 
te proveniente de uma família que não sofria as. 
dificuldades da falta de recursos, mas também 
se tornou um dos maiores ídolos do automobi 
lismo mundial. Senna também muito contri- 
buiu para projetar o nome de nosso país em âm- 
bito internacional, além de se constituir em um 
grande exemplo de inspiração para os jovens. 

É oportuno ressaltar que, além de ter sido um 
esportista que teve suas excepcionais qualida- 
des reconhecidas, Ayrton Senna semeou pro- 
gramas educacionais e apoiou crianças mais ca- 
rentes. Exígia como única contrapartida o sigilo 
total de suas atividades antrópicas. 

is deram alma e autoestima ao 
Brasil. Observação verdadeira e interessante, 
pois mostra a importância de um país abrigar 

e existentes são tratadas com tolerán- 
cla e respeito. Ações que ajudam a solidificar à 
construção de um país mais solidário e justo. 
Sem harmonia, ética e cooperação não se faz 
um ambiente de desenvolvim 

Esses exemplos, m 
e paz 

da que nunca 
que permear a consciência nacional. Ao longo 
das duas últimas décadas, o Brasil vem assis- 
tindo a um insídioso pro e polarização 
que contrapõe negros x brancos x indígenas, 
ticos x pobres, direita x esquerda, questões de 
pe glosas que só fazem minar nossa 
unidade. O Brasil é de todos. E todos d 
ser do Brasil. À união do rebanho obriga o 
leão a dormir com fome. 

Imagem invertida 
ste éuum paísem que decisões oficiais costu- 
mam ter prazo de validade curto. Em outras 
terras leiseresoluções que permanecem em 
cartaz por décadas são a regra: entre nós, são 

exceção. Não se sabe se seguirá na ribalta o como- 
venteespetáculo com queo doutor Bolsonaro nos. 
brindou faz alguns dias, quando açoitou em públi- 
co seu ministro da Saúde, no sombrio episódio da 
compra da vacina. Terásido encenação orquestra 
da, de caso pensado? Ou passageira explosão de. 
mauhumor de um presidenteinsônico? 

Seja como for quer saia de cena na ponta dos 
barulhento, no palco ilumina- 
terá sido emblemático desta 

Presidência. Daqui a um século, quando historia- 
dores se debruçarem sabre o ano de 2020, a de- 
vastação da pandemia será acareada com o berro 
do doutor. Berro sim, poisoos códigos da intemet 
estipulam que quem escreve em letras maitiscu- 
lasestá gilando, Foi oque fez o presidente quan- 

volos que não compraria a 
vacina do Instituto Butantã — que ele chama, 
com desdém, de “vacina chinesa”, por ter sido de- 
senvolvida por laboratório chinês. 

Em novembro de 1904, está fazendo 116anos 
estes dias a população do Rio de Janeiro se amo- 
tinou contra as autoridades. Faria tempo que a 
insatisfação inchava. À causa maior eram as 
obras gigantescas de modernização, que estavam. 
perturbando a vida de muita gente. Na remodela- 

» JOSÉ MORTA MANZANO 
Empresário e bloguero 

gem dacidade, muitos tinham perdido a mora. 
dia. Os péssimos serviços públicos também ali- 
mentavam a zanga da população. Mas, a gota d'é- 
gua foi mesmo a imposição da obrigatoriedade 
davacina antivariólica. 

Naquela época, asituação sanitária calamitosa 
da capital dava imagem infeliz da jovem Repúbii- 
ca. Até imigrantes europeus assustados, zapea- 
vam o Rio e preferiam recomeçar a vida em Mon- 

+u ou Buenos Aires — fato que contrariavao 
empenho do governo. Outras doenças castiga- 
vam a povo, sá que, contra a varíola, já fazia um 
século que havia vacina. Eis por que, na impossi- 
bilidade de resolver todos os problemas de uma 
vez, decidiu-se atacar por esse lado. 

O pote, já então quase cheio, entormou. A re- 
volta acabou por envolver militares e gente que 
nada tinha a ver com a vacina. Aé tentativa (frus- 
trada) de golpe de Estado houve. As desordens 
deixaram mortos e feridos. Tão violento foi omo- 
vimento, que obrigou o govemo a voltar at 
imposição da vacina. Não se sabe se relação de 
canisa e consequência, mas o fato é que, quatro 
anos mais tarde, uma epidemia de varíola deixa- 
riamais de Gmil mortos. 

Agora, 109 anos depois, não éo povo, maso 
presidente ques insurg, até com violência ver- 
bal, contra um reclamo legítimo e urgente da po- 
pulação. À ordem natural das coisas está inverti- 
da O cidadão comum não estámontado em cima 

de uma ideologia, seja ela qual for. Para esse cida- 
dão, convencido de que só a vacinação lhe dará 
proteção contra o novo coronavírs, o importan- 
teé vacinar-se logo, pouco importando a cor do 
passaporte dos cientistas por trás da descoberta. 
Que se pergunte aos 57 milhões que deram seu 
voto ao presilente atual o que lhes parece mais. 
urgente: estender o braço pra recebera vacinação 
liberadora, venha ela de que laboratório ver, ou 
espichar uma tromba, batero péerecusar a “vaci 
na chinesa do Dória”. Não precisa nem gastar di 
nheiro com pesquisa. 

É significativa a assimetria entre a desavença 
de umséculo atrás ca quizila atual. Em 1904, a 
população se insurgiu contra uma medida im- 
postade cima para baixo — o que entra naordem 
natural das coisas Motns, sublevações, revoltas e 
revoluções costumam ocorrer como reação de in- 
satisfação popular diante de medidas vindas de. 
cimae percebidas como opressivas. 

Em 2020, o quadro está invertido. Embora im- 
portantes, não são o incentiva de govemos esta 
duas, nem a autorização da Anvisa, nem a ponti 
ficação do STF que ficarão na história. O que será 
lembrado é descaso para com a saúde dos brasi- 
Jeiros patenteado pelo presidente em pessoa. O 
governo do Brasil de 2020 é a delirante imagem 
invertida daquilo que um governo teria de fazer 
por seu povo. Como diria minha avo, isto aqui es- 
táde pernas proar. 

Taiwan busca 
inclusão na 
Organização 
Mundial da 
Saúde 
»CHANG, TSUNGCHE 
Representante do Escritório 
Econômico e Cultural de Tape no Brasil 

ste ano, a covid-19 representou uma. 
séria ameaça à saúde de todos os 
res humanos. O governo Taiwanês 
demonstrou seu real compromisso 

em trabalhar com o mundo, nesse comba- 
teem prolda vida. O sucesso do Modelo de 
Taiwan na batalha contra a covid-19 con- 
quistou a atenção e o reconhecimento 
mundiais, Por meio de seu exemplo nages- 
tão desta doença desconhecida, Taiwan 
conseguiu algum apoio intermacional, sem 
precedentes, incentivando, assim, sua par- 
dicipação na Assembleia Mundial da Saúde 
CIViA, 

As autoridades do ato escalão de Cana- 
dá, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Esta- 
dos Unidos declararam, publicamente, seu 
apoio a Taiwan. Além disso, figuras polit 
cas proeminentes, de 43 países, incluindo 
mais de 600 membros dos parlamentos n 
cionais e do Parlamento Europeu, expre 
saram forte apoio ao povo talwanês, de 
inúmeras maneiras. Mais de 60 veículos de 
comunicação em todo o mundo public 
ram mais de 2,100 relatórios, comentários, 
colunas e cartas ao editor, requerendo a 
participação de Taiwan na Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 

De acordo com os princípios da própria 
OMS, ninguém deve ser deixado para trás. 
No entanto, por considerações políticas, 
este organismo internacional vem se rec 
sando a convidar Tam para participar da 
WI, mesmo na qualidade de observador. 
Não há permissão, 
participação em reuniões, mecanismos e 
encontros técnicos relacionados à covid- 
19, Essa postura não apenas privou 23,5 
milhões de taivaneses de seu direito à sa 
de, mas se tomou, também, um obstáculo 
na luta global para derrotar a covid-19, 

Depois de confirmar seu primeiro caso 
de covid-1 em 21 de janeiro deste ano, 
Taiwan notiicou, imediatamente, a OMS, 
por meio dos canais previstos. Até o mo 
mento, aquele organismo internacional 
ainda não incluiuas informações do Ponto 
Focal Nacional de Taiwan. À ausência de 
registro formalização dos dados report 
dosàiOMS por Taiwan dificultou a trans 

e dados sobre casos conf 
de covid-19 no mundo, afetando a popula- 
ção global e impactando na oportunidade 
enacicáciada cooperação na prevenção e 
controle de epidemias, 

A declaração da OMS de que “temos es 
pecialistastaivaneses envolvidos em todas 
as nossas consultas, redes clínicas e redes 
de laboratórios e todos aqueles para que 
estejam totali engajados e cientes de 
todas as desenvolvimentos” é factualmor 

indevida do direito à 
povo de Taiwan. 

Apesar de sua exclusão da OMS, Taiwan 
continua a combates, proativamente, aco 
vid-19, Em 30 de outubro, apenas 558 casos 
haviam sido confirmados em Taiwan, mos 
trando que os esforços antipandêmicos 
veram sucessa À resposta rápida eaprepa- 
ração avançada oportunizaram a redução 
dos casos e de mortes. Por iss, Taiwan foi 
classificado em primeiro lugar, entre 75 
países, em três principais índices relativos 
asaúdo pública, atividade econômica po. 
lítica, pela Bloomberg Economies. O gover- 
no de Taiwan forneceu quatro ondas de as- 
sistência humanitária antipandêmica in- 
termacional. 

Salientam-se algumas iniciativas real 
zadas, com êxito, por Taiwan: criação do 
Gentro de Comando Central de Epide 
Controle de fronteira; preparação e provi- 
são de suprimentos; medidas para preve- 
nirsurtos comunitários; monitoramento 
do histórica de viagens; anális 
de Big Data; sistema de com 
racionamento de máscaras; implementa 
ção bem-sucedida de tecnologia digital 

Essas e outras medidas têm contribuído 
para os esforços globais de prevenção e 
contenção da covid-19, ormeio do Mode- 
lo de Taiwan, além de proteger a saúde de 
seu povo, esse país tem ajudado seus al 
dos diplomáticos e nações amigas a en- 
frentar a pandemia. Ante toda o exposto, o 
povo talvamés está empenhado na criação 
de uma era pós-pandêmica melhor, pois, 
comas conquistas alcançadas por meio do 
Modelo de aan, é possível ajudar outros 
países a combater a pandemia. 
Somente o governo democraticamen- 

teeleito da República da China (Taiwan) 
pode representar o povo taivanês na OMS, 
protegendo os direitos à saúde descus 235 
milhões de habitantes, Dada a importância 
da participação de Taiwan na OMS para a 
cooperação internacional em saúde e go- 
verança global, o governo taiwanês deve 
ser tolalmente admitido nas reuniões, me- 
canismos eatividades da OM 



» RODRIGO CRAVEIRO 

odas as at 

| Pensilvânia, 
votos do Colégio Eleitoral necessd- 

rios para a vitória nas eleições presidem. 
ciais mais importantes das últimas déca- 
das, Não à toa, os dois candidatos à 

tados-cha 

especialmente para presidente Do. 
nald Trump, Às pesquisas divulga 

iva tranquila vitória 
5136044, segum 

gem do The Washington Post/ ABC 
News, 

nquanto a primei 
vitória de Trump, com 50% a-49%; a segun: 

que Biden conquistará 0529 dele- 

Nat 
o republicano fezc 
m.inco estados (Mich 

nado Norte, Geórgia e Hlórida, À blitz será 
mantida hoje, com cinco eventos em qua. 
tro estados — Carolina do Norte, Pensi 

nsin e Michigan. Trump quer 
ndecisosc independentes. 

Por sua vez, o democrata Joe Biden 
priorizou a Pensilvânia, ontem, e hoje ter 
mina a campanha na Flórida, Mais de 99.5 
milhões de eleitores j 
voto, antes das eleições de aman 

e 67,7% de todos os votantes. 
2016, As mulheres eosafm 

papel importante em 
toral fortemente pol 

Professor de ciência políticada Univers- 
dade de Michi ent. Hutehings 
disse o Correio que a Flórida poderá do 
cretar o vencedor do pleito. *Frump não po- 
de ganhar sem a Flórida. Mas, Biden não 
precisará vencer” comentou. “As 
mulheres e os negros americanos são cons. 

nia, Wise 

paro resultado.” 
de que a agenda do 

np reflete preocupações em gerar 
Michigan, lowa, Carolinado Nor- 
e Flórida, estados onde venceu 

em 2016, “À exceção de Michigan, Biden 
não precisa vencer em nenhum dos esta: 
das visitados hoje (ontem) pelo republi 
no? Hutchings não crê que caberá aos tri 
bunais decidirem as eleições. “Todas as 

“A eleição de 
amanha será 
importante, no 
contexto da 
pandemia da 
Covid-19, da crise 
climátie, das 
dificuldade 
económicas e do 
levante racial nos 
Estados Unidos À 
votação determinará 

como ou se o governo federal tratará 
dessas questões urgentes. Mas, não cabe 
comparé-a com 1860, quando o resultado 
ds Urnas levoua uma querra cvl.em larga 
escala. E improvável que a eleição de 2020 
leve um conflito semelhante * 
Vincent L. Hutchings, professor de ciência 
police Universidade de Michigan 

pj 
BIRÂANCA 

EUA / Trump visita, hoje, quatro estados-chave, encerra a campanha em 
Michigan e volta a sugerir decisão nos tribunais. Biden prioriza a Flórida, 

considerado crucial para o presidente. Triunfo de democrata isolará o Brasil 

pesquisas pré 
Biden terá uma vantagem 

Vitória prematura 

Uma dentância feita pelo si 
disseram que ele pre 
imediatan 
apuração dos votas pelos correios. 
respostaéqueo presidente não roubarács 

n. Trump desmen. 
licanos po. 

ações na Justiça, 
impedir que as cédulas enviadas por 

correspondência sejam contabilizadas 
pois de amanhã. “Acho uma coisa terível 

do as cédulas podem ser coletadas 
depois de uma eleição Quando pessoas ou 
estados têm permissão de apurar votos pe 
um longo período após o fim da eleição. 
Acho que muitas fraudes podem ocorre 
afirmou, em Charlote (Carolina do Norte 

Também ontem, a Suprema Corte do 
Texas bloqueou petição do Partido Repu- 
blicano para que 127 mil votos do estado 
fossem descartados. À petição alegava 
que postos de coleta de votos em estilo 

teu operam ilegalmente. O repu- 
no elogiou os simpatizantes que cer- 

um ônibus da campanha de Biden, 

orais sugerem que 
mfortável” 

Axios lan: 
são, Fontes próximas a Trump. 

de declarar vitó 

ee 
Um voto para 

mim e o Partido 
Republicano é um 
voto para o sonho 

americano” 

Donald Trump, presidente 
dos Estados Unidos, 
durante comícioem 

Michigan 

LA CASA 

Austin e San Antonio (Texas). “Eles. 

icanose destruiu os seus empregos” 
Em meio à pandemia, qu 

apenas protegiam o ônibus por serem le- 
Tinham cente 

sligar 

atacou o rival, em estratégia para mobil 
zar apoio do eleitorado negro. “Por 47 

mia “Sob minhaliderança, nossa econo- 
mia está crescendo na mais alta taxa já re 
gistrada — 33, 
do a maior orça econômica do mundo? 

Edward C. Preso 
Minha resposta 

é que o presidente 
não roubará 
esta eleição" 

Joe Biden, candidato 
democrata, ao sr 
confrontado sobre 

denúncias de que Trump 
deseja declarar vtóia 

artes da apuração 
final dos votos 

mou ao Correio que, antes da pand 

As últimas 
Veja cs números das principais sondagens de opinião pública divugadas ontem. 

Ben 
A Trump 
ES PR 

E 
| ss 

rena E Pta 
Peso pt Tm 
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Trump tinha conseguido recup 
nomia norte-americ 
mia, a economia sofreu uma perturbaç 

Vikioé, 
dência pré-2008. A econom 

governa de Barack Obama” disse 
delfia (Pensilvânia), 
ção“ amais importante de nossas vidas”. 
“Estamos em um ponto de inflexão” 

1 professi 
al Australiana e laureado 
Economia em 2004, afir 

) Nós estamos crian 

da Uni 

tornou à ten: 
dos EUA re- 

disse que 

Etora: Ana Pauta Macedo 
anapauta fadabr 

Aaposta de 
Bolsonaro 

O Brasil “ompanha com apreensão as. 

vitória dele, O democrata Jow Biden cri 
coua política ambiental brasileira e en 
viou um recado ao Palácio do Planalto, 
“Parem de derrubar suas florestas; se vocês. 
o fizerem, enfrentarão graves consequên: 

as econômicas” afirmou, no debate d 
29 de setembro. O Correio ouviu brasili 
nistas sobre a relação entre EUA e Brasil 

well, da Uni- 
versidade de Harvard, prevê mudanças e 
algumas áreas, As transformações da pol 

desalios ambien. 
enfrentamento 

das mudanças climáticas, que serão prior 
dadesde Bidene doSenado, casa os de 

mem o controle da Casal 
con, "Biden prometeu volta 
de Paris ea Brasil é visto polos do 

pacto), so pode ser uma área de discor 
dância futura entre Bolsonaro, ne 
tadasmud 

jocratas. 
m dos culpados pelas violações (do 

Scolt Mainwaring, cien 
Universidade de Notre L 
nal, não espera mudanças imedi 
o Brasil. “Um governo Biden seria muito 
cauteloso sobre críticas públicas à Bolso- 
naro e ao Brasil. Com o tempo, as diferen- 
ças importantes de orientação entre am. 
bos presidentes apareceriam. Biden levará 
a sório a ameaça existencial d 

agricultura comercial na Amazônia”, diss 
Historiador da Universidade Browm (cr 

Rhode Island), James Green descarta gui- 
nada radical nas relações com a América 
Latina, mas aposta em uma política exter 
na diferente, sob comando de Biden. “Os. 
EUA voltarão ao multilateralismo, o que 
permitirá aos países latino-americanos re- 
tomarem o diálogo com Washington. Bol- 
sonaro perderá o único verdadeiro aliado 
entre as democracias ocidentais e só terá 
relações positivas com os regimes autoritã 
riosda Polôniaeda Hungria” (RC) 

"Uma vitória de 
Biden seria um. 
grande retrocesso 
para Jair Bolsonaro, 
que investi pesado 
em sua relação 
pessoal com Donald 
Trump. Por sua vez, 
o governa Trump 
também investiu em 
Bolsonaro, com um 
olho no apoia à 

política linha-dura da Casa Branca em 
relação a Cuba e Venezuela. Bolsonaro e 
Trump têm bases políticas similares, 
especialmente entre evangélicos e os 
entusiastas de armas. Jair Bolsonaro ficará 
muto mais isolado, se Joe Biden vencer” 

Hemmeth Mae, historiador, braslianista. 
e professor da Universidade de Harvard 
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Comos mapas de 
À ceformação de cada parte 

do rosto, os pesquisadores 
determinaram o melhor 

| petmações ra loca para coocar 
Eee nccam adepostv o rosto 
O un detemirado 

movimento ão FF Cs setas usaramas 7 e. DEE 
Sal ão computador da pele para treinar um 
Oalgoritmo, então, algortrmo de aprendizado. 
detecta a Intenção 

“de máquina, para distinguir 

do paciente — sorrir erre Um soro, boca 
ou entar de ueesê E Os pescesadoes beta eds antido 
comfome-ea DA sam om rezo 

“o demente FE] Com ese egarmo es 
vue atá. ÉS csaramos postos 

Engte contte Aenoiament es cano pets cm 
fem quitro sensores pintaram manchas em Ra esclerose Lateral 
plezolétricos — que [ri O fElntoo amitróica Eles atingiram 
deram ensão eéra sumaria nte cerca de 75% de precisa na 
em resposta à uma pr dy aan irei distinção ente os diferentes 
pressão mecânica — Pe ad ul e di A movimentos A taa 

pi 
câmeras, enquanto os ” «e precisão em Indivíduos 

o pe dei mdennçad saudáveis foi de 87%. uma fra película vourtáris ralavam para determinar à movement fai, como quantidade de lesão doc a ça made 
au pronuncar a forma uma única área 
de era las o VA 

COMUNICAÇÃO 
POSSÍVEL 

Pequeno e maleável, sensor colocado na pele de pacientes com doença degenerativa que dificulta o controle 
muscular é capaz de captar breves movimentos do rosto e enviá-Los a um software que traduz as expressões 

» PALOMA OLIVETO 

m2016, 0 físico Stephen 
Hawking visitou a Univer- 
sidade de Harvard e inte- 
ragiu com alguns estu 

e. Entre eles, estava a 
bolsista júnior da Socledade de 
Fellows da institui 
Dagdeviren. Daquele encontro, 
surgiu o desejo da hoje pesquisa 
dora do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT) de de- 
senvolver um dispositivo que tor 
asse mai eficiente a comun 
ção de pessoas que, com 
wing, falecido dois anos dep 
sofrem de esclerose lateral ami: 
trófica (ELA), uma doença dege- 
nerativa que afeta a capacidade 
decontrole muscular 

Hawking tinha uma forma de 
ELA de evolução lenta. O fe 
comunie 
infravermelho capas de de 
contrações musculares em sua 
bochecha, que movia um cursor 
por linhas e colunas de letras 
Embora eficaz, trata-se de pro. 
cesso demorado e que exige m 
tos equipamentos para funcio 
nar. Outros pacientes usam di 
positivos semelhantes, que me 
“dem a atividade elétrica dos ner 
vos que controlam os músculos 

DIAGNÓSTICO PORTÁTIL 

tais, No entanto, a abordagem 
parelhagem pe 

elar Hawkingss com a im 
como gostaria Cana Dagdeviren. 
Porém, ela conseguiu desenvol- 
ver um sensor parecido com a 

mudar a for rliares de pessoas que sotem de se comunicam O dispositivo extensa, pro joao pole quipo dolabordro do Dagleviron no MT tado or mode peq 
aum sos Und ssa hor dagem, é possível comunicar sensações e senlimenos como “Es amo ou “Estou com o. 
me Para bastam poqu movimentos, medidas inter Pretados pelo senso 

“Nossos dispositivos 

es, eles também 
são vistialmente invisíveis”, diz 
Canan Dagdeviren. “Você pod 
camuflá-lo com maquiagem 
ninguém pensaria que você tem 
algona pele” conta. 

Em um artigo publi 
revista Nature, os pe 

ee 
Nossos dispositivos 
não são apenas. 
maleáveis, macios, 
descartáveis e leves, 
eles também são 
visualmente invisíveis. 
Você pode camuflá-lo 
com maquiagem e 
ninguém pensaria que 
você tem algo na pele" 

Caran Dagdeviren, 
pesquisadora do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT) 

descreveram os testes da versão 
inicial do dispositivo em dois 
pacientes com ELA. Os resulta: 
dos indicam que o sensor é ca 
paz de distinguir com precisão 

bios franzidos. 
Chamado de Conformable 

Decoders, o laboratório de Dag: 
deviren é especializado no de 

nto de disposi 
náveis (Mex 

podem 
a diversas 
“Os disposk 
poníveis são 
os e quadra- 

aplicações médi 
tivos atualmente: 

entes em 

pacientes” diz a pesquisadora. 

Componentes 

O dispositivo consiste em 
quatro sensores plezoelétricos 

butidos em uma fina película. 
silicone. Feitos de de 

guem detectar a deformação 
mecânica da pele e convertê-la 

uma voltagem elétrica, Se- 
gundo Dagdeviren, todos esses. 

es são fáceis de pro. 
n massa; por isso, cla es. 
no mercado, o equipa 

a de USS 10 

pe regis 
em voluntários saudáveis, diver 
sos movimentos faciais. Os pes. 
quisadores fizeram marcações no. 
rosto dessas pessoas, as gravaram. 

“Podemos 
gens persanalizáv 
nos movimentos que você pode 
fazer”, diz Dagdeviren, “Você 
pode criar tecnicamente milha. 
res de mensagens que, no mo: 
mento, nenhuma outra tecno. 
logia está disponível para fa 
Tudo depende da configuração 
dasua biblioteca, que pode ser 

ada para um determ 
do paciente ou grupo de p 
cientes” acrescentou. 

Asinformaçõos do sensor 
enviadas para uma unidade 

amento portátil, qu 
a usando o à 

alisar como os pequenos. 
pontos se movem em relação uns. 
aos outros, 

Tínhamos pessoas fazendo 

e coautora do artigo. “Em segui 
da, olhamos nossos mapas. 
terminamos onde estávamos 

do o nível de deformação cor 
a nosso dispositivo e d 
mos que aquele era u 

local apropriado para colo 
sensor durante nossos testes.” 

Os pesquisadores també 
usaram as medições das defor- 
mações da pe 
deumalgoritmo 
de máquina pa 

distinguir os movin 
No protótipo at 

p 
distinguiren 

tre sorriso, boca aberta e lábios. fio para facilitar o us, 
franzidos. Usando esse algorit- Os pesquisadores 
mo, eles testaram os dispositivos . com o pedido de pat 
com dois pacientes de ELA. O. nologiae 

a acertou com 75% depre- la 

entraram 
datec 

ora, planejam test 
m outros pacientes, Além de 

s pessoas so comuni 
, 0 dispositivo pode s entes movimentos. 

Com base nesses movimentos 
faciais detectáveis, uma bibliote 
ca de frases ou palavras poderia. mentos que o usuário está rece- 
sercriada para correspo bendo tem algum efeito. 

Teste célere e eficaz 
Engenheiros da Universidade 

Monash na Austrália, desenvol- 
veram um diagnóstico rápido, 
portátil barato que pode ajudar 
a fornecer tratamento urgente 
para pessoas em risco de morrer 
devido à rápida perda de sangue. 
O equipamento, feito com lâmi 
na de vidro, filme de Tellon eum 
pedaço de papel, é capaz de tes- 

de concentração de 
lo no sangue em me- 

nos de quatro minutos 
O fibrinogênio é uma proteina 

encontrada no sangue, necessária 
para a coagulação. Quando um 
paciente sofre uma lesão traumá- 
tica, como um acidente de carro. 
grave ou uma grande cirurgia, a 

substância evita hemorragias. 
Normalmente, os pacientes com 
sangramento intenso devem ser 
transportados para um hospital 
ou centro de emergência, onde 
são submetidos a testes de diag- 
nóstico antes de serem tratados. 
Essesexames, porém, são demo- 
radose caros pois exigem equipa 
mentos sofisticados, pessoal es 
pecializado treinado e podem le 
varatêmeia hora. 

O nuxo teste elimina a neces 
sidade de equipamentos hospi- 
talares centralizados para detec 
tar, monitorar tratar os níveis. 
de fibrinogênio — algo nunca 
alcançado até agora. Além disso, 
o método de diagnóstico pode 

ser ampliado para uma fer! 
menta de pronto atendimento, 
colocado em ambulãs 

coros. À invenção foi descrita 
na revista ACS Sensors. 

O teste funciona colocando. 
se uma gota pré-misturada de 
uma amostra de sangue a uma 
solução de enzima em uma su- 
perfcie sólida, permitindo a 
coagulação. Em seguida, põe-se 
uma tira de papel no tapo. 
Quanto mais o sangue desce 
pela ira, menor éa concentra- 
cão de fibrinogênio. Segundo os 
autores, o método pode servir 
para uma variedade de condi- 
cões hematológicas. 

“O desenvolvimento do pri- 
meio diagnóstico de fibrino 
nio portátil do mundo é uma vi- 
rada de jogo para milhões de 

pessoas que morrem a cada ano. 
de perda crítica de sangue. Ta 
bem vai aliviar a pressão sabre os 
departamentos de emergência, 
pois esse tratamento salva-vidas 
emtempo rápido”, diz Clare Man- 
derson, pesquisadora da Depar- 
tamento de Engenharia Química 
da Monashe coautora do estudo. 
“Nossa capacidade de desenvol- 
ver esse teste com materiais ba. 
ratos e prontamente disponíveis 
significa que ele pode ser facil- 
mente comercializado para uso 
em todo o mundo;, conclui. 

Exame desenvolvido por 
pesquisadores australianos mede 
níveis defibrinogênio no sangue 
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Fórmula 1 
- Lewis Hamilton conquistou, ontem, 

PEN emimola, 3º vitória na F-1e 
q ajudou a Mercedes a faturar sétimo 

título seguido do Mundial de 
Construtores A equipe fez nova 

) dobradinha, como finlandês 
/ Valteri Botias em segundo. 
E Hamilton pode se tornar hepta no 

próximo dia 15, no GP da Turquia. m.br Telefone: 61) 3214-1176 

BRASILEIRÃO Goleiro defende dois pênaltis, dá lançamento para goLe vira o protagonista da goleada do São Paulo 

sobre o Flamengo. Bruno Henrique e Pedro desperdiçam as cobranças e Gustavo Henrique vira vilão na defesa 

Volpi em dia de Ceni 
im uma de suas melhores. 
atuações na temporada, o 
ão Paulo surpreendeu e 

engo pordx 
1,no Maracanã, com direito a 
grand 
dlia de Rogério Ceni, ma 
la história do clube, o goleiro pe- 
gou dois pênaltis e deu até lança 
mento para gol, O resultado fezo. 
time paulista se manter na briga. 
pela parte de cim 
rustrouos 

lo figura no quinto 
lugar da elassificaçã 
pontos, a cinco do líder 
cional O lan 

perdeu a chance de se isolarna 
pontanpósaderrotado Inter para 

ans, no sábado à no 
Apesarda goleada, o goleiro Vo. 

pifoio destaque do jo He pegou 
as penalidades cobradas por Bruno. 
Henrique Pedro e lnda deuuma 
assistência para o quarto gol mar 
cado por Luciano, O goleiro mais 
uma vez fez a diferença em pénal 
tisscomo aconteceu contra Fora 
leza, quando pegoutuma perda 
deeajudouacassiicaro time para 

aCopado Bras 
São Paulo protago 

nizaram um belo jogo. Com os. 
dois times apostando no ataque, a 

teve virada no placar VAR, 
rdido e duas equipes 

“que procuram o golo tempo todo. 
De olho na liderança isolada 

dlo Brasileirão, 0 Mlamengo come- 
ou mais em cima e logo aos cin 
cominutos abriu placar. Pedro 
recobeu passe de Vitinho, ganhou 
le Bruno Alves e bateu da entrada 
daárea, noca 
O gol fezo Sã 

Jorge Sampaolinão quer sermais 
um candidato ao título a tropeçar 

ra Pevangastra 
T—  — 

O goleiro tricolor defende a cobrança de Bruno Henrique no primeiro tempo: Lance abateu Flamengo e deu ânimo para a virada do São Paulo no Maraca 

Tohê Telê, que não é muito de f- 
ajeitare de dentro 

da área acertar uma bom 
chances parao go 

ritmo intenso, com as duas eq 
pes apostando em marcações 
mais altas, mas sem apelar para. 
violência O Flamenga fica 
comabolanopéeteve 
de oportunidade de 
gundo golaos 29, Após checaro 
VAR, o árbitro marcou pênalti de 
Diego em Everton Ribeiro. Bruno 
Henrique cobrou a penalidade e 
Volpi saltou e fez uma grande de- 
esa. O lance parece ter feito bem 
a time paulista, que voltou a ter 
mais iniciativa e movimentação e 
assim chegou ao gol da virado 

mma É 4 É 
SR A ARA fes dito dese did [Sae a RE 
E E 
sea do dm didi HE EE REEni ds 

Gustavo Henrique desviou e aca. 
ando para 
aro segundo gol U 
ta do intervalo, pa 
o Paulo era quem estava 

do e conseguiu chega 
eeiro golem cobrança de 

rea nO eterna 

Aos 13, Gustavo Ienrique co- 
meteu a penalidade em Br 
Alves. Reinaldo bateu 
goria e am) 
paulina. Enfim, ng 

para segundo tempo eten- 
desc as Volpi estavas 

“em um dia inspirado. 

Três minutos depois do gol de 
Reinaldo, Daniel Alves derrubou 

das flamenguistas. À partir da 
Tlamengo resolveu partir para 

irouum jogo de ataque de 
fesa, Aos, Games chegou acer 
tarum chute ma trave, mas foisó. 

Odiaerado São Paulo Aos 36, 
Volpi deu longo lançamento para 
Luciano. O atacante ganhou de 
Natan bateu czado, sem chan 
ce para Hugo, e transformou av 

Um diaem que 
udo certo 

duelo contrao Lanis, quar 
Morumbi, pela segun. 

da fase da Copa Sul-America 

Galo pode virar líder se vencer Palmeiras 
campanhas e 
mais eficazes do Campeonato Bra 
sileiro, o Adético-MG enfrenta o 
Palmeiras, hoje, às 17h, no Allianz 

de seus melhores 
Hyoran, por força 

contratual Ele está emprestado do 
próprio time paulista E o atacam 
en, user pelo terei car 

amarelo. Com o empate do In: 
primos it 
go na rodada, o Galo passa a dis 
putar com o São Paulo e Interna: 
cional o título simbólico do turma. 
Precisa vencer os dois últimos jo- 
gosesecar o tricolor paulista. 

Juntos, eles são responsáveis. 
por 9 finalizações da equipe na. 
competição. Todo o time dispa- 

rou 304 vezes em direção ao gol 
adversário “O Kem 
muito importante, ou 
um dele é muito forte e desequi- 
libra. Mas, quem entrar dará o 

o. “É caprichar na 
túltima bola, ter um pouco mais. 
de tranquilidade. Quando a bola 
não entra, cria aquela ansiedade 
de fazer 0 gol de qualquer jeito. 
É manter a tranquilidade”, afir- 
mouio lateral Guga 

Em compensação, Guilherme 
Arara, segundo jogador com mais 
finalização no Atlético-MG, atrás. 

Vasco sai na frente, mas cede empate ao Goiás 
Em jogo fraco tecnicamente, 

recheado de errose cartõe 
relos, Vasco e Goiás empataram 
por x1, emostraram, ontem, 

ue habitavam a zona de re- 
ixamento do Brasileirão no in 

cio da rodada. Seo time goiano, 
atuando em casa, desperdiçou 
umasérie dechances de golem a 
ão das limitações técnicas, o Vas- 
co apresentou desempenho apáti- 
ca desanimados paraa torcida. 
Apesar do empate, o Vasco 

conseguiu deixar a zona de rebai 
xamento, ao menos provisoria 
mente. Com 19 pontos, ocui 
16º lugar, mas ainda pos 

narazona da degola se o Bragan 
tino empatar coma Grêmio, ho- 
je. Mesmo assim, a fase segue 
ruim parao time carioca, com oi- 
tojogos sem vitória. 

O Goiás, por sua vez, somou 
um ponto no estádio Hailé Pi- 
nheira, embora tenha sido su 
rior ao longo de toda a partida. 
Mostrando mais disposição do 
que técnica, a equipe continua 

ima colocação, com apenas 
pontos, eainda busca a pri- 

meira vitória sob o comando do 
técnica Enderson Moreira. 
Consequência do baixo n 

vel técnico visto em campo, o 

jogo foi marcado pelas faltas, 
Foram 11 cartões amarelos du 
rante os 90 minutos. 
Autor de golna primeira partida. 

com a camisa do Vasco, Lo Matos. 
comemoroua exibição “Minha es- 
trejadepois de 10 anos forado ute- 
bol brasileiro. Fico muito feliz de 
marcar gol, comentou o reforço. 
recente do time vascaíno. 

Fernandão comemorou a rea- 
ção no segundo tempa. “Era com- 
plicado, mas não impossível Está 
vamos pecando nas finalizações”. 
comentou o jogador alviverde. 
Apesar do empate, o Goiás conti 
nuanalanterna do Brasileirão. 

de Kero e à rente de Hyoran (36 
vezesem 16 jogos) espera manter 

tradição de marcar gol na casa 
palmeirense. Ele balanço a rede 
em dois jogos na casa do adversá- 

Brasileirão, o Auét 
marcou em três oportunidades 
vd 
te do Sport, no Recife 
apontada pelo té 
paoli como essencial para o time 

a de ainda buscar o títudo simb 
a do primeiro tuma. 

No Palmeiras, os jogadores vi 
vem a expectativa da chegada do 
técnica português Abel Ferreira 
A melhor forma de impressionar 
o novo comandante seria obter a 

quarta vitória consecutiva, O jo- 
go pode marcar a despedida do 
interino Andrey Lopes, o Cebola, 
que herdou a função de treina 
dor, após a saída de Va 
xemburgo, e 
penha. Ele voltar 

e o alacanto 
vero, que estavam co 

Seleção Brasileira sub-20, se rea- 
presentaram no sábado e ficaram 
à disposição de Andrey Verén 
ve ser aproveitado desde o início 
da partida para formar 0 ataque, 
ao lado de Wesley Luiz Adriano. 

O lateral-esquerdo Lucas Est- 
ves que segue em recuperação de. 
uma lesão muscular, será desfal 
que, assim como o atacante Luan 
Siva, que sofreu cirungia no joelho. 

Vasto foimelhor no primeiro tempo, mas escapou da virada na etapa final 

"Queria agradecer a 

Deus por essa tarde 

mágica. Foi a primeira 

vez que, durante os 90 

minutos, eu defendi dois 

pênaltis. É raro, não é 
normal. E ainda 

completar com uma 

assistência. São aquelas 

tardes perfeitas, para 

qualquer goleiro. 
Excelente vitória” 

Tiago Volph goleiro 

“Resultado contundente. 
Tivemos oportunidade 

de passar na frente, mas 

a sensação é de que não 
estávamos conseguindo 

encaixar. Faltaram 
muitas variantes para 
entrar na defesa do São 

Paulo. Eles dominaram 
o meio e colocaram 
nosso time para trás, 
Temos muito a corrigir” 

Fipe Luto, lateral-esquerdo do Flamengo 

» SANTOS 
Em umjogo aberto contra o 
Baia o Peixe venceu por 
3x1, ontem, na Vila Belmiro, 
e segue na caça aos Líderes 
do Brasileirão. Madison abriu 
oplacar paras anftriões, 
mas Danlelzinho igualou o 
marcador. Marinho e Jobson 
decretaram a virada paulista. 

» SPORT 
O Leão da llha quebrou a 
série de cinco partidas sem. 
vitória no superar o Athletico, 
por 1x0, ontem, no Rec. O 
gol da partida ol marcado. 
pelo meia Thiago Neves — o 
segundo dele com a camisa. 
do time pernambucano. Fez. 
também contras Botafogo. 
» GRÊMIO 
Invicto há cinco jogos emtrês. 
torneios diferentes, o tricolor 
gaúcho recebe o Bragantino, 
hoje às 20h, pela 19º rodada. 
O técnico Renato Gaúcho. 
deve poupar titulares parao 
confronto de volta contrao 
Juventude pelas oitavas de 
final da Copa do Brasi 
» BRASILIENSE 
O Jacaré diminuiu a distância 
em relação ao lider Gama ao 
vencer o Palmas por 3x0, 
ontem, em Tocantins, pela 
10? rodada do Grupo À-Sda. 
Série D. O time chegou a 22 
pontos contra 25 do rival 
com gols de Romarinho, 
Zé Love e Luquinhas. 
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Mais espaço nas 
universidades 

Embora dados 
mostrem que a 
presença de negros 
no ensino superior 
tem aumentado, eles 
ainda são minoria. 
No Distrito Federal, 
apenas 25% 
concluíram esta 
etapa do ensino 

» MARIANA MACHADO 

“om chuva ou sol, a rot 
na do estudante Jonas 
Souza ora à mesma: às 
15hy ja para a parada de 

ônibus em Planaltina, onde 
mora, pegar o coletivo com des 
tino àW3 Sul, onde faz faculda- 
de de engenharia civil A aula só 
ca opção de 
era a melhor 

nsport 
ternativa para 

ó la co- 
mer quando voltasse para casa, 
depois da meia-noite, Essa é a 
rotina comum a muitos jovens 

sonham 

metade d 
gros, segundo le 
Companhia de Planejamento 
(Codeplan). Isto correspondi 
cerca de 1,6 milhão de 
(67% do total), distribuídas, em 
maiores proporções, em regiões. 
idministrativas de renda b 

baixa, como Brazlândia, 
dia, Planaltina, Riacho 

Fundo e Samambia, Entre os 
jovens de 1824 anos que estão 
naescola ou na universidade, 
apenas 35são negros. 

De acordo com a Pesquisa 
Distrital por Amostra de Domi- 
cílios (Pdad) de 2018, divulgada 
neste ano, em regiões como Var. 
jão, Estrutural e Perca, mais da 

população negra 
no máximo, o ensk 

no fundamental. Os novos da 
dos, no entanto, indicam o inf- 
cio de uma mudança nessece- 
nário. O percentual de negros 
que completam o ensino supe- 
rior no DE tem aumentado, En- 

to em 2011 apenas 15% al- 

Em breve, Jonas também 
entrará nestas estatísticas, Ele 
conclui o curso no fim do ano e 
querabrir uma empresa de en- 
genharia com a irmã, que tam- 
bém fez a graduação na área. É 
assim que ele pretende pagar 
pelo curso, bancado graças aos 
88% de Fundo de Financia- 
mento Estudantil (Fies). “Fazer 
curso superior é um sanho e a 
escolha do meu curso veio por 
influência do meu pai, que 
sempre Leve uma pequena em. 
presa de reforma e pintura, € 
também da minha irma, que 

tivou muito.” Em pa- 
ralelo, ele administra, no Face- 
book, a página Musicdl 
com mais de 2 milhões di 
guidores, “Com 
divulgo os projetos culturais. 
do movimento negro no DE” 

e dra DA 

Dadosdo 
Superior 2019 do Insttuto 
Nacional de Estudos e Pesqusas 
Educacionais An 
ie, vu 
passado, mostram que a Brasi 
tem mais de 8,6 milhões de 
pessoas matriculadas em 
Instituições de ensino superior, 
mas apenas 613 mit se 
declararam pretas, oque 
corresponde a 712% do total. No 
DF, o total de Universitários é de 
224 4 mi, dos quais 73 mi são 
deciaradamente or 

Incentivo 

O aumento do percentual de 
ros que conquistaram o di 

ploma de nível superior no DF 
pade ser explicado por uma série 
deações de acesso, como a polí 
decotas leia Para saber mais). 

Eoque explica a professora da 
Faculdade de Educação da Uni- 
versidade de Brasília (UnB) Cata- 
rinade Almeida Santos. “Mas há 
um problem; 

com uma presença ma 
gros, você não os vêci 
nos corredores, porque, 
mente, assistem às aulas e saem 
comendo para trabalhar”, ponde- 
ra "Por todas as dificuldades para 
se dedicar aos estudos, levam 
mais anos para terminar o curso. 
Nãné porque ficam reprovando, 
mas porque não conseguem 
gar amesma quantidade de c 
ditos queos demais Faltam con- 
dições de permanência” 

Na avaliação dela, muito deve 
avançarantes desefalaremequi- 
líbrio na educação. “Se você 
lhora desde cedo as condições 
devidae a educação básica, para 
que esses estudantes tenham 
melhor escolarização e amplia 

Não importa se você é cotista ou não. Se você é negro e está 
em uma federal, vão olhar para você e dizer que você é. Isso nã 

diminui em nada o ser negro. As pessoas é que são racistas e vão usar 
qualquer coisa para tentar nos diminuir” 

Keila For, professora de história emestranda 

asvagas no ensino superior, com 
acesso a bolsas, você oferece 
condições para que essas pes- 
soas possam aprender sem re. 
tardar os processos de ensino”, 
destaca. “Ainda são poucos os. 
professores negros. Esse espe 
lhamento, de ver que aquele lu 
gar de ensino também é para vo- 
cê, influencia muito” 

Graças ao incentivo da fam 
liaede professores, a baiana 
Keilla Flor, 24 anos, ingressou e 
concluiu o curso de história na 
Unk. Dedicada aos livros, a m 

idora de Águas Claras sempre 
estudou em escolas particulares, 
onde obteve bons resultados. 
“Sempre tirava nota alta e todo 
mundo falou que eu poderia ser 
oque quisesse, Eu achava o má- 
ximo ver como meus professé 

s de história pareciam saber 
tudo sobre o mundo e cu vi que 
queria ser como eles lembra. 

Na família, o irmão mais ve- 

lho havia se formado em comu- 
nicação organizacional, pel; 
mesma universidade, e ela o 
viu dele o conselho para aplic 
no vestibular por cotas, mas 
cusou. “À época, eu tinha um 

ee 
Ainda são poucos os 
professores negros. 
Esse espelhamento, 
de ver que, aquele 
lugar de ensino 

também é para você, 
influencia muito” 

Catarina de Almeida Santos, 
professora da Faculdade de 
Educação do Universidade de 

Brasília (UnB) 

entendimento do qual hoje dis- 
cordo. Achava que, se 
recida economicamente, não 
preciso marcar. Mas, hoje, en 
tendo que as cotas econômicas 
eascoias para pretos, pardos 
indígenas são coisas diferentes, 
afirma. “Porém não importa se 
você é cotista ou não Se 
negrocest 
olhar para você e dizer que vo 
é. Isso não diminuem nada o 
ser negro. As pessoas é que são 
racistas e vão usar qualquer coi- 
sa para tentar nos diminuir” 
Keilla segue na vida acadê- 

mica. Enquanto dá aulas para 
alunos dos ensinos fundames 
tale médio em escolas de Ta- 
guatinga e Sobradinho, ela se 
prepara para começar o mestra- 
doe, no futuro está certa de que 
fará doutorado e pós-doutora- 
do Estou eliz com o mestrado. 
Espero entrar em uma turma 
com mais negros” declara. 

“) Parasabermais | 

Garantia em lei 
ALeine 12:71, de 2012, garante 

a reserva de 50% das matrículas 
em universidadese institutos fee 
ras a alunos do ensino médio de 
escolas públicas. Essas tagas são 
subdivdidas para atender a dife- 
ente grupos sociais: metade para 
estudante de com renda familiar 
bruta igual ou inferior a um salá: 
riomínimo emeio per capitaeme- 
tade para aqueles com renda fami- 
liar superior a esse valor. Em am: 
bos casas, também há um percen 
tual mínimo correspondente ao da 
soma de pretos, partos indigenas 
a unidade da Federação, de acor- 
do com o ilhimo censo demográf. 
co do Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatstica (IBGE. A im- 
plantação ocorreu de maneira 
gradual, mas desde 2016 alcan 
çau-se o percentual previsto na 
norma À Univeisidade de Brasília 
(Unb) oi pioneiraentreas federais. 
a oferecer cotas para negras há 17 
amos Essa reserva vagas temo: 
mo obetiro combater o racista o, 
por isa, é irrestrito, o seja sem o 
tecorte socioeconômico. O percen- 
tual adotado inicialmente era de 
20% Com a aprovação da lei na- 
cional, passou para 5% 

Ativismo 
do ciências. 

Júlia Rodrigues, 21 
anos, o ativismo negro é prof 
do, No ano que vem, cla terá o 
diploma da Un planeja usá-lo 
em projetos de cunho social, 
“Quero seguir alinha de estudo 
da educação financeira elevar 
esse conhecimento para as co- 
munidades periféricas, princi 
palmente para mulheres negras, 
porque acredito que esse é um 
instrumento de desenvolvimen 
tn poder muito fort 

Moradora do Jardim Botâni 
co, ela vem de um histórico de 
educação em in: esde 
ensino da rede pública e sem- 
pre soube que entraria em uma 
universidade federal, "Qu 
focar nos meus estudos, sem 
precisar trabalhar para pagar a 
mensalidade, porque ess 
realidade de muita gente 
ensino superior, ela vit o co 
traste, “Enquanto, na escola, 

na Uni, a impressão que tenho, 
mente no período 

diumo, é de que a maioria dos 
estudantes é branca. E, profe 
sores, só tive um, em sete s 
mestres, que era negro: 

Engajad tornou-se 
embaixadora, neste ano, do 
projeto ConexãoAfro, que 
promove a união entre pes- 
soas negras por meio de ever 
tose de atividades. “Nós g 
mos debates para 
cussão para fora. m um 
(nas redes sociais) sobre 
tas, a gente conceitua, e fala 
dos efeitos disso para que as. 
pessoas possam conhecei 
detalha. “Entrei nesse projeto 
porque é uma luta que eu não 
conseguia expressar, é en- 
contrei ali uma forma mais 
democrática de fazer isso.” 
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O tempo é 
implacável 
Avida dá várias dicas de que uma no- 

vaasese aproxima. Os ciclos se comple- 
tame vamos nosmoldando, ao sabor das. 
ondas do tempa. E ele é implacável, Noti- 
ciara morte do pai de uma amiga foi um 

mesguiho profundo para pur o araple- 
nos pulmões na subida à superfície. 

Renato Souza, o comandante da Poli- 
ciaCivil do Distrito Federal que morreu 
defendendo um de nossos maiores patri- 
mánios, eraumserhumano vibrante. Ee 
transparecia uma serenidade cativante. 

assim que ele ficará guardado na me- 
mória da filhae de tantos que passaram 
peloseu caminha. Apaixonado por mer- 
gulho, deixou avisado que se morresse 
fazendo isso ou em atuação profissio- 
nal, morreria feliz Já havia cumprido o 
tempo necessário para se aposentar, 

Antes disso, também trabalhou nas. 

avontade de 
voltar para casa, também. Mas sempre 
recebia cartas dos filhos de vítimas do. 
desastre desaparecidas, emocionava-se 
e ganhava forças para continuar Traba- 
lhou à exaustão para salvar quem pu- 
desse da lama que encobriu o munici- 
pio. 0555 anos de vida certamente fo 
ram pouco ea saudade será proporcio- 
nalao legado que cle deixou. 

Outro super-herói, dessa vez dos ci- 
nemas, partiu na última semana. O ses- 

>> cartas: SG, Quadra 2 Lote 340 / CEP 70610-901) 

panhar toda a saga Cada estreia vinha. 
acompanhada de enorme expectativa. 
Mas Sir Scan Connery é, sem dúvidas, o 
eterno Bond. james Bond. O escocês ti- 
nha classe, jeito de galà e voz inebrian- 
te, Crescer assistindo à atuação dele em 
outros clássicos, como Intocáveise n- 
diana Jones, dava aquele gostinho de 
conhecer super-heróis da vida real. 
Renato provou que eles podem existir. 

O tempo é implacável, mas também 
generoso. Brindou a todos nós com os 

desses alertas para mim. Um renasci- 
mais no peito, um mento, uma cicatri 

Era daqueles pais descolados, divertidoe mas decidi continuar naativa Venceu 
companheiro. Tudoisso poderia contras- . acovid-19%, cedido à Força Nacional, foi 
tarcomarigideze a disciplinaqueo tra- ao Pantanal atuar no combate so incên- 
balho exúgia, mas, a verdade, se combi- dio que devastaobioma. 
maca em umasinergiaúnica, que quemo. 
conheceu deve se lembrar. buscas em Bruma 
Ahistória é digna de super-herói Eé rompimento da barragem. O cansaço 

0 (MG), após sentão Pierce Brosnan interpretou o 
007 daminha geração, ceu adoreiacom- 

momentos ao lado desses dois gigantes, 
Sigam em paz. 

FINADOS / Moradores do DF estenderam o momento de Lembrança dos entes queridos que partiram durante todo o período de feriado 
prolongado. Objetivo é evitar aglomerações e, desta forma, respeitar, também, a memória das mais de 3,6 mil vítimas de covid-19 

Dia de prestar homenagens 
» DARCIANNEDIOGO 

IT) voção de viraqui no 
feriado é incompará 
vel justamente por ser 
uma tradição. Não é à 

mesma coisa vir em outro dia, 
mas temos de entender que esta- 
mos passando por um momento. 
difícile temos de fazer de tudo 
para nos cuidar”, disse a copeira 
Valdelice Maria da Silva, 55 anos, 
que visitou ontem, os túmulos do 
pale da mãe sensibilizada pelo. 
momento de enfrentamento à 

andemia de covid-19, Assim co- 
ela, outros moradores do Dis- 
odora optaram poriraoce- 

mitério prestar homenagens a 
entes queridos antes do Dia de 
Finados, celebrado hoje. 

O ato marca não sóa nobreza 
dese lembrar daquelos que 
ram, mas é sinal do respeito pelo. 
próximo. A recomendação da em- 
presa Campo da Esperança, que 
administra os seis cemitérios da 
capital (Asa Sul, Taguatinga, 
ma Planaltina, Brazlândia e 
bradinho), é de que a população 
dê preferência às homenagensem 
casahoje O número de visitantes 
segue imestrito, com a entrada l- 
vre para quem quiser prestar tri 
butos O público, no entanto, deve 
ficaratento às normas, Entre elas, 

CRIME 

Valdetice antecipou a visita aos túmutos dos pais em razão da pandemia 

esto uso obrigatório 
de máscara de prote- 
ção faciale o distan- 

ressaltou. Segundo 
funcionários do ce- 
mitério, o movimen- 

ciamento de, no mí- tose dividiu ao longo 
nimo, doismetrosen da semana e não se 
trecada pesso. notou aglomerações. 

Foio que fezVal- Avendedora am- 
delice ao antecipara bulante Guiomar 
Ídaao Campo da Es- 
Protegida com más- 
cara, ela visitou, on- 
tem ostúmulos da mãe que mor- 
reuem 2018, edo pai, que faleceu 
há23anos. oe, com certeza, es- 
tará bem mais cheio de pessoas. 
Porisso, todo cuidado é poucir, 

Copeiro é assassinado 
a facadas pelo irmão 
Amigose colegas de Antonino 

Moura, 48 anos, assassinado a fa- 
cadas pelo irmiãona madrugadade 
ontem, lamentaram amore doco- 
lega, aquem descrevem como ta- 
balhador” edeterminado”, A vii 
ma trabalhava como copeiro na 
Secretaria de Empreendedorismo 

Disto Federal atuou em outros 
ngãos na capital federal 

Antonino Maura estavam ca 
sa, na Quadra 296 do Recanto das 
Emas, quando ouviu o irmão gri- 
portão. O Correio teve aces- 

so aátdio em que uma testemu- 
nha relata o ocorrido, Fla conta 

Gonçalves, 52 ano 
tirao Diade Finados, 
todos os anos, para 
visitaro filho Marcos 
morto assassinado 

+m 2008. Este ano, 
ela optou porirao cemitério um 
dia antes da data principal em 
decorrência da pandemia. “Ge- 

que o suspeito chegou ao portão 
da residência chamando o copei- 
ro pelo nome. Ele estava desespe 
rado. Euo acordei falei que or 
mão dele o estava chamando. O 
Antonino salumeio sonolento pa- 
abrir a port” contou. 

No momento em que abriu o 
portão da casa, a copeiro foisur- 
preendido por diversos golpes de 
faca desleridos pelo irmão À vi 
ma foi atingida no peito e no pes- 
coça. Após cometer o crime, o! 
paz fugiu. Equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 

Todos os anos, Guiomar relembra o filho Marcos, que morreu assassinado 

ralmente, no ferlado fica muto 
cheio. Então, decidi fazer iferen- 
tedessa vez para evitar muita ex- 
posição. Perdi muitos amigos pa- 
Tao coronavirus esei da dor. En 
tão, é sempre bom evitar. É sem- 
pre triste esse momento, porque 
munca esquecemos do nosso en 
tequerido, ainda mais sendo um 
filha E hoje, para mim, é maisla- 
mentávelesse dia”, disse. 

O luto na capital federal se es- 
tenderá aos 3.688 mortos por co 
vid-19. Os dadas são do última 
boletim epidemiológico daSecre- 
taria de Saúde do Distrito Federal, 
divulgado ontem. Foram cinco 

(Samu) prestaram os primeiros. 
socorros, mas Antonino não resis- 
dinos ferimentos emorteu nolo- 
cal. 27» Delegacia de Pobcia (Re- 
canto das Emas) investiga ocaso. 

Amonino Moura também tra- 
balhou como copeiro na Sccreta- 
ria de Desenvolviment 
mico e na Secretaria de 
Tecnologia e Inovação, Ciência 
Tecnologia (Sedic). Marcelo Bor 
ges Chubaci,ex-subsecretário de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico da Sedict, relembra 
dos momentos que passou ao la 

novos bios peladoença contabi 
lizados em 24 horas além de 211 
novos casos confirmados de in- 
fecção pelo coronavirus. Ao todo, 
213456 pessoas se infectaram no 
DE Dessas, 204276 puderam co- 
memorar a recuperação 5492 
travam a batalha contrao vírus. 

pelo gov 
(MDB) estipulo 
paraos cemitérios nos feriados. Só 
são permitidos grupos de até 
pessoas aqueles que apresenta 

do de Antonina. "Tive um contato 
próximo por um ano com ele Foi 
um cara de excedente coração, es- 
tava sempre disposto a colaborar, 
ajudar era uma pessoa fantás- 
tica. Conversávamos bastante so- 
bre futebol, porque ele era fa- 
menguistaecu, palmeirens 

De sorriso fácil assim ficará 
lembrado pela amiga Geysa Albu- 

assessora. “Vou 
tera lembrança de uma pessoa 
muito tranquila, brincalhona, 
amiga. Sempre estava muito feliz 

amigos e colegas. 
Poje, para uma nova 

ceriménia de despecidae 
homenagem a comandar 
Polca Odo DF Renato de Olyera 
Soura, 88 ano, que morreu em 2 de 
outubro, no Rio de Jane, após 
sofrer acidente durante missão de 
combuteao incêndio no Pantanal A 
misa de sétimo ca ocorre a part 
das 19h, nalgreja e São Miguel. 
Arcano e Santo Expo, na EQN 
303/304, Asa Norte. 

rem sintomas de gripe não pod 
rão entrar Além disso, não have 

s químicos, nem copos. 
s nos bebedouros, À 

e que cada visando 
pri garrafa água, 

Hoje, o horário de funciona- 
mento dos cemitérios será das 7h 
as 19h. Em Planaltina e Brazlân- 
dia, oscarrosnão terão acesso, pa- 
raliberar espaço de circulação de 
pessoas. Nas demais unidades, os. 
automóveis poderão parar em: 
especial ou destinada a pessoas. 
camdeticiência. 

Colaborou Tainá Seixas. 

mo trabalho e muto prestativo” 
Na página do Instagram, a 

cretaria de Empreendedorismo 
emiianotade pesar “Um homem 
batalhador, prestativo e muito. 
querido entre todos. Antonino 
combateuo bom combate davida. 
Nossa elema gratidão esolidare- 
lado aos Familiares e amigos. Que 
Deus conforte a tados. Deixará 
saudades * Funcionários da pasta 
promovem uma vaquinha para 
custear as despesas do enterro. À 
datado sepultamento, no entanto, 
aindanão foi divulgada. (DD) 

Eme uma fe um sto e, no máximo, três Linhas sobe seu ente querido para: SG, Quadra 2, Lote 30, Setor Gr. Ou pe mat cidades. fadado com.br 

Sepultamentos realizados em 1º de outubro de 2020 

>> campo nesPenança » Glberto Liberal Amados, Focha, 72anas » Abelin Maria Pereira Cardoso, Granos » Maria Bernardo Fernandes, Bdanos » José Francisco da Costa Filho, 56 anos » Adelaide Paranhos Teia, B7 anos » Moyses Carvalho de Santana, anos » Luiz Caros da Siva, 6 anos Boanos 
»Adonias Araujo do Prado, + Manoel Maris Henrique Nava. «Ronaldo Siva, Gé anos. 
78anos Junior, 68 anos Severina Martres Gonçalves, 

» Andreza de Fátima Fonseca, «Maria de Fatima Santos á2anos 
fganos Serej, 54 anos Nezaya Ono, 97 anos 

» Anton Tajamo dah, Sranos  » Marta do Socorro de Sousa rdoso Soares, 3 anos 

COMUNICADO 
A Capemisa Capitalização S/A, responsável pela emissão e administração dos 

Títulos de Capitalização CAPITAL DE PRÊMIOS, modalidade filantropia premiável 
de contribuição única, informa a seus clientes e consumidores em geral que: 

- O Processo SUSEP do sorteio de 01/11/2020 é 15414.615963/2020-70; 

- O Globo da Sorte contém 60 bolas numeradas de 01 a 60 e que a contemplação 
exige o acerto de 15 dezenas, tendo constado equivocadamente no verso dos 

títulos 50 bolas numeradas de 01 a 50. 

- O número da Sorte é composto por 07 algarismos. 

2) macuamnca 
» emo Rodrigues da Siva, 
Béaros, 

- son Sha de Que, 
- Benea erra de Sour, 
+] da Almeida, 
BI anos 

lada Pata asa, 
Maas Neves Brandão 
Siva, Sé anos »àMaria de Fatima, 70 anos. 

»Merta Lopes da Conceição, 
anos 
-Neuza Aves de Ora, 
- Bed ico de Obra, 
» Sen Roberto Batista de 
> oia Arara, Eanes 

» Walquiria Messias da Siva, 
BOaros 

»Zacarias Rodrigues Neto, 
Têanos 

>> cama 
» Adelaide Francelina da Silva 
Romal, 77 anos. 

» Avetina Alves Correia Veloso, Ai 
- Dejair Andreia da Con- Pre anos «Sia Mara Beer Nunes, 
» JB de dus Bastos Br, 
Jorge ue Riber da »Jorge Luz Ribeiro da Maia 
Amitrano, 6l anos 

»Lucia Cabral de Oliveira, 73 
anos 

»Manuel Rodrigues da Sie, 77 
anos 

»Rila Lourença da Conceição, 
Sganos » Thiago Barreira Eduardo, 24 
anos, 

» Wersiran Ribeiro Xavier, 32 
anos 

PLANTA 
»Cleotides Pereira da Siva, 
Sganos 

»Ifinea Lopes da Siva 88 anos 
» João Ricardo de Godoi Araujo, 
anos 

» José Barbosa dos Santos, 
aros 

» Marineide Vieira dos Santos, 
S6anos 

» Bend 
» ita Carolina da Conceição, 
Blanos 

>> sommaniano » João Costa Matos, BI anos. 

3) JARDIM METROPOLITANO 
» Raimunda Nonata Monteiro, 
BO anos, 

» Hortencia Moura Marques, 
SO anos 

» André Luiz de Saura, B2 anos. 
» Marcos Geovani Nascimento, 
6Zanos 



Con Ba? HENSE + Bs, segunda fi, 2 de ovennbro de 020 Cidades + 15 

SAMANTA SALLUM 

CAPITAL S/A 

Pulso feminino 
no agronegócio 

o plantio. Não. 
o as mesmas, Raquel 

robusto agronegócio entre DF e Goiás. 
Bahia que o casal começou a investir 

na produção agrícola. Depois de alguns anos, Raquele Milton Koling decidiram retornar para à 
capital, "Percebemos que lá não tínhamos mais como crescer. E que valeria a pena vender lá para 

Feijão, soja e milho, Cultivados com amor e orações para a chuva cair esa 
importa se é um grande ou 

Kollinge o marido 

investir aqui”, conta. Os três filhos também se envolveram no negócio e participam cada vez mais. 
da empresa. O O sogro de Raquel, Romeu Koling, fez 

história no núcleo rural Taba Falecid 

Mais valor e atenção 
“Vida de produtor agrícola não tem descansa. É 

preciso muito amor pelo que se faz. Pois há muito 
trabalho e riscos, Não depende só de nós. Quantas vezes. 

agen faz orações p 

«oras do [ 
o está finalmente sendo valorizado no Brasi 

ido depende da agricultura. 90% das coisas que 
as pessoas têm em casa vêm da agricultura. E, durante 
muto tempo, isso foi pouco reconhecido. Agora, sim, 

recebemos mais atenção” 

6 NÃO MORRE AQUELE QUE DEIXOU NA TERRA A MELODIA 
DE SEU CÂNTICO NA MÚSICA DE SEUS VERSO 9 
Cora Coralina, poetisa (1889-1985) 

Embrapa 2030 
O presidente da Embrapa, Celso 

Moretti, vai apresentar, na quarta- 
o novo Plano Diretor da 

empresa para os próximos 10 anos. E 
a palavra-chave é inovação. 

O documento cria metas 
quantificáveis como forma de realizar o 
monitoramento do cumprimento das. 
ações nos próximos anos. 

As metas são resultado de 
workshops com parceiros do setor 
produtivo, pesquisadores, governo e de 
entrevistas com stakeholders extemos. 

Resultados de impacto e agricultura digital 
“Graças à pesquisa agropecuária, o país comemora hoje avanços impressionantes, como. 

quintuplicar a produção de grãos, com um aumento de apenas duas vezes da área cultivada, e 
elevarem cerca de 60 vezes a produção de came de frango, saindo de 200 mil para 12 milhões de 
toneladas”, destaca Moretti 

Cinco áreas são hoje prioritárias para 
integrados de produção, bios 

ação da Embrapa agric 
momia, nanotecnologia e alim 

tura digital, sistemas 
base vegeta, 

Novidades nos 10 rr anos de Iguatemi Lago a nátdo 
pg ted Sine ca nd cp para 

nós, celebramos uma década quando 
ela completa 60 anos afirmou o 

presidente da empresa, Carlos. 
Joreissat 
especialmente re 
empresários e o público da capital, 
organizada pela Pecomércio. 

compra com o recém-inaugurado 
marketplace. À plataforma digital 
Iguatemi 365 traz ao público da. 
capital acesso a 14 mil produtos e 
mais 270 marcas sem restrições. 
de horário e dias para comprar. 

Entre elas, algumas exclusivas, 
“como a da inflvencer 
internacional de moda Chiara 

agni (Foto), E também a DVE Jereissati garantiu as condições 
eposto, Ermenegildo Zegna, seguras para à saúde na roton 

Mara, atividades nos shoppings. 
“adotamos um régido. 
protocolo. O nossa aré 
mais limpo do que o que 

Joalheria Casa Castro, se respira lá fora, pelos 
Reserva, New Balance, filtros de limpeza qu 
Soleah Twenty Four « temos dentro dos 

Armais limpo 

e Radical Gl! Gang, 
Outros destaques são a 

shoppings. 

LEGISLATIVO / GDF aposta em projeto que abate valor principal de dívidas, além de multa, juros e correção monetária para aumentar 
arrecadação e regularizar situação de inadimplentes. Projeto estará na pauta da Câmara Legislativa esta semana, garante presidente 

Refis 2020 vale ao menos R$ 500 milhões 
» ANA MARIA CAMPOS 

pauta da Cá 
Legislativa desta semana 
um projeto que vale pelo. 
menos R$500 milhões aos. 

» Os números 
o fiscal das 

empresas e pessoas fisicas. Tu 
bém é uma oportunidade de o 
GDI melhorar a arrecadação. Vo- 

dadívida 

» Registros: 2.472 14 cofres públicos. É o Refis 2020, 0 to favoráver, afirma distrital 
» Empresas devedora: 74462 

ização de débitos, o mais vanta. Inadimplentes 
so meio de salrda inadimplên- Contribuintes 

a fiscal já oferecido pelo gover 16624 sar de os créditos 
nodo DE Enão faltamdeve- Mtdmplentos 2062 arem a R$ 30,5 bilhões, o 
dores. São 78.462 empresas e sValor principal: governado DF estima arrecadar 
milões registros de dividas qu incipalsemjuros multa cor 
somam maisde R$30bilhõesem Total elária, soma B$8,9 
créditos parao DE RO 5/2 91296821 bilhões. Mas, pela experiência 

O governador Ibaneis Rocha dos técnicos da Secretaria de 
(Mp5) vas fichasnesso Fonte: Secretaria de Economia, apenas uma parte 

dessas dívidas será honrada, projeto de ei complementar que 
oferece abatimento inclusive do 
valor principal para débitos anti 
os Essedesconto varia de 0% a 
GO, para registros de impostos. 
não pagos até 2012, Quanto mais 
antigaadividamatorobenefícia 
Hátambém reduções de mulas 
juros e corroção monetária p 
boletos não quitados até31 de 
dezembro de 2018. "Nunca um 
refisfoitão agressivo”, afirma o 
secretário de Economia, André 
Clemente 

Segundo Clemente, a exper 
tativano setor produtivo entre 
contribuintes é grande “É agres- 
sivo para fazer jostiça scale dar 
umaoportunidadeimpara quem 

recuperar sua atúdo fiscal, 
ta. Ao longo da tra 

jo da proposta, houve 

Economia do DF s vantagens a 
das. 
Mo do GDF mostra 

que há débitos que remontam a 
1966. Quanto mais antiga a dívi- 
da mais difícil se torna recuperar 
o pagamento. Algumasempresas. 

O presidente da Câmara Leg- 
islativa, Rafael Prudente 
(MDB), assegura que o projeto. 

acertado no colégia de líderes. 
“O projeto estará na pauta de 
votações na terça. Cabe ao gov 
erno se mobilizar e reunir os 16 
votos suficientes”, diz 

Olderdo governo na Câmara explica Clemente 
Legislativa, Cláudio Abrantes. Entre osmaiores mo 
(PDT), quese recupera deuma — de débitos, estão os 
internação por covid-19, estará ICMS. Desse imposto, a dívida 
a sessão remota. Ele acredita chegaa R$ 14,5 bilhões. Repre- 
aprovação. Mas avalia que. senta quase metade 

rá debates para alterações. IPTU, há R$ 1,3 bil 
“A Júlia (Lucy), por exemplo, — milhões de IPVA 
“quer impedir Refis pelos próxi- Odinheiroa ser arrecadado 
mos 10 anos”, antecipa olíder. vai parao caixa único do g 
Esse éum ponto que o Exe no.'A sociedade esperou muito 
vo não deve aceitar. por esse momento”, acredita 

Odeputado Robério Negreiros — Clemente. Segundo ele os recur- 
(PSD) é um dos defensores da sos financiarão saúde, educação, 
aprovação do projeto. “Creio que — obraseaçõessociais. 

sentaram opções de redução do. 
montante principal como agora. 
“Nossa estimativa foi feita a par- 
tirde ncias anteriores 

fições não eram 

truído com a participação. 
lamentares e especialistas. 
mara tem poderes pra 

“emendar, claro. Mas projeto já. 
foi negociado. À maior parte das 
demandas da sociedade e dos. 
parlamentares já está consigna- 
dano testo” explica Clemente. 

oqurÊ: REGRAS 90% do eu valor, para pagamento 
Programa de incentivo à ema I2 parcelas, 
regularização de débos REDUÇÃO DO PRINCIPAL: 80 do seu valor para 
tributários ou não, incluídos ou 
não na divida ativa e ajuizados ou 
não, lançados e provenientes de 
fatos geradores ocorridos até 31 
dedezembro de 2018. Estão 
excluídos débitos decorrentes de 

pagamento em 13 a 24 parcelas; 
70% do seu valor, para 
pagamento em 25 a 36 parcelas; 
60% do seu valor, para 
pagamento em até 37 a 48 
parcelas; 

50% do valor para débitos 
inscritos em dívida ativa até 31 de 
dezembro de 2002; 
40% do valor para débitos 
inscritos em divida ativa entre 1º 
de janeiro de 2003 e 3 de 

fraudes, sonegação ou conluio. dezembro de 2008; 5 % do seu valor, para 
309% do valor para débitos pagamento em 49 a 60 parcelas; 

IMPOSTOS: inscritos em divida ativa entre?" 50% do valor para pagamento em 
CM, ICMS, Simples Candango, 5, . de janeira de 2009 e 31 de Bla 120 parcelas 
PTU, IPVA, MTB ITODe TIP. dezembro de 2012. 

O valor da parcela não pode ser 
MONTANTE DA DÍVIDA REDUÇÃO DE JUROS EMULTAS, inferior a R$ 400 para pessoas 
(DE1966 A 2018): INCLUSIVEOS DE CARÁTER jurídicas e R$ 100 para 
R$3057291296612. MORATÓRIOS, NAS SEGUINTES pessoas físicas. 

. PROPORÇÕES: 
EXPECTATIVA DE ARRECADAÇÃO: 95% doscu valor para pagamento — Fonte Projeto de Lei 

O milhões à vista ou em té 5 parcelas; Complementar 123/2020 



16 + Cidades + rss, segundo Coração Bucnucase 

Consumidor 
Direito + Grita 

Recall: co 
» ANA MARIA DA SILVA 

produto in. 
o consumi 

ever do fabricante 
importador infor 

ca vai além do 
o mesmo 
dutos, 

eg 
dor (CDC), o fornecedor não po- 
de colocar no mercado produto 
ou serviço que apresente alto 
grau de risco à saúde ou segu 

das pessoas. 
Antigo 109, 0 testo desen 

ve que caso o fornecedor venha 
a ter conhecimento da existên 
cla de defeito após a inserção 
desses produtos ou serviços no 

ado, é sua obri 
o fato imedia 

n disso, 0 nte de 
ir que a expectativa do 

consumidor em relação à ade 
o e, principalmente, à se 

dos produtos ou servi gur 
ços seja efetivamente corres 
pondida. À regra, portanto, é de 
que os produtos ou serviços co- 
locados no mercado não podem 
acarretar tiscos à saúde e segu 
rança dos compradores, exceto 
aqueles considerados previsíveis. 
em razão da su 

De acordo com a advogada 
especialista em direito do con 
sumidor Luiza de Alencar Ber 
ton o fornecedor que tiver co 
nhecimento da periculosidade 

verá comuni 
oridades competen 

tes e aos consumidores por 

por eventual 
nham a ocorre fom 

O consumidor deve implica em ônus 
carse o produto é abrangido pe-  midor. Toda prod 
la campanha de recall. Em caso. sentar defeito dev 

smnes, x 
DEVOLUÇÃO DA 
TAXA DE BAGAGEM 

tÔNIMO 

O servidor aposentado Jerônimo Pimenta 
procurou a coluna Grita do Consumidor pa 
reclamar da não devolução do valor pago pelo 
despacho de bagagem. "Fiz um protocolo para 

taxas de embarque e pagamento de 

embarque, m 
bagagem. impossível icar es 
atendimento pelo telefone, já tentei por duas. 
vezes, Fiquei mais de 40 minutos em 

quina. À pandemia virou 
desculpa para tudo” reclama. 

Resposta da empresa 
À Smiles informou que entrou em contato com 

odliente eo caso foi resolvido. O cliente agradeceu 
pelo contato, 

Resposta do consumidor 
A Senhora Cleide já lot para mim duas tezes 

e disse que em 60 dias será feia a evolução. Foi 
muito educada e gentil. A miles fez a devolução no 
cartão de crédito no dia 22 de outubro” 

mativo, deverá entrar em 
o com à fornecedor ou le 

o 

Nesse ponto, é Importante in 
o ou troca não 
pa 
duto q 

+y 

do, indepe 

Costa Almeida 
orreu ao fornecedor 
lefone. Ele conta que 
o chegou em suas 

mãos com defeito. “Fiz a com 

Fax: 3214-112 + e-mait: consumido r.dfçadabr.com.br 

do há es 

possivel dano” lamenta 

os querendo que o 
ncione. Ape 

a loja foi 
mento cert 

A prática é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) e obriga a informação aos consumidores de um 
produto ou serviço que apresenta riscos 

nheça os seus direitos 
Sistema on-line 

Para saber se um produto é 
objeto de recall, o Ministério da. 
Justiça e Segurança Pública 
orienta que o consumidor deve 
entrar em contato direto com o 
fornecedor. A Secretaria Nacio 
nal do Consumidor (Senacon) 
ambém mantém, na internet, 

on-line em que é 
alizar 0 recall refo 

ao produto pesquisado, 
ações sobr 0 

o, lotes afe 

o site do De 
clonal de Trâns 

é passível aces 
partamento 
to (Denatran) e saber se 0 veícu 
lo é objeto de recall As campa 
nhas não atendidas em um ano 

acordo com o advogado es- 
pecialista em direito do consumi 

constatada 
des e aos con 
des, não há prazo pa 
o fabricante e exigir o reparo, mas. 
é aconselhável que o faça o quan 

desegu 

eliminado do mercado de c 
mo, ou seja, quando 1009 

s pelo defeito 
dos ou recolhidos. O 

especialista explica o que fazer 
em caso de dúvidas, "Busque in 
formações junto ao a 
representante deste 
fique qualquer suspeita de risco 

É chato quanto ao funcionamento do 
dor de cabeça. — produto, Denuncie aos órgãos. 

competentes, ao Instituto de De 
fesa do Consumidor (Procon), ou 
peça a ajuda. Ivogado para 
orientá-lo em uma possível de 

* Estagiária sob a supervisão de 
Adson Boaventura 

Rap 
COBRANÇA APÓS 
CANCELAMENTO 

JOSE BONIFÁCIO 

O administrador de empresas José 
Bonifácio dos Santos recorreu à coluna Gita 

reclamar de uma 
ós o cancelamento de um 

por aplicativo “Solicite 
quatro garrafas de vinho, com o valor total de 
S 123. No entanto, recebi um contato de 
funcionária do estabelecimento dizendo que 
não havia um dos vinhos. Sendo assim, 
questionei quanto ficariam ap 
vinhos disponíveis e ele disse que seriam. 
R$137. Cancelei o pedido pelo aplicativo, 
conforme a atendente falou ser necessário, 

incelamento, fui avisado de que 
ao custo de R$ 123, Mandaram um é 

mail confirmando o débito no meu 
Tentei responder por e-mail. mas a endereço. 
deles não permite resposta” afirma. 

do Consumié 
cobrança mesmo a 
pedido de bebid 

Resposta da empresa 
O Rappi informou 

coma senhor José Bonifácio dos Santos e que 
asolicitação de cancelamento foi atendida 

rou em contato 

Resposta do consumidor 
Prommeteram me recimibosar Fico muto grato! 

Telefones úteis 
Amatel IL Anac 0800 

Emar para: 6, Quadra, e" s40CEP7O 10:90) Farm 

Prodecon 3345-965 + 3343-0852 



TODAS 

PODEM 
EMPREENDER 



As 
dulgação 

Cursos 

Cozinha vegetariana 
O curso Cozinha vegetariana 
apresenta algurs princínios da 
gastronomia vegana e vegetaia 
na, bem como o modo de preparo 
de pratos do tipo, O aluno terá 
acesso à uma breve história do 
vegetarianismo e dos diversos ti 
pos de práticas dessa culinária, 
além de receitas como saladas, 
sobremesas e lanches, Informa. 
ções; uneutend sena brfeursos- 

Desligamentos 
programados 
de energia 

2) Não haverá desigamentos 
programados. 

panorama dos prneiçasprontemas 
causados pela rede a esses d 
campos As aulas apresentam 

Conan Bares + Basta. segunda fr, 2 e menebrde 2» Cidades « 18 

Tel:3214-166 » e-mail:grita dfadabr.com.br 

so-se-bolsos 

Cultura afro-brasileira 
O Grupo Cutura Obará promove 

Obará no Vou 
rneyoutube comprojeto- 

esta afro-brasileira em cant, 
música, dança e dramaturgia O 

vres/ozinha-vegetariano-edt. trás para Ir com problemas. SPEtÁI conta, ainda, com de 
ra prática Informações. educmeno- Ds ente comido espeto Online eecutvasgubrurso/onlnelcr- a em peca, dança, músea, A Fundação Bradesco oferece d medio-durneao-onlinefsaudefi- "eo, cultura é arte negra versos cursos gratuitos, pla tr sea e menta-no-temer. ne, com lrenes caças horas adia e em diversas áreas Para se ns- — “Transações imobiliárias 

crever, basta acessar o site: O Cersro de Ensino Tecnológico de para pacientes on 
abertas, até vwievo Breda ft promo oo. om FCTçeS abertas té de 

co em rarsçõs montras O pa efe Diretoeetora gamento pode ocrrr por boleto ET amil, estudantes ou A Fundação Gti Vargas (CM Pro ementas sp POSSO da rea de alt e 
cerece curso grtulo de direito colas Irformações 952.657, a 
eleitoral, com carga horária de er 
o horas O estudante aprenderá os 
conceitos básicos mais relevantes 

emo peo Was 9 655712 

Vinhos 
página Vencedoras Undas, na You 
Tube. À proposta do congresso é 

mese asuro, sem dear de lado A ya Concha y Toro oferece “SPEA formações de que 
as reces reformas legiao A di Concha Tor fere a quem está cu esteve em rata 
que têm alterado o quadro n 
va basta Informações: eguca 
coo-executiv fovbi/eursos/onu 

A empresa, uma das mais famosas. 
produtoras da América do Su, e 

ê O onto é visi em cio mó Qualidade na pr 
dulos e está disponível no canal 
Concha y Toro Brasi, no Voulube Espiritualidade 

O Insttuto Bras de Intetigên 
a Espiritual (esp) o 

sobre inteligência estu 
dor iba, por R$ 18999. Sãa 

módulos de espiritual 
cristã destinados a fomentar o co 
nheciento baseado no Evangeina 

OUTROS 

Atendimento psicológico 
Um grupo de psicólogos dispontos 

Em 12 de novembro, à Qual 
promove a 1º egção do Encontro 

pa meihor O ever 
E e programação 

cnetnua por mei de uma cultura 

Nacional da Qualidade, com o tema 
e tencdbrcas para um 

qualidade sólida que impacta as. 
segundo Mat. formações on- 2 ilumartamente, escuta é aco orgnzaçõse o públo des. 
tatogibiesp com.br ou 3256-4253. hmento a profissonas do Sistema. rári: das 8h30 às 20h30. Valor dis Único de Saúde (SUS) da asaistên- — $80. Inserições e programação 

a soca e da segurança pica do 
Distrito Feder. A iniciativa rg Matemática básica 

O professor Roberto Soares oferece m POr casa da crie o nevo corona 
virus e conta com aterim 
micos nine. Para agendar aten 
mento, é preso entra” em contato 
pelo WihatsApp: 9 8118-6295 Falar 
com Rubens Das 

curso de matemática bási 
foco em contursos, O preparatório 
conta com aposta cid e autas 
dividas on-ne, Forma de pa 
mento à combinar Valor: R$ 150 
Vias: 9 9687-044 

Psicanálise 
O sto Eraser de Estudos do 
Inconsciente (bei promove o curso 
de aproximação teórica da plcaná 
st Falando de Freu As autas 

cluem quatro encontros virtuais, 
por video, e cortaãa com Lesturas € 

Estão abertas as inscrições para o 
concurso de bai dos do 
Colégio Sigma. Estudantes do 3º 

o do ensino fundamental até o 
2 amada ensino média que dese 
Jam ingressar no colégio no ano 

discussões sobre trechos da obra... letivo de 2021 podem inscrever-se 
do psicanalista. Inscrições somente. até 15 de novembro, às 23h59. Os 
pelo WnatsA pp: 9 9225-3049, selecio m conquistar 

bolsas de 25% a 100%, a depender 
do rendimento na avaliação. Va 
tor: doação de uma laca de 4009 
de ente em pô. Informações ein 

Saúde 
O curso gratuito Saúde física e 
mental na Internet apresenta um 

Telefones úteis 
Par nm Dea pum Pata 1 ads Pão a rena ta Cor tara 
SU Umota SOLDA tr - Art do Uva 7378 
Com 3 passaporte! 28-08 Ce apão do penas somam evoniio dO e o 
Besta MEMO Pounds” sata Ee PRENDE ii PR 
E 8 eu sat ori intenção Pera som 

2aros, 
qos de revisão e 

9416-0404 ou pelo e-mat ter 

eraaqualyeom.com 

Relaxamento 
El O Eá Spa cleece atenimento gra 

tuto para prisionais da saúde, 
om à inenção de liar a pressão 
areia de trabalho neste momem 

de pandema Os me 

Bolsas de estudo mer 

tá nó mais de 
é Geraldo oferece serw 

erário, acadêmicos e e 

coletâneas, além de trabalhos de 
conclusão de curso e traduções pa 

Autorização para caga especias 
Ora rio 
SAN La, Bco E st 
ese E e 
Do aa to SAM 
Se Omo Omar 
Done pra à 
Cato ts 21 Ega ore 
Sea Sado Que 
ad Capo case Sr cara sá, 
Aero: Gama 

DESPEJO DE LIXO 
A autônoma Francisca Marques, 34 anos, moradora da 

mb Norte, relata que, constantemente, lagra pessoas. 
despejarem resíduos em locais irregulares da cidade. “Na QR210, 
por exemplo, tem um terreno vazio que é bem grande, e algumas. 
pessoas aproveitam para jogar lixo lá. À administração regional até 
limpa, mas não adianta. Sempre tem um para despejar entulho”, 
diz. “Há uma placa gigante dizendo que é proibido jogar lixo, mas 

fianta? Será que não existe possibilidade de cercar a 
questiona Francisca. 

»A administração de Samambaia informou que tira, por semana, 
300 toneladas de lixo e entulho das ruas da cidade, com apoio do 
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLI A regional 
destacou que tem promovido ações frequentes de conscientização 
da comunidade, para preservar as áreas públicas. O SLU lembrou 
“que o descarte irregular em área pública é crime ambiental Por 
isso é possível denunciar os flagrantes, com fotos vídeos no site 
da Ouvidoria Gemldo DE: uwnoutdfgoebr. 

Infinito singular 

O poder de hipnotizar observadores é caracteristica marcante do céu da capital federal. Não por acaso, 
ele é chamado de "mar de Brasilia” Ao passear pela cidade, não é dificil deixar os pensamentos se 
perderem em meio a nuvens que mais se assemelham a ondas. Privilegiados são aqueles que podem 
contemplar frequentemente essa obra de arte. 

Poste sua foto com a hashtag tistoebrasiliach e ela Histoebrasiliach 
pode ser publicada nesta coluna aos domingos 

Acompanhe o Correio nas redes sociais 

eorreiobraziliense 

(D) corra — 
ecorreio 

» DESTAQUES 
Brasília sexagenária 

Formada po 
regstos cota 
Borglund, que datam a época da 

ão da captal fera a 
exposção Bras 
aberta ao pública. Amos 

Quem quiser fazer sugestões ao Correio 
de usar o canal de interação com a 

eação do jornal por meio do WhatsAgp. 
ma programa instalado em um 

smartphone adicione o telefone 
sua sta de contatos. 

15 de novembro, ds há 2 Otempoem 

” Nublado, com Inovação pancadas dechuva 
etrenoadas isoladas. 

O mec Brasa promove a quinta 

vmar te Coroa > Umidade 
relativa Prop Morrs está se transtormando? 

» A temperatura 

Oeveno ievará pr 
na da E a importância da comunicação a A 

eucontianensmas 100% 60% an 
empresas, especialmente da. 5 — vala eta reste : 
eten A transmissão será pelo 
canal do bm no YouTube. Horária: 
cas 19h90 à 21h30, Inscrições: 
dig bre eieertos/novar »AlLua 

00600 
soma a o O 

php-moriesa-se 
transformando 

Brita dida com be (cárias: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP70,510-901) 

ARNIQUEIRAS 

REVITALIZAÇÃO EM 
PONTOS DE ÔNIBUS 

A cozinheira Laura Alves, 37 anos, entrou em contato com a 
columa Grita Geral, ara alertar que as paradas de ônibus de 
Amiqueiras precisam de reformas, “Alguns abrigos estão bem sujos, e 
ia bom uma revialização, porque a pintura eo chão estã 

deteriorados. Acredito que isso vai melhorar ainda mais a cidade Os 
moradores agradecerão” afirma. 

» A Administração Regional de Amiqueiras informou que, no mês 
passado, lançou o projeto Parada Ecológica. A ação visa promover 
a conscientização da população quanto à educação ambiental 
chamar a atenção para os cuidados com esse espaços por meio de 
pinturas nas paradas de ônibus. Para isso, há aplicação de grafite, 
com mensagens e imagens que mostram a importância da 
preservação da biodiversidade local, como figuras de espécies da 
“Sora eda fauna do Cerrado. De acordo com a administração, 36 
pontos de ônibus passam por esse processo de revitalização. 



POR OSCAR QUIRÓGA. 
Data estelar; Lua Cheia 
começa a minguar em 
Gémeos. No processo criativo 
pelo qual nossa humanidade 
Inventa mundos e se 
desenvolve dentro desses e 
por esses, sempre há um 
fundamento central, um 
princípio, um totem ao redor 
do qual os seres humanos se 
organizam e concordam. 
Desprovidos desse princípio 
sobre o qual a criatividade 
humana se articula, à 
realidade se torna homogênea, 
entediante relatvizada a tal 
ponto que não resta. 
perspectiva de entendimento 
entre as pessoas, apenas a 
expressão individual de 
opiniões que não precisam ser 
fundamentadas, apenas 
manifestas, porque quem tem 
boca pode falar, é se não 
puder falar fará gestos 
expressivos. Assim val se 
perdendo a grandeza de nossa 
humanidade, diluída em 
pontos de vista. A Liberdade de 
expressão é sagrada, porém, 
desprovida de princípios. 
alimenta a desarticulação que 
despoja dela a capacidade de 
criar mundos. 

ÁRIES 
21/03320/04 

Hera gene agum ço de 
acordo que contemple 
emplamente as voctades eta as 
Pstas emas Prova 
não mas há porá a ppa 
et mundo se seeoçar 
taste dem 

TOURO 
21/04a20/05 

As poenciiades ão. 
promissoras, mas cação por so 
mena sem você se Gera 
estar tua que está amoo 
elas, porque, como você sabe pela 
eerncia, ente ateu ea 
pátca o caminho longo 

GÊMEOS 
21/0542 20/06 

Tear imiaas te como tas 
mes supetas, not tgo 
armecad, que ndo vi ca bem a 
nguém com que ec e 
recon Se ão der tempo de 
esta, pelo renas os do 
com mais atnção que a cm. 

CÂNCER 
21/06a21/07 

Et ado muto estanho ou será 
que é euhumos, ue ndo anda d sas sas? De Um to ou de 
oro, aestanhet para no ar e 
sera bom você dar com la de 
ma forma sb, em Buscar 
culpados para rasa 

LEÃO 
mjotazojos 

Cau dese meet, a pespeoa 
parece mo cngicada aro que 
da até desdima Porém amplando 
apereoção veê podera 
onmprnar qe apear as 
cempúicações hão eme anando 
dae manera pos 

VIRGEM 
23/0822/09 

Nada completamente segun e 
ema pré rar ensino 
see para acregtar mama 
meo É o uma aposta, no fm 
des contas mas há motações 
forteso scene pra acre 
res escolhas fas 

LIBRA 
joga zno 

Faça mantras percent ara 
que recursos mater estçam 
Dem dgmnatades e coma 
rendas, nm alma se eng mais 
Segura Nua haver tegurança abs, pré um gue ode 
ser et para aumenta. 

ESCORPIÃO 
mhoazyn 

Tudo que de meios você 
enperimeta net mamemt e a 
va res ser reed d lar 
mao das pessoas, que estão 
Sempre buscando o Desta 
ineo gra é dedos Cute co 
queartema voc 

SAGITÁRIO 
mjuazr 

prazo 
Mto provimento ocê 
desejar estar cm qualquer otro 
lugar a av, meros neste 
Pest as caças sã coma sã, e 
não Pê como rã longe neste 
romena nda e nas vg 
mens o que ndo épico 

21/01a 19/02 
Mesmo com ec eme decor 
cam um mesão de cos é 
pessoas com que decor ainda 
sm dá para cost ua voa 
eta e a ce de reger Avila morna é am mesm, tata 
comendas cerca 

mir li com que sora 
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Labora- [Copos pa- 
tório He OP, 
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Dil v Assume Aos cui- 
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» GEOVANA MELO" 

ma junção de elementos tecnoló 
gicos e futuristas perpassados de 

idade e cultura negra 
entral do afrofuturismo. 
os Unidos pelo filósofo 

cósmico, músico e poeta Sun Ra na década 
de 1950, o movimento se popularizou no 
Brasil nos últimos anos. *O afrofuturismo 
é um movimento. ale fio. 
sófico, À nomenclatura é um termo poste- 
rior à movimentação, mas quem traz a 
prática e entende isso é Sun Ia ns. 
pirou nos antigos egípícios. É um movi 
mento definido pelo continente e pelas. 
diásporas, Essa busé d 
passado, par: 
trar um caminho par 
Aza Neri, doutora em literatur 
nas, pós-doutora em filosofia 
pesquisadora de África e afrodiáspo! 

ange cultura, história, literatura, 
teatro, artes e mulherismo africano. 

O objetivo principal do movimento e da 
estética é colocar os negras como protago- 
nistas das próprias narrativas a fim de valo. 
rizar a história ancestral desse povo por 
meio de uma perspectiva não branca. As in 
Auências do afrofutu 
e contemplam diversas vertentes da 

úsica, pintura, moda e cinema. 
do estétic 

guma forma, ele buscasse um recarri 
to clvilizatório para a população negra e 
afrodescendente”, pontua pesquisadora. 

Apesar de antigo, nos últimos anos, o 
movimento se popularizou no Brasil e no 
mundo. Segundo Aza 
do pelo maior acessa à in 
sociais, do str 
lo lançamento d 
tem como narrath 

ção fictc 
“O reflexo da realidade pela perspectiva 

do afrofuturismo tem 
pontes para o futuro mais digno e 

tude solar da nossa própria human 
dade, A perspectiva afrofuturista vai olhar o 
passado, para projetar práticas do presente 
que possibilitem um futuro. Isso quer dizer 

ão apenas quebrar narrativas, mas pro 

Oberon Blenner 

Desde criança, Oberon Blenner presen. 
ticas do pai, 

que sempre foi amante das artes por meio 
de colagens, poesias e músicas. “Cresci ro 
deado de boas influências, Tanto de lin 

em visual, como pintura, filmes e qua 

s unidos ao digital, 
os, Oberon começou a traba 

lharcom a estética afrofuturista, quando te 
ve contato com as ideias do Sun Ra. A ideia 
da diáspora negra até a Cosmos, o panáfrca- 
nismo elevado até o futuro tecnológico e tu 
do mais me impactou bastante, pois percebi 
que tudo que eu vinha fazendo nos meus de 
senhos mais recentes tendia para essa estéti 
ca, mesmo eu não sabendo que já existes 
se concuito” pontua o jove 

“O Stan Lee, por exemplo, em Pantera 
Negra, já retratava uma Wakanda como 
metrópole negra superdesenvolvida tec 
nologicamente. Isso é maravilhosa quan. 
do se é um desenhista como eu, fá de qua 
drinhos, mangás e filmes de fição cient 
fica, pois a cultura pop, por muito tempo, 
tem Seguido uma fórmula e uma apresen. 
tação de narrativas que não representam 
as nossas narrativas enquanto negros, pe 

outras”, de 
sic se sociais 

estão sempre present lho de Obe 

lista que busca mitologias ancestrais, 
olos e formas m da ne da 

ma aa processo criativo caracterizado por 
cores fortes, hieróglifos, cabos, animais e 
máscaras totêmicas robúticas. 

Mp4 

O afrofuturismo une símbolos da arte e 
da mitologia africana, ficção científica e 
tecnologia para exprimir o desejo por 
uma realidade utópica sem deixar de 

lado a ancestralidade 

Assimbologias presentes no trabalho de bros 
estão pautadas na ancestralidade 

Estr est caros Via 
josecartos afodobrcombr 

Conneio Braznuense 
] Brasilia, segunda-feira, 2 de novembro de 2020 

TOQUES 

Xibi Rodrigues 

Assim como multas crianças, 
es desenha desde a infância. Pa 

tética criada por Sun Ra é importante para 
entender a temporalidade junto às lingua. 
gens artísticas no quesito de resgatar du pas. 
sado ao mesmo tempo que se constrói o fu- 

permite esse tipo. 
jovimentação, principalmente, quando 
sente está disputando aestética e a cultura, 

to e é muito 

dições culturais precisam ser mantidas”, 
pontua Xibi Rodrigues, 

Por meio de muralismos, desenhos, pin 
turas, gravuras e tatuagens, 
da artista estão ligado 
o que eu vivo e percebo na minha realida. 
de. À estética dos meus sonhos, a minha 
comunidade, 

oque 
combinam com a pele negra. 

eu misturo todos os ele 
minha inspiração”, destaca, 

Com um trabalho focado em representações. 
de figuras femininas, a moradora de São Sebas- 
tião busca ressignificar esses corpos. “É uma 
forma de reescrever e de me reapres 
Quando eu pinto mulheres, é sobre nos reapre 

ésobre mudar o costume que está den. 

s peles ne 
entos para 

ps nossos | 
ndo o nosso erotismo pelo nosso pro 

Mário Miranda ou bros, como é conhe 
eressou-se pelo mundo das artes ao 
ecessidade de se expressar, muito an- 

pecíficas do povo negro e indígen 
ros, por exemplo. Eu desdobro a minha pro. 
dução para falar de questões coloniais, de 
questões sobre povos 0 

o pernambuc 
As simbologias presentes no trabalho 
sta estão pautadas na ancestralidade, "Se 
de parte da realidade de povos negros e 

indígenas no Brasi, a gente está falando de 
população que morre diariamente, 

rece utópico dentro da 
de”, comenta, 

“Sou um artista transmíd 
o em diversas formas do 
a própria existência e a 

da são minh res fontes de inspira 
jo assim como minhas vivências e expe- 
ências artísticas. Tudo pode me servir de 

inspiração” completa 


