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Saiba como
se proteger
de ataques
cibernéticos

Partidos violamdivisão de
verbas a negros emulheres
Das 33 siglas, apenas PCB e PSTU cumpriram as regras proporcionais até agora

A distribuição feita pelos
partidos da verba pública
decampanhanãoestácum-
prindo,atéagora,aregrade
divisão proporcional entre
homens e mulheres e ne-
grosebrancos,mostracom-
pilaçãofeitapelaFolhacom
basenaprestaçãodecontas
parcial dos candidatos.

Osdadosrevelamque,ape-
sardepretosepardossoma-
rem 50%do total de postu-
lantes,elesforamdestinatá-
rios de cercade 40%daver-
badosfundoseleitoralepar-
tidário. Os autodeclarados
brancosreúnem60%dodi-
nheiro,apesarderepresen-
tarem 48%dos candidatos.

Decisãodeoutubro doSTF
impõeque a verbadeve ser
divididaproporcionalmen-
te entre negros e brancos.
A maior parte das siglas

tambémnãoestárepassan-
do os recursos proporcio-
naisàsmulheres.Namédia,
candidatasforambeneficiá-
riasdeapenas27%dototal.

Das 33 legendas, sóPCBe
PSTUacataramambasasre-
gras. Novo e PRTB abriram
mãodo fundo eleitoral.
Odescumprimentoépas-

síveldemultas,bloqueiode
verbaseatécassaçãodecha-
pas eleitas. Partidos dizem
que estão empenhados em
cumprir as cotas. Poder A4

EUA temematos de grupos armados na eleição
A rede Walmart retirou ar-
mas e munições das estan-
tes.EmWashington, janelas
derestaurantesestãocober-
tasportapumes,epatrulhas
policiais serão reforçadas.

É neste clima de que al-
goassustadoraconteçaque
osEUAsepreparamparaas
eleições desta terça (3). Te-
me-sequeopleitodescambe
paraalgumtipodeviolência.

Háriscodequegruposra-
dicaisarmadoscompareçam
àsurnasparaintimidarelei-
toresouquemilíciasserecu-
sem a aceitar eventual der-
rota deDonaldTrump.

Recentemente, autorida-
desdescobriramplanospara
sequestrarosgovernadores
democratasRalphNortham
(Virgínia) eGretchenWith-
mer (Michigan).MundoA11

AtodeapoiadoresdoprefeitodeBuerarema,Vinícius Ibrann (DEM),quedisputa reeleição; grupoécontrárioàdemarcaçãode terrados tupinambásPoderA10

CONFLITO ENTRE FAZENDEIROS E INDÍGENAS GERA TENSÃO E ISOLA ESQUERDANO SUL DA BAHIA
Raul Spinassé/Folhapress

MPF tenta,
a cada 23 dias,
afastar Salles
deministério
O Ministério Público Fe-
deral entende que Ricar-
do Salles age com dolo
(quando há intenção) e
cálculocontraoambiente.
Ainiciativadosprocurado-
resvemencontrando,até
omomento,resistênciana
Justiça. Jáhouveadiamen-
todeumjulgamento,dis-
tribuição errônea de um
recursoedemoranacita-
ção do ministro do Meio
Ambiente. Ambiente B1

Chagas da onda
populista ainda
vão permanecer
Poder A8

Vitória de Biden seria dádiva
para a democracia americana
O cientista político e co-
lunista da Folha Yascha
Mounkavaliaqueumaeven-
tual reeleição de Donald
Trump nos EUA aprofun-
dariaacriseexistencialdas
democracias pelomundo.

“Nesse caso deixaremos
de teracertezadeeleições
livres e justas nos EUA em
2024”, diz Mounk. “Vitó-
ria de Joe Biden seria uma
enormedádivaàdemocra-
cia americana.” A14

YaschaMounk
ENTREVISTA DA 2ª

CotidianoB2
Finados oferece
oportunidade de
reencontro com os
mortos na pandemia

Saiba o que pode
ocorrer se Trump
contestar votação
MundoA12

‘AÚltimaCeia’, deWarhol, avaliadaemR$230milhões Reprodução

Terceirização dos
serviços de saúde
no país é só de 13%
AFolha errou ao afirmar,
em reportagem publica-
danestedomingo(1º),que
73%dosserviçosdesaúde
públicanopaísestãosoba
gestãoprivada.Na verda-
de, o total de serviços ter-
ceirizados chega a 13,2%,
sendoque73,3%dessafa-
tiaestásobgestãodeenti-
dadesprivadas.CotidianoB4

Folha Explica: quando
a Justiça Eleitoral pode
mandar prender? A6

Bruno Covas é acusado
de improbidade na Zona
Azul e no Carnaval A9

Boulos se contradiz sobre
uso de polícia em caso de
violência doméstica A8

Ana Cristina Rosa
Asmulheres que
fazem a história
As bolivianas conquista-
ram a maioria das vagas
para o Senado e pratica-
mentemetade das cadei-
ras da Câmara Baixa no
pleitode2020.Aschilenas
irão ocupar metade das
vagasdedelegadoconsti-
tuinte.Opinião A2

Ilustrada B8
Museus em
liquidação
Efeitocolateraldapande-
mia,museusleiloamobras
importantesdesuascole-
çõesparapagarascontas.

mpmep. 6
Diversidade racial
é rara nas pequenas
empresas, mas tem
chance de ser efetiva

Ilustrada B9
Tom Veiga, ator que
interpretava o Louro
José de AnaMaria
Braga, morre no Rio
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CelsoRochadeBarros

Pandemia no Brasil

EstágioBrasil Total Ontem* Variação**

Casos

Óbitos

5,5 mi

160,1 mil

21,6 mil 9%

-13%420 Desacelerado

Estados com
mais óbitos

1º

2º

3º

39,3mil

20,6mil

9,4mil

SP

RJ

CE

Total

Estágios
da pandemia

Acelerado
Estável
Desacelerado
Reduzido

Dados das 20h de 1.nov *Média móvel de 7 dias **Em relação a 14 dias
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Escolinha do Jair

Freio à boiada

Até para o padrão de balbúrdia e
inoperânciaseguidopelogoverno
deJairBolsonarodesdeseuinício,
éespantosoograudeentropiaob-
servadonas últimas semanas.
Conflitosintestinosentreminis-

tros, ataques públicos a adversá-
rios reais ou imaginários e inter-
mináveis intrigas palacianas re-
velam, bemmais que divergênci-
as em tornode ideias ou propósi-
tos,umaadministraçãosemrumo.
Umdestampatóriodotitularda

Economia,PauloGuedes,emaudi-
êncianoCongresso, foi omais re-
cente episódio do gênero.
Ao discorrer mais uma vez so-

bre sua cisma em recriar um im-
posto nosmoldes da velhaCPMF,
Guedesdescambounaquinta-feira
(29)paraumadiatribecontraafe-
deraçãodosbancos, queestaria a
financiar um “ministro gastador”
—presumivelmente,RogérioMari-
nho(DesenvolvimentoRegional).
Noticiou-seque,apenasdoisdias

antes,Bolsonaropediraumpacto
desilêncioaseuprimeiroescalão,
na esteira de um entrevero entre
Ricardo Salles (Meio Ambiente) e
Luiz Eduardo Ramos (Secretaria
deGoverno).Convenha-se,porém,
queoexemplodecimanãoajuda.
Desde que veio a público, pou-

cosmeses atrás, o vídeoda fatídi-
careuniãoemqueopresidenteda
República indicavaseu intentode
interferir naPolíciaFederal, opa-
ís conheceu sem disfarces o che-
fe inseguro e rude, que exigia em
meio a palavrões a fidelidade ca-
nina de seus auxiliares.

Não poucos, na ocasião, trata-
ramdecorresponderde imediato
ataisexpectativas—nocasomais
ruidoso,oentão titulardaEduca-
ção, Abraham Weintraub, defen-
deu a prisão de ministros do Su-
premoTribunalFederal,oquelhe
custaria o cargodepois.
Embora tenha recuadonos ata-

quesàs instituiçõesrepublicanas,
Bolsonaronuncaabandonouaro-
tina de bravatas, declarações im-
pensadas e desautorizações em
públicodeministros.Sente-sevisi-
velmenteconfortávelnocaosque
patrocina—eque não basta para
disfarçara inaçãodeseugoverno.
Tanto quanto pode, terceiriza

responsabilidades,comoseviuna
reformadaPrevidênciaconduzida
pelo Congresso e, agora, no com-
bate àpandemia, deixadoa cargo
de governadores e prefeitos.
Num regime presidencialista,

entretanto,aomissãodochefede
Estadoeaineficáciadesuaequipe
cedo ou tarde resultamna parali-
siaemáreascruciais—comosevê
hojenaagendaeconômica, a des-
peito dos riscos crescentes para a
recuperaçãodopaíseaprópriaso-
brevivência política do governo.
Emartigo recentepublicadono

jornalCorreioBraziliense,ogene-
ralOtáviodoRêgoBarros, ex-por-
ta-voz de Bolsonaro, falou de go-
vernantes quepassama rejeitar a
discordância e “são tragados pe-
los comentários babosos dos que
ocercamoupelasdemonstrações
alucinadas de seguidores de oca-
sião”.Não foiprecisocitarnomes.

O Supremo Tribunal Federal im-
pôs, ao menos por ora, um freio
à boiada. A ministra Rosa Weber
concedeuliminarparasuspender
umaresoluçãodoConselhoNaci-
onaldoMeioAmbiente(Conama)
quepermitiaaexploraçãodeman-
gues e restingas dopaís.
Noquepodeserumprecedente

importante, a magistrada enten-
deu que revogar normas ambien-
tais—comofazamiúde,nogover-
noJairBolsonaro,odesastrosomi-
nistroRicardoSalles—criaumes-
tado inconstitucionalde “anomia
e descontrole regulatório”.
Tampoucoécabíveldispensaro

licenciamentoambientalparaati-
vidades com potencial poluidor,
considerou a ministra com base
emdiretrizesdapolíticanacional
ambientaleemcompromissosin-
ternacionaisassumidospeloBrasil.
Com a decisão, voltam a valer

resoluçõesdoConamarevogadas
por Salles em setembro. Além da
proteçãoamangueserestingas,fi-
camrestabelecidasnormasdepro-
teçãoaáreasnoentornode reser-
vatóriosartificiais e sobre licenci-
amentoambientalparaempreen-
dimentos de irrigação.
O desmonte promovido pelo

ministro não se dá somente nas

regras ambientais, mas também
nos órgãos que deveriam redigi-
las e colocá-las emprática.
Presidido por Salles, o Conama

fora reformulado para reduzir a
representação das organizações
dasociedadecivil (de23para4as-
sentos) e dos estados (de 27 para
5), tornando o órgãomais amigá-
velaosanseiosdogovernofederal.
A esta altura, Salles já se tornou

um estorvo para o próprio gover-
no, o que torna contraproducen-
te sua permanência noExecutivo
federal. Sua imagem já era péssi-
ma antes de vir a público a grava-
ção em que defende aproveitar a
pandemiapara“irpassandoaboi-
ada”sobrearegulaçãoambiental.
De lá para cá, a constatação de

que levouacaboa infameestraté-
gia, bem como as cifras dramáti-
casdequeimadasedesmatamen-
to, tornamqualquer ato seuobje-
todedesconfiançaecontestação.
Adesmoralizaçãodoministrose

estendeemconflitospúblicoscom
umcolegadegoverno, oministro
Luiz Eduardo Ramos (Secretaria
de Governo) e com o presiden-
te da Câmara dosDeputados, Ro-
drigoMaia(DEM-RJ).Pior,reflete-
se tambémnas relações do Brasil
como restante domundo.

A exemplo de Bolsonaro, ministros se lançam em
brigas públicas e mostram governo perdido

fortaleza Em uma de suas frases
acerbas a respeito da nossa Carta
de 1988, RobertoCampos a descre-
ve como“saudavelmente libertária
no político, cruelmente liberticida
no econômico, comoventemente
utópica no social.” Essa é, demodo
geral, a visão liberal acercadaatual
Constituição.Reavaliá-ladeveestar
nohorizontepolítico,eoCongresso
guardapoderparamodificá-laatra-
vés de emendas.
Embora seja possível uma nova

Constituinte,elaconfiguraumarup-
tura com a ordem em vigor e nor-
malmente resulta de lutas sociais,
revoluçõesougolpesdeEstado.Po-
deresultartambémdeumdescara-
do oportunismopolítico, como é o
casodoprojetoqueolíderdogover-
no,RicardoBarros,pretendesubme-
ter aoCongressonosentidodevia-
bilizarumplebiscitoparaumanova
Constituinte.Felizmenteaproposta
estásendoamplamenterepudiada.
Tentando evitar desgastes ao go-

verno, o general Mourão disse que
a ideia de Barros foi um “voo solo”.
Nãoconvence.OlíderdeBolsonaro

é umdos ases do fisiologismopolí-
tico e sempre vai por onde sopra o
ventocoletivodocentrão.Emsegui-
da, veio o próprio Barros dizer que
errou “emnãoconsultarogoverno
antes”. Convencemenos ainda. Até
porque ele continua a tocar o pro-
jeto sem nenhum óbice por parte
dopresidente.
OinteressedaConstituintedispara-

tadaéaimpunidade.Aquestãocru-
cialdospolíticosfisiológicosquecon-
trolamoCongressoéimpedirquepo-
líticoscorruptossejaminvestigados
epresos: “estancarasangria”, como
revelou lá atrásRomero Jucá.
A construção da impunidade dos

grandes, coisa que chamamde “go-
vernabilidade”, é a razão de ser do
centrão,tãobemrepresentadopelo
líderRicardoBarros.Talestratégiaé
umaquestãodesobrevivência,pois
ocentrãoabrigaumavariadagama
depolíticos sob investigação judici-
al,denunciados,réus;algunspresos.
Mas eles nem precisavam se ar-

riscaremumapropostatãoousada
quandoaimpunidadejávai indotão
bemna atual conjuntura política.

brasília ABolíviaeoChileestãovi-
vendoa realizaçãodo sonhodapa-
ridadedegêneronapolítica.Asbo-
livianas bateram recorde eleitoral
históricoeconquistaramamaioria
das vagas para o Senado e pratica-
mente metade das cadeiras da Câ-
maraBaixanopleitode2020.Aschi-
lenas irãoocuparmetadedasvagas
dedelegados constituintes.
Com20senadoraseleitas(56%do

total de 36 cargos) e 62 deputadas
(48% das 130 cadeiras), pode-se di-
zer que as bolivianas chegaram ao
poder.Tambémchamaatençãoava-
lorizaçãodoscandidatosindígenas,
quevãoocuparametadedascadei-
rasdoSenado.E,entreeles,amaio-
riaéfeminina:sãodezmulherespa-
ra oito homens.
O resultado das eleições bolivia-

naséalvissareiroquantoaoestímu-
lo àdiversidade.Eestá emsintonia
com oMapa das Mulheres na Polí-
tica 2019, relatório publicado pela
ONU e pela União Interparlamen-
tar (UIP),noqual aBolíviaocupava
a 3ª posição entre 193nações.
No Chile, as mulheres também

estãoprestes a fazer história. Opa-
ís seráoprimeirodoplaneta a con-
tarcomumaassembleiaconstituinte
formadademaneira igualitária en-
tre homens emulheres. Umverda-
deiromarco na luta pela igualdade
de gêneronapolítica. E um inédito
feitomundial.
Mulheres tendem a ser boas ges-

toras,comoatestamosváriosresul-
tados positivos obtidos no enfren-
tamentodaCovid-19mundo afora.
Porém,valereferirqueaquestãodo
gênero,porsi só,nãoéasoluçãode
todososproblemas.Umbomexem-
plo vem da própria Bolívia, onde a
presidente interina Jeanine Áñez é
criticada pelamá gestão da pande-
mia entre outras coisas.
VoltandoaoBrasil,estamosdian-

tedaoportunidadedeampliar, por
meiodovoto,aparticipaçãofemini-
nanapolítica.Dos545.452candida-
tos, cercade33%sãomulheres, um
recorde nacional. Como disse a ex-
presidentedoChileMicheleBache-
let: “Umamulhernapolítica,muda
amulher.Muitasmulheres na polí-
tica,muda apolítica”.

riode janeiro Tenhosidoacordado
tododiaporumpassarinhocujoas-
sobioentrapela janelaefazfiu-firiu
fiu-firiu,fiu-fiu,fiu-fiu,fiu-fiu. Inda-
gado, o porteiro Joãome informou
que se trata do curió de seu colega
doprédioaolado.Obichinho,preto
edepeitomarrom,não temumre-
pertóriomuitovariado.Achoatéque
só sabe assobiar aquela frase.Mes-
moassim, ganhademimpor 1 a 0.
Omundosedivideentreosquesa-

bem assobiar e os que não sabem,
estes a grandemaioria. Os que do-
minam a arte têm consciência de
que são uma elite e tendemao exi-
bicionismo. Um cantor de ópera
não interrompe um amigo numa
conversa informal e dispara uma
ária do “Rigoletto”. Um trompetis-
ta não tira seu trompete do estojo
e atacade “OVoodoBesouro”.Mas
um assobiador, com falsa casuali-
dade, começa a assobiar baixinho
na nossa presença e, de repente,
dá um show de vibratos, trêmolos
e glissandos. Se isso já basta para
nos esmagar, alguns ainda nos hu-

milhamcom staccatos.
Imagine então os assobiadores

profissionais,quegravavamdiscos.
Os EUA tinham o impressionante
FredLowery;oBrasil,opaulistaWil-
liamFourneaut,ogaúchoGetúlio,o
Assoviador, eomineiroSilvioSilva,
oGarotoAssobiador.Masnãoseen-
tusiasme—os dois verbos dizem a
mesma coisa, e quem não sabe as-
sobiar não sabe tambémassoviar.
Em“SweeneyTodd”,grandemusi-

cal de Stephen Sondheim, de 1979,
emqueumbarbeirodegolaseuscli-
enteseestessetornamorecheiodas
empadinhas vendidas por suamu-
lher, a heroína é uma jovemmanti-
dapresapelopadrasto,quequerse
casarcomela.Doladodeforadesua
janelagradeada,háumagaiolacom
umpassarinhoqueassobiaodiato-
do. Ela canta para ele: “Passarinho,
ensina-me a cantar”.
Farto de ver omundopela janela

nesses intermináveismesesdequa-
rentena,voufazercomoapersona-
gem de Sondheim e pedir ao curió
dovizinhoquemeensineaassobiar.

AConstituinte do centrão

Agora é que são elas

A fuga pelo assobio

-
Catarina Rochamonte

-
Ana Cristina Rosa

-
Ruy Castro

O colégio eleitoral americano
está na berlinda e lhe tem si-
do atribuído todo tipo de dis-
torção,comoaeleiçãodocan-
didato em segundo lugar em
númerode votos.Mas o fenô-
meno do “ganhador errado”
não decorre dele nem é tipi-
camente americano: aconte-
ceu em outros lugares, como
a Nova Zelândia nas eleições
de 1978 e 1981.
Oresultadoesdrúxuloépro-

dutodaadoçãodaregramajo-
ritária e é independente, co-
mo podemos ver, do sistema
degoverno(parlamentarismo
oupresidencialismo).Nocaso
dosEUA,bastariaqueaescolha
dosdelegados fosseproporci-
onal aos votos obtidos no es-
tadoqueasdistorções seriam
eliminadasmesmocomumco-
légio eleitoral. Mas o arranjo
persiste, como jádiscuti aqui.
E éummitoque sempre favo-
rece os republicanos.
NaNovaZelândia,amudan-

ça foideflagradaporumforte
choque: ganhadores errados
emduaseleiçõesseguidas. Ela
contou com o apoio dos dois
principais partidos para a re-
alização, em 1992, deumrefe-
rendo para adoção de um sis-
temamisto, que foi aprovado
por 85%dos votantes.
Asdistorçõesproduzidaspe-

la regra majoritária manifes-
tam-setambémnoLegislativo,
comoocorreunoReinoUnido
quandooPartidoLiberalobte-
veumquartodosvotosmassó
3%das cadeiras.Mas lá o cho-
quenãofoisuficienteparade-
flagrarumamudança,eelafoi
derrotada emreferendo.
No Brasil também tivemos

mudanças induzidas por dois
choques—mensalãoepetrolão.
Pagamosumcustodetransação
exorbitante(umfundomultibi-
lionáriodecampanhasempa-
ralelo emnenhuma democra-
cia)porumamudançacrucial:
a eliminação do financiamen-
toempresarial de campanha.
A reforma eleitoral de 2015,

queproibiucoligaçõesemelei-
ções proporcionais e cláusu-
la de barreira (solapando as-
sim a farra do horário eleito-
ral), tambémrepresentou im-
portante avanço contra a hi-
perfragmentação partidária.
O número efetivo de partidos
políticos (NEPP) despencará
de 16,4 para menos da meta-
deapós 2022.Atéláestaremos
no pior dos mundos, mesmo
játendomitigadooproblema.
As lições a serem extraídas

aquisãoestas:odesenhoinsti-
tucionalenvolveescolhas;não
háregrasemodelosperfeitos;
choquesdeflagrammudanças.
Mas isso é só parte dos dile-

mas atuais: as instituições são
habitadasporatorescomprefe-
rências,crenças,aversãoaoris-
coehorizontes temporaisdis-
tintos.Suasescolhasimportam.
Seaspreferênciasentreatores
relevantesestãomuitoaparta-
das,oespaçodetransaçõespo-
líticaspossíveissecontrai.Pen-
sarqueasinstituiçõescriamin-
centivosuniformesqueengen-
dramescolhassimilareséincor-
reremhiperinstitucionalismo
tolo.Asinstituições,osatorese
suas escolhas importam.

Instituições
perfeitas
-
Marcus André Melo
Professor da Universidade Federal de
Pernambuco e ex-professor visitante da
Universidade Yale. Escreve às segundas

João Montanaro

Liminar do STF derrubamedida antiambiental de
Salles, num reflexo da desmoralização doministro

publisher Luiz Frias
diretor de redação Sérgio Dávila
superintendentes Antonio Manuel Teixeira Mendes e Judith Brito
conselho editorial Rogério Cezar de Cerqueira Leite,
Ana Estela de Sousa Pinto, Cláudia Collucci, Hélio Schwartsman,
Mônica Bergamo, Patrícia Campos Mello, Suzana Singer, Vinicius Mota,
Antonio Manuel Teixeira Mendes, Luiz Frias e Sérgio Dávila (secretário)
diretoria-executiva Marcelo Benez (comercial), Marcelo Machado
Gonçalves (financeiro) e Eduardo Alcaro (planejamento e novos negócios)
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Sem palavras
AilustraçãodeCarvallparaacolu-
nadaombudsmandestedomingo
(1°)édignadeumprêmio.Talento
e experiência estão alimostrados
comperfeição.Quasenãoépreci-
solerotextoparaentenderperfei-
tamente seu conteúdo.
MiltonMattiazzoMedina
(Carapicuíba, SP)

Nazismo
Daniela Reinehr (“Não compac-
tuo com o nazismo”, Tendências
/ Debates, 1°/11) novamente foge
da problemática. Há uma grande
diferença entre “não concordar
com a outra geração” e o negaci-
onismodoHolocausto. E relativi-
zar o fato, dizendo que é “preferí-
velnãotocaremdeterminadosas-
suntos(daoutrageração)...”, setor-
naumadeclaraçãomais infelizdo
que aprimeira.
Matheus Rheda
(São Paulo, SP)

Ambiente
Parabéns a João Paulo Capobian-
co pelo artigo “Salles e a retórica
comocortina de fumaça” (Merca-
do, 1°/11). Estava aguardando afli-
ta por um artigo contundente de
umapessoacomassuascredenci-
ais para desmascarar as inverda-
des,osfalsosargumentoseosdes-
calabros escritos por esse senhor
ministro destruidor domeio am-
biente!Muito obrigada.
Maria José Alves da Rocha
(Ribeirão Preto, SP)

Vacina
Existe uma contradição na argu-
mentação do médico Paulo Por-
todeMelocomseucorolário “pri-
mumnon nocere” no artigo “Não
aceitemosoriscodeprejudicarpes-
soas ‘em nome do bem comum’”
(Tendências / Debates, 31/10). O
preceitomédico “em primeiro lu-
gar não prejudique”, em nome do
bemcomum,comoelemesmoafir-
ma, impõe que a não obrigatorie-
dade da vacinação pode ser, e é,
uma formade difusão da doença,
afetando a todos.
Dejalci Eduardo FontanaMartins
(São Paulo, SP)

*
Seestivéssemosescutadoesseco-
lega da Unifesp, hoje não restari-
ammaisquemeiadúziade índios
noparquedoXingu. A obrigatori-
edadedevacinarvemsemprejun-
tocomeducação,esclarecimento,
meiosde implementaçãoevonta-
de de prevenir, e não com abstra-
çõessobrefalsosdireitos individu-
ais, divagações científicas epoliti-
zaçõesignorantes.Nocasodosco-
ronavírus,otemponãoéosenhor
da razão—que o digam os que já
se foram. Esperar o quê?
Luiz PhilippeWestin Cabral de
Vasconcellos, médico (São Paulo, SP)

*
“Em áudio que viralizou, médi-
co deBolsonaro erra ao dizer que
vacina contra Covidmatou brasi-
leiro” (Saúde, 1°/11). Espero que o
ConselhoRegionaldeMedicinato-
memedidaspunitivascontraesse
médico. É o mínimo que se espe-
ra de um conselho responsável e
preocupado coma saúdepública.
Newton Penna (Rio de Janeiro, RJ)

*
A ignorânciadosqueapoiamesse
desgovernotemlargoespectro:vai
damedicina,passapelogadomiú-
do, pelas altas patentesmilitares,
ministros incendiários, ignoran-
tes e boçais na educação, na saú-
de,nosdireitossociais;oBrasiles-
tá nocauteado.
Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)

Marta Suplicy
ConcordocomMartaSuplicysobre
a desgraça que é Bolsonaro (“Pul-
são de morte”, Tendências / De-
bates, 1°/11). E ela bem que pode-
ria encabeçarumprocessode im-
peachment comamesmaeuforia
comquevotoucontraDilma.Saiu
uma pessoa digna e a porta ficou
abertaparaaentradadessepresi-
dente. E, pelo visto, vai até o fim
domandato, tendo em vista a co-
vardia de quem (alô, Poder Legis-
lativo!)poderia iniciarobota-fora
desse que está destruindoopaís.
Rita Lopes (São Paulo, SP)

*
SeMarta Suplicy estiver certa em
seu artigo ao dizer que as barba-
ridades cometidas por Bolsonaro
“não são intencionais, mas uma
força psíquica inconsciente”, urge
afastá-lo do cargo por questão de
sanidade mental, bastando para
tanto umatestadomédico.
Ademar G. Feiteiro (São Paulo, SP)

Sean Connery
O personagem machista e misó-
gino de James Bond era a repre-
sentação perfeita de uma época
em que o imperialismo inglês e a
exaltação da masculinidade tóxi-
ca e do uso de armas, além da su-
perioridaderacialdomachobran-
co, eram a regra. Lamento amor-
te do ator, mas execro o persona-
gemopressor.
Fiona Volpe (São Paulo, SP)

Fernanda Torres
ComomeenriqueçolendoFernan-
da(“Inverno”,Ilustrada,1°/11).Nes-
temundoimperfeito,areflexãose
faznecessária.Articularomundo
dói.Nãoháinteraçãoentrepovoe
políticosnomundo.Estessóenxer-
gam os seus interesses. Que bom
que seu filho cursa filosofia, mas
irá sofrer, pois omundodavalori-
zação das ideias, do raciocínio ló-
gico,darazãodaexistênciaedoes-
pírito crítico é hoje, como ela diz,
o invernododescontentamento.
Mariza Bacci Zago (Atibaia, SP)

*
Parece que a petista Fernanda es-
tá torcendo contra Trump só por
ele ser de direita. Mas em que is-
so irámudar a vidadela e ademi-
lhõesdebrasileiros?Trump já fez
coisasnesteanoenoanopassado
queportabelaprejudicaramoBra-
sil.Mas é claro ele vê o ladodele e
dos Estados Unidos, algo que nós
tambémdeveríamos fazermais.
Marieta Barugo (São Paulo, SP)

primeira página (31.out.) A cha-
mada “Trabalhador commais de
50 anos ocupava 80% das vagas
eliminadas”, que estava em parte
dos exemplares, referia-se a texto
nãopublicadonaquelaedição.Leia
a reportagemàpágina 4dehoje.

cotidiano (1°.nov., pág. b1) A re-
portagem “Brasil já tem 73% dos
serviços públicos de saúde sob
gestão privada” errou ao afirmar
que chega a 73% o percentual de
serviços com administração pri-
vada. O total de serviços terceiri-
zadoséde 13,2%, sendoque73,3%
dessa fatia está sob gestão de en-
tidadesprivadas. Leianova repor-
tagemàpáginaB4.

ilustrada (30.nov.,pág.b16) Ofil-
me“Suburra”, que inspirouasérie
“Suburra:SangueemRoma”,nãoes-
támaisdisponívelnaNetflix,como
afirmoua colunaÉHoje emCasa.
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Arecuperaçãodaeconomiaemba-
sesmaissustentáveisedebaixocar-
bonoganhouumreforçopúblicore-
levante como embarque dos gran-
desbancosprivadosbrasileiros.Itaú,
BradescoeSantander,queháalguns
anos vêm avançando em medidas
internas relacionadas à maior sus-
tentabilidade,deramumnovopas-
so,hádoismeses,quandoseuniram
amaisde30 líderesdegrandesem-
presas e assinaram o Comunicado
do Setor Empresarial Brasileiro, li-
deradopeloConselhoEmpresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS).
Esse documento, lançado em ju-

lho, foi articuladoemparceriacom
a Associação Brasileira do Agrone-
gócio (Abag), a Indústria Brasileira
de Árvores (Ibá), a Associação Bra-
sileira de Óleos Vegetais (Abiove) e
a Rede Brasil do Pacto Global das
NaçõesUnidas.Comumasóvoz,as
principais lideranças empresariais
docampoedacidadede todoopa-
ís defenderamuma forma de fazer
negóciosemqueproduzirriquezae
preservaromeioambientesãoações
integradas e permanentes.
Nosso movimento pede o com-

bate inflexível ao desmatamento
ilegal, atenção às comunidades lo-
cais, desenvolvimento de um mer-
cadode carbononoBrasil e que in-
vestimentosepolíticaspúblicasse-
jamdesenhadosparaimpulsionara
transformação da economia naci-
onal rumo a ummodelo de desen-
volvimento sustentável. Além de

aumentar a proteção de nossos re-
cursos naturais, podemos ao mes-
motempo lideraranovaeconomia
mundial, explorando soluções ba-
seadas nanatureza.
A manifestação inédita de apoio

dosgrandesbancosnacionaisaesse
movimento, quehoje já somamais
de80 instituições,comprovaquehá
interesse e capital para financiar a
transição, que pode agregar R$ 2,8
trilhões ao Produto Interno Bruto
brasileiro e gerar 2milhões de em-
pregos nos próximos dez anos, de
acordocomestudorecentedoWorld
Resources Institute Brasil.

FoiassimnaEuropa.Onovopacto
ecológico daUniãoEuropeia prevê
a injeção de 1,8 bilhão de euros em
projetos e iniciativas voltados para
uma economia de baixo carbono.
Esse éonovo tabuleirodosnegóci-
osnomundo,eoBrasilpodevencer
muitas partidas do jogo.
Ao se unirem comdez propostas

paraodesenvolvimentoeconômico
daAmazônia,Bradesco, ItaúeSan-
tander deixaram claro que o siste-
ma financeiro está ao lado da soci-
edadecivilnaproteçãoànossabio-
diversidadecomoativoeconômico
vitalparaaspróximasdécadas.Por
isso, os bancos apoiam ummerca-
do de ativos e instrumentos finan-
ceiros de lastro verde, investimen-
tos na infraestrutura básica de de-
senvolvimentosocialeestímuloaca-
deias sustentáveis dobioma, como
o cacau, o açaí e a castanha.
OBancoCentral forneceumsinal

inequívocoaoadotarumavertente
sustentável em sua agenda de mo-
dernizaçãodosistemafinanceiro:o
retrato da economia não serámais
deumafábricacomchaminés,mas
simumafotografiaverdequedestaca
pessoasecomunidadestradicionais.
A chegada dos maiores bancos à

Coalizão Brasil, Clima, Florestas e
Agricultura, que reúnemais de 200
instituiçõesdosetorprivadoedaso-
ciedade civil, reforça nossa convic-
çãodeque se formoua frentemais
ampladahistóriaporumnovopac-
tosocialeecológico:um“GreenNew
Deal” brasileiro.

O Brasil precisa avançar namoder-
nização tributária. Neste sentido,
osproblemáticos impostossobreo
consumo têm recebido prioridade
naagendadareformatributáriaque
tramita noCongresso. O propósito
é simplificar para trazer ganhos de
eficiênciaefomentaroinvestimen-
toe,principalmente,oemprego,vis-
toqueesteéonossomaiordesafio.
Duaspropostastributáriassedes-

tacam: a PEC 45/2019, que unifica
PIS,Cofins, IPI, ICMSeISS, forman-
dooImpostosobreBenseServiços
(IBS); e o projeto de lei 3.887/2020,
doPoderExecutivo,queunificaape-
nasPISeCofins,paracriaraContri-
buiçãosobreBenseServiços(CBS).
Ambas visam criar tributos que

corrijam problemas que geram al-
ta litigiosidade,aexemplodoscon-
flitos em torno da base de cálculo,
do uso de créditos e da ampla vari-
edadedesituações.Alémdessas,há
apropostadoSimplifica Já, comfo-
coemresolverrapidamentedisfun-
ções dos impostos atuais.
Nãohádúvidasquetodasconcor-

remparaasimplificaçãotributária,
masfocareiaquinodebatesobreos
efeitos colaterais do IBS e da CBS,
que,aoestabeleceremumaalíquota
única para bens e serviços, promo-
vemumadrásticamudançana car-
ga tributária das empresas.
O consumode bens terá redução

detributos,enquantoosserviçosso-
frerãoumpesadoaumento,especi-
almente quando prestados ao con-
sumidor final. Este efeito será re-
duzidoapenasnoscasosemqueos
serviçosestejaminseridosnumaca-
deiaprodutivaemqueseuscontra-
tantes sejam pessoas jurídicas que
aproveitem crédito. Ainda assim, é
prevista uma dura adaptação dos
contratosvigentesentreempresas.

Onerar os consumidores aumen-
tando impostos sobre passagens,
mensalidadeescolar,moradia, lazer
ediversosoutros serviços vai redu-
zirademandae,consequentemen-
te, asoportunidadesemsetores in-
tensivos emmãodeobra.
Poroutrolado,aproduçãodebens

écadavezmaisautomatizada.Além
disso,areduçãoviaIBSouCBStam-
bém beneficiará os bens de consu-
mo importados, sendo a definição
da alíquota em si neutra quanto à
competitividade, inclusiveparaex-
portar.Ouseja, senãoajustarmosa
reforma,vamosfomentarageração
de empregos fora doBrasil.
Épossível e estratégico construir

soluções que propiciem fortes ga-
nhospara todas as atividades. Para
isso, estamos propondo alíquotas
diferenciadassomenteparaosbens
intangíveis,serviçosedireitosquan-

dodestinados ao consumidor final
pessoa física—ouàpessoa jurídica
quenãotenhadireitoàapropriação
decréditos.Seocontratantedoser-
viçoaproveitacrédito,aalíquotase-
rá a padrãodo IBSoudaCBS.
A ideia é evitar pesado aumento

sobre os serviços e prejuízos para
seus consumidores, suas empresas
e seus trabalhadores, fazendouma
reforma tributária pró-emprego.
ComaPEC45, éprometidoqueo

IBS trará uma elevação de 20% do
ProdutoInternoBrutopotencialem
15anos.Porém,aadoçãodapropos-
tadealíquotasdiferentes emservi-
çosparaconsumidoresnãoimpedi-
rá que isso se concretize.
Com essa solução pró-emprego,

tambémépossível simplificar e re-
solver mais de 95% dos problemas
tributários,semrenunciaraosnos-
sos postos de trabalho existentes.
Porfim,quantoàregressividadedo

sistematributário,asuasoluçãopas-
sapormudançasnosimpostossobre
a renda, e não sobre o consumo. As
propostascitadaspartemdanebulo-
sa premissa de que “pobres” conso-
memmaisbens,e“ricos”,maisservi-
ços.Aindaassim,simulaçõesnãode-
monstraram mudanças tão impac-
tantesparaasclassesbaixaemédia.
Poroutrolado,éprecisoatentarque
osempregosparaessasclassessecon-
centramcadavezmaisnosserviços.
Omomentoexigeumareformatri-

butária adequadaepossível.Nossa
sugestão reforça as propostas atu-
ais em debate ao evitar prejuízos
aos consumidores de serviços e à
geração de empregos. Isso permi-
tirá construir um consenso nacio-
nal, capaz de acelerar a implanta-
ção de umnovo sistema tributário
que propicie mais oportunidades
de futuropara todos osbrasileiros.

Reforma tributária precisa
ter viés pró-emprego

O setor empresarial e o
‘GreenNewDeal’ brasileiro

-
Laércio Oliveira
Deputado federal (PP-SE)

-
Marina Grossi
Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)

Onerar consumidores reduzirá oportunidades em setores commão de obra

Por umnovo pacto social e ecológico, formou-se a frentemais ampla da história

[
É possível e estratégico
construir soluções que
propiciem fortes ganhos
para todas as atividades.
Para isso, estamos
propondo alíquotas
diferenciadas somente
para os bens intangíveis,
serviços e direitos quando
destinados ao consumidor
final pessoa física—ou
à pessoa jurídica que
não tenha direito à
apropriação de créditos

[
Nossomovimento pede
o combate inflexível ao
desmatamento ilegal,
atenção às comunidades
locais, desenvolvimento
de ummercado de
carbono no Brasil e que
investimentos e políticas
públicas sejamdesenhados
para impulsionar a
transformação da economia
nacional rumo a um
modelo dedesenvolvimento
sustentável

ENVIE PARAO PAINEL DO LEITOR SUA FOTO EMAMARELODA CAMPANHA PELA DEMOCRACIA
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Bolsonaro, na política há 30 anos,
sofrerá agora a derrota do falso

discurso da antipolítica queo elegeu
DeCarlosLupi,presidentedoPDT,sobrenomesassociadosaBolsonarono
pleitomunicipalpatinarem, indicandofragilizaçãodaondaantipolítica

TIROTEIO

comMariana Carneiro, Guilherme Seto e Julia Chaib

AentrevistadeRodrigoMaia(DEM-RJ)àFolhaconsoli-
douapercepçãoemváriossetoresdoCongressodeque
ele não desistiu de tentar ser reconduzido à presidên-
ciadaCâmara.OparlamentardeclarouqueArthurLira
(PP-AL)éocandidatodeJairBolsonaro(sempartido)à
Casaeafirmouquenãoexcluiráaesquerdadenenhum
acordoqueenvolvasuasucessão.Paralíderesdaoposi-
çãoedocentrão,ogestotevecomoobjetivopolarizaros
deputadosparaassegurarapoio deumcamponabriga.

Nas entrelinhas

obstáculos A Constituição
veda a reeleição deMaia. Há
uma ação no STFpara tratar
do assunto. Embora o parla-
mentar neguepublicamente
essa opção, a aposta em par-
tidos de centro e contra Bol-
sonaro é que, se conseguir
uma saída jurídica, o depu-
tado disputará de novo o co-
mandodaCasa.

gregos e troianos Maia diz
queháquatrooucinconomes
quepoderiaapoiarnaeleição
do ano que vem. Para parla-
mentares, o fato de ele ain-
da não ter escolhido um de-
les cria um cenário para que
o deputado diga, caso possa
selançar,quenãohouvecon-
sensoentreseusaliadoseem-
barquenabrigapelaCâmara.

teus sinais Para nomes im-
portantesdaesquerda,naen-
trevista,Maiaquisamarraro
apoio do campo e construir
umanarrativaqueimpeçaos
oposicionistasdevotaremLi-
rasobpenadeficaremcoma
pechadeelegerumgovernis-
ta.AoposiçãonaCâmara so-
ma cerca de 130 votos de 513
e é considerada a fiel da ba-
lançanabrigapelocomando
daCasaemfevereirode2021.

namesa Oimpasseemtorno
dainstalaçãodaCMO(Comis-
sãoMistadoOrçamento),uma
prévia da disputa pela presi-
dência da Câmara, não deve
acabar tão cedo. Maia ofere-
ceuumtratoemqueabanca-
da feminina ficaria coma re-
latoriadoOrçamentoem2021
e em troca, seu aliado Elmar
Nascimento (DEM-BA) pre-
sidiriaocolegiadonesteano.

na mesa 2 Pela ideia, Flávia
Arruda (PL-DF), que repre-
senta o centrão na briga, se-
riaarelatora,masoacordoen-
frenta resistência. A tendên-
ciaéquesóhajaumdesfecho
quandoastratativasparaasu-
cessãodaCâmarativeremre-
solvidasentreosdoisgrupos.

dança OpresidentedoSena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), deve indicar Luiz Fer-
nando Bandeira, secretário-
geral da Mesa da Casa, para
uma oCNJ (ConselhoNacio-
nal de Justiça).

tenteoutravez OTRE(Tri-
bunal Regional Eleitoral) de
São Paulo negou pedido de
Celso Russomano, candida-
todoRepublicanosàprefeitu-
radeSãoPaulo,paraquesua
adversáriaJoiceHasselmann
(PSL)fosseproibidadeveicu-
larpropagandaqueatribuino-
tasàatuaçãopolíticadosdois.

acirrado Joice usa na peça
difundidanaTVenainternet
dadosdo“rankingdospolíti-
cos”, que a coloca à frente de
Russomano.Elaafirmaqueno
quesito“fichalimpa”,oparla-
mentar tem “probleminhas
para explicar”. A defesa do
integrante do Republicanos
afirmou que ela desinforma
epropagainverdades.OTRE,
porém,entendeutratar-sede
“crítica política” admitida.

in loco OpresidentedoTSE
(TribunalSuperiorEleitoral),
ministroLuísRobertoBarro-
so,desembarcouemWashing-
tonnestedomingo(1)paraser
observador convidado das
eleições nosEUA.

troca Nestasegunda(2),Bar-
rosoteráreuniãocomotime
daOEA(OrganizaçãodosEs-
tadosAmericanos)queviajará
aoBrasilparaobservaraelei-
ção municipal. Na terça (3),
dia do pleito norte-america-
no, oministro visitará locais
devotaçãoeencontraráodi-
retordaDivisãodeCandidatu-
raseFinanciamentodeCam-
panhasdoConselhoEleitoral
do estadodeMaryland.

oalvo Ex-ministrosdasRela-
ções Exteriores, embaixado-
rese militaresavaliamquese
Joe Biden, candidato demo-
crata, vencer a eleição nos
EUA, a política no Brasil que
mais sofrerá impactos será a
domeio ambiente.

8ou80 “OsEUAterãoposição
de pressão por meio de exi-
gências ambientais em acor-
doscomerciaiseeconômicos”,
dizoex-chancelerAloysioNu-
nes. CelsoAmorim, também
ex-ministro,avaliaqueBolso-
naroterádedarumaguinada
esermaisincisivonocombate
aodesmatamentosobpenade
ficarseveramenteisoladope-
losEstadosUnidoseaEuropa.

Camila Mattoso
painel@grupofolha.com.brPAINEL
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Venda avulsa
ES, GO, MT, MS, RS
R$ 6
R$ 8,50

DF, SC
R$ 5,50
R$ 8

AL, BA, PE, SE, TO
R$ 9,25
R$ 11

Outros estados
R$ 10
R$ 11,50

Assinatura semestral à vista com entrega domiciliar diária Carga tributária 3,65%

MG, PR, RJ, SP
R$ 685

ES, GO, MT, MS, RS
R$ 1.089

DF, SC
R$ 858

AL, BA, PE, SE, TO
R$ 1.177

Outros estados
R$ 1.460

GRUPO FOLHA

Partidos estão discriminando
negros emulheres na distribuição
de verba eleitoral

*Os outros 2% são indígenas, amarelos ou não informados
**Novo e PRTB recusaram recebimento de verba do Fundo Eleitoral
Fonte: dados do Tribunal Superior Eleitoral compilados pelo DeltaFolha
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Percentual
de candidatos
lançados

60% do dinheiro foi para candidatos brancos**

Negros: Partidos
devem distribuir a verba
eleitoral na proporção
de candidatos negros
e brancos que lançou.
Não há patamar
mínimo. De acordo
com o TSE, os partidos
lançaram, em todo
o Brasil, 50% de
candidatos negros
e 48%, brancos*

Mulheres: Partidos
precisam destinar
recursos na proporção
das candidaturas
femininas lançadas,
em patamar nunca
inferior a 30%.
Ou seja, se o partido
lançou 35% de
candidatas, 35%
da verba eleitoral deve
ir para as mulheres

Regras

Percentual da verba
eleitoral destinada
a candidatos

Brancos
Negros

AVANTE
CIDADANIA

DC
DEM
MDB

PATRIOTA
PC do B

PCB
PCO
PDT
PL

PMB
PMN
PODE

PP
PROS
PSB
PSC
PSD

PSDB
PSL

PSOL
PSTU

PT
PTB
PTC
PV

REDE
REPUBLICANOS
SOLIDARIEDADE

UP
TOTAL

Percentual
de candidatas
lançadas

Mulheres receberam menos
de 30% do dinheiro**

Percentual da verba
eleitoral destinada
a candidatas

42,9
47,9
42,3
50,2
54,9
49,2
31,2
52,6
81,8
49,5
49,1
38,1
38,4
49,1
51,9
40,1
47,2
41,7
48,3
55,6
53,7
38,1
44,4
41,4
52,2
39,8
47,8
39,3
45,1
42,3
28,6
48,1

55
50

54,8
47,9
43,6
48,9
66,3
47,4

16,8
48,7
49

59,4
59
49

46,5
57,7
51,2
55,9
49,7
42,3
45

60,3
51,7
56,2
46,2
58,2
50,3
57,2
53,5
55,3
69,9
50

35,2
56
61,1
48,7
65,4
53,6
46,4
51,4
84
77,3
66,8
43,5
51,8
61,4
55,3
45,6
63,7
54,3
64,9
76,3
65,4
52,6
34,5
62
56,8
37,5
49
43,2
48,5
53,3
26,9
60,1

64,8
43,8
38,9
50,7
34,4
45,9
53,1
48,6
16
22,5
31,5
56,5
48,1
38

44,5
54,4
36,2
45,6
34,4
23,3
34,3
46,2
60,6
37,1
42,3
62,2
50,8
50
51,2
46,6
73,1
39,4

33
33,6
32,9
33,4
33,5
32,8
34,2
30,3
27,3
33,4
33,4
35,6
33,1
33,1
33,3
33,2
33,7
33,2
33,2
33,4
32,8
36,3
39,5
35
33,3
33,4
33,8
34,3
33,4
33,4
43,6

33,5

21,7
35,9
34,2

18,8
22,9
26,6

44,1
33,3
26,7
25
27,1
71,1

55,7
34
27,3
35,3

20,5
36,2

23,5
22,4
28,9

48,5
51,5

31,6
23,5
19,3

40,9
31
30,4
23,5
39,3

27,1

DELTAFOLHA
-Ranier Bragon e
Guilherme Garcia

brasília e são paulo A distri-
buição feita pelos partidos
da verba pública de campa-
nhanãoestá cumprindo, até
omomento,aregradedivisão
proporcionalentrehomense
mulheres, negros e brancos.
CompilaçãofeitapeloDelta-

Folhacombasenaprestação
decontasparcialdoscandida-
tosentregueàJustiçaEleitoral
mostraque,apesardepretos
epardossomarem50%doto-
tal de candidatos, eles foram
destinatáriosdecercade40%
daverbadosfundoseleitoral
e partidário.Os autodeclara-
dos brancos reúnem 60%do
dinheiro,apesarderepresen-
tarem 48%dos candidatos.
Decisão de outubro deste

ano do STF estabeleceu que
os partidos devem dividir o
dinheiro público de campa-
nha de forma proporcional
aonúmerodecandidatosne-
grosebrancosquelançarem.
Apesardealegislaçãodeter-

minardesde2018distribuição
dos recursos às mulheres na
proporção das candidaturas
lançadas (neste ano, 33,5%),
por ora a maior parte das si-
glas não cumpriu essa regra.
Namédia,homens forambe-
neficiáriosde73%dodinheiro.
Detodosos33partidos—o

Novo e o PRTB abrirammão
dofundoeleitoral—,sóosna-
nicosdeesquerdaPCBePSTU
cumpriramambas as regras,
deacordocomasprestações
de contas parciais.
A observação do cumpri-

mento das regras pela Justi-
ça Eleitoral se dará após as
eleições, na análise das pres-
taçõesdecontasfinais,masa
proporçãoderecursoslibera-
dos até omomento, além de
mostrar prioridade para ho-
mensebrancos,deixanegros
emulheresemdesvantagem,
na média, por terem menor
tempo hábil para uso do di-
nheiro na campanha. O pri-
meiroturnodaseleiçõesestá
marcadopara odia 15.
“Começou a sair o dinhei-

ro nesta semana,mas de for-
ma muito lenta. Houve um
grande despreparo dos par-
tidos. Mesmo que saia o di-
nheiro daqui pra frente, vai
ser em um tempo tão noci-
voquenãovai atingir oobje-
tivo de dar um ‘upgrade’ nas
candidaturas de negros”, diz
o presidente do MDB Afro,
Nestor Neto, candidato a ve-
reador emSalvador.
Articuladorpolíticodomo-

vimento Bancada Preta, que
visa estimular o aumento da
participação de negros em
postos políticos de coman-
do,EduardoBarbosa,conhe-
cidocomoBobControversis-
ta,afirmaquejáhádiscussão
sobre como mobilizar insti-
tuições e Ministério Público
para que a lei seja cumprida.
Ele cita que uma das can-

didaturas a vereador priori-
zadaspelogrupo—adePau-
lão(PT),emFranciscoMora-
to(SP)—,recebeusóR$2.000,
na últimaquarta (28).
Na última terça (27), o pre-

sidentedoTribunalSuperior
Eleitoral,LuísRobertoBarro-
so, promoveu nova reunião
com dirigentes partidários.
O encontro virtual foi pauta-
do pelas reclamações das si-
glas sobreas cotasdegênero
e racial. Sobre esta última, a
principal crítica é a de que a
Justiça a adotou em cima da
hora, não possibilitando aos
partidos se preparar.
Descumprimentooudesvi-

Partidosdescumprem
regrade repassede verba
paranegros emulheres
Segundo prestação de contas parcial, candidatos brancos reúnem até
agora 60% da verba pública eleitoral; homens receberam 73% do total

osdessascotaspodemresul-
tar empuniçõesnaárea elei-
toral—comocassaçãodecha-
paseleitas,multasebloqueio
de verbas—ecriminal.
Os fundos eleitoral e parti-

dáriosãoaprincipal fontede
financiamento dos candida-
tos, com orçamento em tor-
nodeR$ 3bilhõesneste ano.
Entre os principais parti-

dos,aquelesquemaisconcen-
traram os repasses de verba
eleitoralpúblicaemcandida-
tosbrancosforamPDT(77%),
PSDB (76%), PL (67%), PSL
(65%) eMDB (65%).
Só seis partidos distribuí-

ram,atéaprestaçãodecontas
parcial,recursosnaproporção
dos candidatos negros lança-
dos ou acima: cinco nanicos
(PCB, PTC, PSTU, UP e Avan-
te) e o DEM. O partido presi-
didopeloprefeitodeSalvador,
ACMNeto,temcomoprincipal
destinatáriodaverbapública
da sigla o seu vice e candida-
toàsuasucessão,BrunoReis,
que sedeclarapardo.
No caso das mulheres, os

partidoscommenorrepasse
proporcionaldeverbas,entre
os grandes, são DEM (19%),
PSB (20,5%), PSDB (22%) e
MDB(23%).Dozeestãocum-
prindo a regra —PMN, PCB,
DC, PSTU, Podemos, Pros,
PV, PC do B, PSOL, Cidada-
nia, PSC ePMB.
Este último, o Partido da

MulherBrasileira,éocampe-
ão, com71%,masgraças ape-
nasaorepasseparaacandida-
turadaprópriapresidenteda
sigla,SuêdHaidar,quedisputa
aprefeituradoRioefoidesti-
natáriadeumquartodetodaa
verbanacionaldasigla,R$300
mil. Haidar não tem nem 1%
das intençõesdevoto,segun-
dopesquisadoIbopedivulga-
danesta sexta-feira (30).
A prestação de contas par-

cial,cujoprazodeentregaen-
cerrou-se no dia 25, trata da
aplicaçãodedinheiropúblico
daordemdeR$800milhões.
Oprojeto72horas,queacom-
panhaosdados relativos aos
fundos, informava que até
a sexta-feira (30) esse valor
havia subidoparaR$976mi-
lhões, mas o padrão de dis-
tribuiçãocontinuavasimilar:
73% da verba para homens,
62%para brancos.

Legendas dizem que
estão empenhadas
em cumprir as cotas
OUTRO LADO

Em nota, o PSL afirmou que
ao final irá cumprir as cotas
equeeventuais atrasosocor-
remdevidoaosistemadecon-
trolemontadopelo partido.
OMDBdissenestasexta(30)

quejárepassouaosdiretórios
estaduais, responsáveis pela
distribuição aos candidatos,
R$ 134milhõesdofundoelei-
toral, sendo48%paramulhe-
res e 40%paranegros.
O presidente do PSB, Car-

losSiqueira,tambémafirmou
que o partido instruiu os di-
retórios regionais para cum-
prir ambas as cotas.
Em nota, o DEM afirmou

quecumpriráa regradacota
femininaequeamaiorparte
aportederecursosocorrena
reta final das eleições.
AassessoriadoPSDBdisse

queopartidoestácumprindo
asregraseque“osdadosnão
refletem as autorizações da-
dasaosestadoselideranças”.
A direção do PL afirmouque
cumprirátodasexigências le-
gais. OPDTnão respondeu.
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-Renata Galf
sãopaulo Umdosprincípios
doJudiciárioéodainércia,ou
seja, um juiz não age por ini-
ciativa própria, mas somen-
te quando há provocação de
umadaspartes interessadas.
AJustiçaEleitoral,entretan-

to,éumaexceçãoàregra.Isso
porque,alémdaatuaçãojuris-
dicional,emquejulgacausas,
elatambémtemumbraçoad-
ministrativo,queabarca,por
exemplo,atarefadeorganizar
as eleições a cadadois anos.
Dentro desse braço admi-

nistrativo,estáopoderdepo-
líciadaJustiçaEleitoral,exer-
cidopelos juízes eleitorais.
Emlinhasgerais,opoderde

polícia permite que os juízes
fiscalizemativamenteseasre-
gras depropaganda eleitoral
estãosendocumpridase, ca-
so não estejam, tomarmedi-
das imediatas como apreen-
der panfletos que não cum-
pram as regras ou determi-
nar que uma propaganda ir-
regular não volte a ser veicu-
ladana televisão.
Uma das limitações a este

poder de ativamente fiscali-
zar propaganda se refere ao
conteúdo.Comisso, campa-
nhas de desinformação não
podem ser combatidas com
basenopoderdepolícia.Para
tanto,éprecisoquehajauma
representaçãoà JustiçaElei-
toral, sejaporpartidopolíti-
co, coligação,candidatoouo
MinistérioPúblicoEleitoral.
Com a pandemia do coro-

navírus, o poder de polícia
daJustiçaEleitoralganhano-
voscontornosnaeleiçãodes-
teano.Nodiadavotação,por
exemplo, os juízes eleitorais,
assimcomoospresidentesde
mesadecadaseção,poderão
impediro ingressoouretirar
do local devotaçãoqualquer
pessoa semmáscara cobrin-
doboca enariz.

*
Oqueéopoderdepolíciada
JustiçaEleitoral?
Elepermitequeosjuízeselei-
toraisfiscalizemaspropagan-
daseleitoraisetomemimedi-
atamenteasprovidênciasne-
cessárias contra condutas ir-
regulares,semquesejaneces-
sária a existência de umpro-
cesso judicial a respeito.
O advogado eleitoral Fer-

nandoNeissercomparaopo-
derdepolícia da JustiçaElei-
toral comodeoutrosórgãos
ligados aoExecutivo.
“A gente fala em poder de

polícia,porexemplo,quando
o fiscal da prefeitura vê uma
irregularidade de uma placa
eautomaticamentedetermi-
naaretiradadaquilo,ouseja,
não se demandaque alguém
tenha feito a denúncia.”
Segundo ele, a fiscalização

dapropagandaeleitoralficou
exclusivamentenasmãos da
JustiçaEleitoralparaimpedir
que governantes em exercí-
cio tentassem interferir nas
campanhas.“Antesdoadven-
todessaregra,eracomumvo-

Entendaafiscalização eoque éo
poder depolícia da Justiça Eleitoral
Em razão da pandemia, autoridade poderá retirar do local de votação pessoas semmáscara

FOLHAEXPLICA

COMO CHEGAMOS AQUI?

Além de suas funções judiciais, a Justiça Eleitoral acumula um braço administrativo. Cabe a ela organizar as eleições e também fazer a
fiscalização da propaganda eleitoral. Dessa forma, governantes em exercício não podem prejudicar campanhas de certos candidatos
sob a justificativa de estarem fiscalizando. Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, seu poder de polícia ganha novos
contornos na eleição de 2020. No dia da votação, os juízes eleitorais, assim como os presidentes demesa de cada seção eleitoral,
poderão impedir o ingresso ou retirar do local de votação qualquer pessoa que não estiver utilizando amáscara corretamente

Funcionário da Justiça Eleitoral de SP lacra e prepara as urnas para transporte Zanone Fraissat/Folhapress

bro da Abradep (Academia
Brasileira de Direito Eleito-
ral e Político).

Eseoeleitoridentificaruma
propaganda irregular?
Neste caso, há alguns cami-
nhos.Umdeles éenviaruma
denúncia por meio do apli-
cativo Pardal, do TSE. Parte
desses casos será analisada
pelo juiz eleitoral, que pode
tanto recolher a propagan-
da quanto notificar o candi-
dato beneficiado para que a
situação seja regularizada. A
depender da irregularidade,
ocasopodeserenviadopara
oMPou o próprio aplicativo
dáindicaçãoaocidadãopara
queprocure oórgão.
ComexceçãodoWhatsApp,

que criou com o TSE um ca-
nalespecíficoparadenúncias
dedisparoemmassa,prática
banida pela Justiça, usuários
podem proceder em outras
redes sociais da mesma for-
maemquedenunciampubli-
caçõesofensivase relativasa
xenofobia,racismoounudez
não consentida.

O que a Justiça pode fazer
sobredisparos emmassa?
Em novembro de 2019, uma
resoluçãodoTSEproibiuqual-
querenvioemmassadecon-
teúdo eleitoral. Nestas elei-
ções,oTSEfezparceriacomo
WhatsAppparafacilitaroen-
caminhamentodedenúncias
deste tipo. O órgão divulgou
que,atéaúltimasegunda-fei-
ra (26), foram repassadas ao
WhatsApp 1.020denúncias.
Issonãosignificaquetodos

os disparos denunciados se-
jam de fato irregulares, tam-
pouco o encaminhamento
das denúncias recebidas pe-
lo TSE ao WhatsApp repre-
sentam uma ordem por par-
te da JustiçaEleitoral.
De acordo com Castilhos,

emtese,o juizeleitoralpode-
ria atuar combasenopoder
de polícia em relação a dis-
paros emmassa, já que não
se trata de conteúdo, mas
de uma forma de propagan-
da que está proibida pela le-
gislação. No entanto, ele ex-
plica que, em geral, devido
à implicação de usuários e
solicitação de dados, omais
frequente é que esse tipo de
apuração seja feita pela Mi-
nistério Público.
Após reportagemdaFolha

em outubro deste ano, por
exemplo, que revelou que,
apesar da proibição dos dis-
paros,aindaháempresasofe-
recendoesse tipode serviço,
o Ministério Público de São
Paulo instaurouumprocedi-
mento de investigação para
apurar as denúncias.
Emcasosmais graves, esse

tipodedisparopoderesultar
em ação eleitoral por abuso
depodereconômico,poden-
do levar à cassação do man-
dato. Nessas ações, a Justiça
Eleitoral atua comseu braço
jurisdicional(quejulga)enão
mais comopoderdepolícia,
que é administrativo.
Oandamentodeste tipode

ação,entretanto,é lento.Ain-
da tramitamnoTSEações, a
pedidodospartidosPTePDT,
para investigar disparos em
massa deWhatsApp na elei-
ção de 2018.
Em uma série de reporta-

gens desde outubro de 2018,
a Folha revelou a contrata-
ção,duranteacorridaeleito-
ral, de empresas de marke-
tingque faziamenviosmaci-
ços de mensagens políticas,
usando de forma fraudulen-
taCPFsdeidososeatécontra-
tando agências estrangeiras.

poder eleições 2020

cê ter situações em que um
prefeito, querendo de algu-
ma forma prejudicar certos
candidatos, mandava fiscais
da prefeitura tirarem propa-
ganda eleitoral, dizendo que
aquilo violava algum regula-
mentomunicipal.”

Quaisoslimitesdopoderde
políciado juiz eleitoral?
Além de não poder determi-
nar a remoção de propagan-
dacombasenoseuconteúdo,
tambémévedadaapráticade
censuraprévia.Emlinhasge-
rais,afiscalizaçãorealizadade
forma ativa pela Justiça Elei-
toral se dámais emrelação à
formadapropaganda, identi-
ficando se ela atende ou não
a todas as regras.
Porexemplo,casosdepan-

fletos semoCNPJ ou CPF do
responsável pela confecção,

adesivo em carro excedendo
otamanhopermitido,posta-
gememredesocialquetenha
sido impulsionada por outra
pessoa que não o candidato,
propaganda em site de pes-
soajurídicaepanfletagemem
local proibido, como igrejas.

Um juiz eleitoral pode de-
terminararemoçãodeuma
postagem de desinforma-
ção, com base no poder de
polícia?
Não,porqueadesinformação
está relacionada com o con-
teúdodaspostagens.Quando
exerceseupoderdepolícia,o
juizestáatuandonobraçoad-
ministrativodaJustiçaEleito-
ralenãoemseubraçojurisdi-
cional, emqueadecisão tem
caráter judicial.
Uma diferença importan-

te é que, dentro do processo

judicial, uma parte demons-
tra seus argumentos e a ou-
tra parte tem o direito à am-
pla defesa antes dadecisão.
“Quando o juiz constatar

que a irregularidadeempro-
paganda na internet se refe-
riraoteordapropaganda,ele
nãopode exercer opoder de
polícia. Porque aí ele estaria
correndo o risco de estabe-
lecerumjuízodevalor sobre
o conteúdo daquela propa-
gandaepoderiacaracterizar
umacensura”,afirmouRober-
ta Gresta, assessora especial
dapresidênciadoTSE(Tribu-
nalSuperiorEleitoral)edou-
tora emdireito político.

O que acontece se a irregu-
laridadenapropagandaelei-
toral não estiver entre as
competênciasdojuizeleito-
ralemseupoderdepolícia?

Neste caso, é preciso que al-
guminteressado, sejaumou-
tro candidato ou o Ministé-
rioPúblicoEleitoral, ingres-
se comumaaçãona Justiça.
A retiradade conteúdo com
baseno teor da propaganda
é um dos exemplos em que
é preciso que haja decisão
judicial.
Alémdisso,mesmonosca-

sosemqueo juizeleitorales-
tiverexercendoseupoderde
polícia e identificar alguma
propaganda irregular, além
de determinar a regulariza-
çãoou recolhimentodoma-
terial, ele também pode en-
caminharocasoparaavalia-
ção doMinistério Público, a
quemcabeanalisarse ingres-
saounãocomumaação,con-
forme explicou Ângelo Soa-
res Castilhos, que é analista
judiciáriodoTRE-RSemem-

poder
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Folha faz debate
com candidatos a
vereador em SP
são paulo A Folha realiza-
rá nesta segunda-feira (2),
às 17h, um debate virtual
entre candidatos a verea-
dor em São Paulo. A saba-
tinaserátransmitidaaovi-
vo pelo site do jornal e en-
volverá temasquepassam
peloLegislativomunicipal.
Oscincoconvidados, es-

colhidoscombasenadiver-
sidade de partidos e pro-
postas, falarão sobre ur-
banismo, segurança, edu-
cação, saúde e transporte.
Com 55 cadeiras, a Câma-
ra Municipal paulistana é
amaiordopaís.Confirma-
rampresença:NabilBondu-
ki,dacandidaturacoletiva
MaisDireitoàCidade(PT),
Elaine Mineiro, da candi-
datura coletiva Quilombo
Periférico (PSOL), Mari-
na Bragante (Rede), Wafá
Kadri (Novo)eLuis Sobral
(PSD). Dos cinco, apenas
opetista já tevemandato.
Na próxima legislatura,

além de questões relacio-
nadasàpandemiadocoro-
navíruseaosefeitoseconô-
micose sociaisdacrise sa-
nitária,osvereadores lida-
rão com temas como a re-
visão do Plano Diretor e o
destinodoMinhocão.
A Justiça Eleitoral rece-

beu na eleição deste ano
2.001registrosdecandida-
turasparaaCâmaradeSão
Paulo,umaumentode52%
nacomparaçãocomoplei-
tode2016, emqueseapre-
sentaram 1.315candidatos.
Osaltoéresultadodofim

das coligações partidárias
emeleiçõesproporcionais,
quevalepelaprimeiravez.
Assim, cada partido regis-
traosprópriospostulantes.

-Italo Nogueira

rio de janeiro Alvo de ações
sob acusação de beneficiar
grupos evangélicos, o prefei-
todoRiode Janeiro,Marcelo
Crivella (Republicanos), vê a
rejeição a sua candidatura à
reeleiçãoinvadirsuabaseelei-
toral entre os cristãos.
Bispo licenciado da Igreja

Universal, o prefeito é rejei-
tado por 38% dos evangéli-
cos, segundo pesquisa Data-
folha divulgada no dia 22. O
número é menor do que os
58% no eleitorado como um
todo,masrepresentamaisde
um terço no grupo religioso.
No geral, tem 13% das inten-
ções de voto.
O cenário fez comque Cri-

vellareforçasseovínculoreli-
giosodesuacandidatura, es-
tratégiapúblicaopostaàquela
que adotou em todas as elei-
çõesmajoritáriasemqueacu-
mulouderrotas desde 2004.
Nas eleições anteriores, o

prefeito sempre buscou se
desvincular da IgrejaUniver-
saledeseupassadocomobis-
po.Comonovocenáriopolí-
tico após a eleição do presi-
dente Jair Bolsonaro, Crivel-
la temrepetidoasmençõesa
Deus e religião.

RejeiçãoaCrivella
invadebase eleitoral
evangélicadeprefeito
Acusado de beneficiar grupos religiosos, político explora
vínculo com igrejas para tentar chegar ao segundo turno

A rejeição de parcela ex-
pressivadosevangélicosocor-
re apósumagestãonaqual o
candidatodoRepublicanosfoi
sucessivamente acusado de
beneficiar fiéis de seu credo.
Crivella é alvo de duas ações
civis públicas movidas pelo
Ministério Público e enfren-
tou pedido de impeachment
sobre o tema.
Aprimeiraaçãofoipropos-

taem2018enarranovesitua-
çõesnasquais,segundoaPro-
motoria,oprefeitofavoreceu
grupos evangélicos.
“Observa-seumatendência

dodemandado[Crivella],atu-
al administrador municipal,
em privilegiar determinado
seguimentoreligioso,bemco-
mo,deformasutil,perscrutar
informaçõesarespeitodare-
ligiãoprofessadapelapopula-
çãoepelo funcionalismopú-
blico”, afirmaa ação.
Oprocesso,aindanãojulga-

do, incluioepisódioconheci-
docomo“FalacomaMárcia”.
Trata-se da uma reunião no
PaláciodaCidadenaqualele
oferecia privilégios a líderes
de igrejas evangélicasemde-
mandasdeserviçospúblicos.

Aaçãotambémtratadecen-
sosreligiososfeitosdentrode
órgãospúblicosedousodaes-
truturamunicipal paraeven-
tos da Universal. “Parece crí-
velqueespaçospúblicosadmi-
nistradospelomunicípiopas-
saramaserumaextensãodos
templosdaIgrejaUniversaldo
ReinodeDeus”, diz oMP-RJ.
No mês passado, Crivella

foialvodenovaaçãocivilpú-
blica, na qual foi acusado de
ceder ilegalmente um terre-
no do município para proje-
toda igrejaevangélicaMarca
de Cristo. Além da cessão, a
prefeitura realizou obras no
local, segundoaPromotoria.
Uma das peças desta ação

revela estratégia de Crivella
nos bastidores da pré-cam-
panha: a participação inten-
sa na inauguração de igrejas
ouespaçosaelasvinculados.
Ossupostosbenefíciosnão

geraram um retorno eleito-
ral ao prefeito. Comuma ad-
ministraçãomalavaliada,ele
corre o risco de ficar fora do
segundo turnodadisputa.
O nível de rejeição sempre

foiumdosempecilhosdesuas
tentativaseleitoraismajoritá-
riasaté2016,quandosempre
via a candidatura desidratar
atéadatadoprimeiro turno.
Em2008,suarejeiçãonoiní-

cio da campanha era de 31%,
sendo 10%entre os evangéli-
cospentecostais,dosquaisfi-
éisdaUniversalfazemparte,e
17%dosnãopentecostais.Oi-
to anos depois, 22% declara-
vamquenãovotariamnobis-
policenciado,sendo7%entre
pentecostais e 11%entre não
pentecostais.
Na eleição de 2016, o fato

de enfrentar um adversário
marcadamente de esquerda
comoMarceloFreixo(PSOL)
fezcomqueeleadquirisseum
apoiomaciçoentreevangéli-
cos,oquenãohaviaconsegui-
donas disputas anteriores.

Àsvésperasdosegundotur-
no,92%dosevangélicospen-
tecostaise80%dosnãopente-
costaisdeclararamquevotari-
amemCrivella,segundooDa-
tafolha.Nesteano,oprefeito
seguetendoseuprincipalelei-
toradoentreoscristãos.Mas
onível estábemdiferentedo
identificado há quatro anos:
apenas 28%afirmamquevo-
tamemCrivella.
Algumas lideranças evan-

gélicas evitam se engajar na
campanhadeCrivella emra-
zãodaboarelaçãoconstruída
comEduardoPaesdurantea
gestãodocandidatodoDEM
(2009-2016). Entre algumas
das ações do ex-prefeito está
o financiamento de algumas
ediçõesdaMarchaparaJesus.
O ex-prefeito tem 23% das

intençõesdevotoentreevan-
gélicos, sendo rejeitado por
43%nesse grupo, percentual
maior do que os 31%no elei-
torado emgeral.
UmadasestratégiasdeCri-

vellaagoraécolarsuaimagem
àdopresidente.Apósdeclara-
çãodeapoioconstrangidade
Bolsonaro —que incluiu até
umelogio aPaes (DEM), que
lideraaspesquisas—,oprefei-
toconseguiugravarumvídeo
aoladodopresidenteparaexi-
birnaretafinaldecampanha
doprimeiro turno.
Em nota, a campanha de

Crivella negou qualquer be-
nefício a evangélicos em sua
administração.Ereenvioufra-
ses do prefeito numa entre-
vista concedida à Folha em
setembrode 2019.
“Sou um bispo evangélico.

Tudo o que digo, absoluta-
mentetudo, játrazumaideia
aorepórterdequeali está fa-
lando o bispo com posições
bíblicas.Sevocêforaumcul-
tomeunaigreja,comcerteza
vaimeouvirpregaroEvange-
lho. Mas aqui, na prefeitura,
não”, afirmouele na ocasião.

Oprefeito do Rio, Marcelo Crivella Gabriel de Paiva/Agência O Globo
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Ao que tudo indica, nesta ter-
ça-feira (3) Donald Trump se
tornará um presidente de um
mandato só.Aspesquisas são
favoráveis a Biden, e, se elas
errarem só o que erraram em
2016,Bidenaindaganha.Osite
538, do estatísticonorte-ame-
ricanoNateSilver, dáaTrump
poucomais de 10% de chance
de vencer a eleição. Não é ze-
ro.Éo riscodemortedequem
faz roleta-russa com uma ar-
ma de dez tiros. Mas é pouco.
É possível que Trump não

aceiteaderrotae tenteganhar

no tapetão. Grande parte da
votação jáocorreuporcorres-
pondência, por causadapan-
demia. Trump pode sair em
vantagem no início da conta-
gem,quandoos votospor cor-
respondência ainda não tive-
remsidototalmentecontados.
No cenário golpista, decla-

rariavitóriaenquantoestives-
se na frente e montaria uma
ofensiva jurídica para inter-
romper contagens estaduais
porummotivoououtro. Para
isso contaria com sua recém-
adquirida maioria na Supre-

ma Corte e com os juízes fe-
derais que nomeou nos últi-
mos anos. Temendo conflitos
de rua em caso de impasse, a
rede de supermercados Wal-
mart interrompeu a venda de
armas até a confusão passar.
Nãoéocenáriomaisprová-

vel, atéporqueháumachance
razoável de Biden vencer por
margem incontestável. Mas o
fatodequeumaeleiçãopossa
terminar em conflito civil ge-
neralizadomostrao tamanho
do dano que Donald Trump
já causou ao ambiente cívi-

coamericano. Sea roleta-rus-
sa der errado e Trump vencer
nesse clima de radicalização,
o dano pode ser aindamaior.
AvitóriadeTrumpem2016 foi
ummarcodecisivodaondapo-
pulista reacionária que já ha-
via começado antes, em luga-
res como a Hungria e a Polô-
nia,masquechegouaocentro
do capitalismo internacional
com o brexit.
Asnegociaçõesdobrexit vão

mal. E, semoReinoUnido, de-
ve crescer a pressão por uma
federação europeiamais cen-

tralizada, o que não é boano-
tícia para os radicais polone-
ses e húngaros.
Amaréestávirando?Ogran-

deporremundialdadécadade
dez está passando?
Mesmosevirar, nenhumdos

problemasquecriaramaonda
populista terá sido resolvido.
Adesigualdadecontinuaalta.
Adesindustrializaçãodeáreas
inteirasdomundodesenvolvi-
do (edoBrasil) continuarádi-
fícil de reverter.Comoascrises
dapandemiadeixaramclaro,a
desconfiançacomrelaçãoaos
especialistas não vai embora
da noite para o dia.
Asnotícias falsas, apolítica

difícildasredessociais, tudo is-
soaindacontinuaráexistindo.
A tensãoentreEstados-nação
ecapitalismoglobalnãodesa-
pareceu,muitopelocontrário.
Poroutro lado, épossível ter

esperança, aomenos alguma

esperança, dequecertas solu-
ções idiotasparaessesproble-
mas serão descartadas. Não,
não foi o encanador polonês
que tirouoempregodominei-
ro britânico.
Não, Trumpnão tinha uma

alternativaaoObamacareque
preservava tudoqueoprogra-
matinhadepopular e descar-
tava tudo que tinha de impo-
pular.Não,Bolsonaronãoera
inimigo da corrupção, nem a
corrupção era a causa da cri-
se econômica brasileira.
Dequalquermaneira,aoque

tudo indica, amanhãademo-
craciaamericanavaiparaore-
hab.Láosgrandespartidosso-
breviveram,avoltaaonormal
deve ser mais fácil. Nós, que
decidimos não derrubar Bol-
sonaroem2020, seguimosfin-
cando pé na cracolândia por
mais dois anos, agora como
párias internacionais.

Ao que tudo indica, Trump se tornará presidente de ummandato só

-
Celso Rocha de Barros
Servidor federal, é doutor em sociologia pela Universidade de Oxford (Inglaterra)

Amaré vira amanhã?

|dom. ElioGaspari, JaniodeFreitas |seg. CelsoR.deBarros |ter. Joel P. daFonseca |qua. ElioGaspari, ConradoH.Mendes |qui. FernandoSchüler |sex. ReinaldoAzevedo,SilvioAlmeida,AngelaAlonso |sáb. DemétrioMagnoli

-Wálter Nunes

sãopaulo Doisex-tesoureiros
decampanhaspetistasquefo-
ram alvos da Lava Jato são a
apostadoPartidodosTraba-
lhadoresparaconquistarpre-
feituras importantesnointe-
rior de São Paulo e no Gran-
deABC.Apósaoperação, ini-
ciadaem 2014, o PTperdeua
PresidênciadaRepúblicaeviu
definharboapartedoseuca-
pital político e eleitoral.
Hoje,opartidogovernaape-

nas sete cidades no estadode
SãoPaulo.Em2012,noseuau-
ge, oPTconquistouocoman-
do de 72 dos 645 municípios
paulistas, incluindo a capital,
que foi administrada por Fer-
nandoHaddad.
Uma razão encontradape-

los petistas para essa queda
tão brusca no estado (88%
menosprefeiturasconquista-
das entre as eleições de 2012
e 2016) foi justamenteaOpe-
raçãoLavaJato,quemirouos
integrantes da legenda.
Em4demarçode2016,aPo-

líciaFederalbateuàportade
José deFilippi Junior, ex-pre-
feitodeDiadema(1993a 1996
e 2001 a 2008).
“Eu estava me preparan-

doparanadar”,contaFilippi,
quefoi investigadoportersi-
dotesoureirodascampanhas
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, em 2006, e da
ex-presidente Dilma Rous-
seff, em 2010. Naquele dia, o
próprio Lula foi alvo de con-
dução coercitiva para depor.
Fillipinuncafoiacusadofor-

malmente,mesmosendoalvo
daquelafasedaoperação,ba-
tizadadeAletheia, queapro-
fundavainvestigaçõesdedes-
vios naPetrobras.

Ex-tesoureiros alvosdaLava
Jato sãoapostasdoPTemSP
Edinho Silva (Araraquara) e José de Filippi (Diadema) têm chances de vencer

“Eu não fui nem indiciado
e nem denunciado. Investi-
garamdez anosdaminha vi-
da e eu estou aí à disposição
deautoridadesparadebater.
E isso pela condição de eu
ter sido tesoureiro das cam-
panhas, não por eu ter sido
prefeito”, diz Filippi.
“Isso aí paramim é página

virada. Os meus adversários
tentammeassociaraisso,mas
atéopovoestárespondendo”,
dizopetista,que fazreferên-
ciaaumapesquisadoinstitu-
toABCDados,que indicabo-
aschancesdeele irparaose-
gundoturnodaeleiçãoparaa
prefeitura deDiadema.
Segundo essa pesquisa, Fi-

lippi tem 31% da preferência
doeleitorado.Équasetrêsve-
zesoíndicedosegundocolo-
cado,RevelinoAlmeida,oPre-
tinho, do DEM, que tem 11%.
“São 13 candidatos, cerca de
seisousetecomalgumamus-
culatura.Estamosnosprepa-
randoparaverquemserános-
soadversárionosegundotur-
no”, diz José deFilippi.
Foi em Diadema que o PT

conquistousuaprimeirapre-
feitura, em 1982, comGilson
Menezes.
EmAraraquara, a situação

doatualprefeito,EdinhoSilva
(PT), é semelhante.Pesquisa
internadopartidoapontaque
ele estána frentenadisputa.
Amediçãodizqueeledeverá
tercomoprincipaladversário
omédico Luís Cláudio Lape-
naBarreto (Patriota).
Opetistaprevêumaeleição

disputadaparaeleeparaseus
correligionáriosdoestado.“O
antipetismoaindaestáforte.
Melhorqueem2016,masain-
da está forte”, afirma.
Edinhojáestavanocargode

prefeitoquando,em9deno-
vembro de 2018, sua casa foi
vasculhadapela PF.
Ainvestigaçãofaziaparteda

OperaçãoCapitu,fasedaLava
Jatoqueprocuravaprovasde
umesquemadecorrupçãono
MinistériodaAgriculturadu-
rante o governoDilma.
Edinho foi tesoureiro da

campanhade2014eex-minis-
tro de Dilma. A investigação
não avançou sobre ele, que
aindanãofoiouvidopelosin-
vestigadores enãohá sequer
denúnciapelosprocuradores.
A Justiça Eleitoral arquivou

doisinquéritoscontraele,que
havia sido acusado por dois
executivos da Odebrecht de
pedirR$ 1milhãoparaacam-
panhadeAloízioMercadante
(PT) para governador de São
Pauloem2010.
Edinho também foi acusa-

dodearrecadardinheiropara
a campanha da ex-presiden-
teDilmaem2014pormeiode
caixadois,verbanãodeclara-
da à JustiçaEleitoral. Por fal-
ta de provas, o processo aca-
bou arquivado.
Edinho foi denunciado na

ação conhecida como “Qua-
drilhão do PT”, que acusa a
existênciadeumaorganização
criminosanasiglaparadesvio
de verbasdogovernoDilma.
Outradenúnciafoifeitapela

Lava Jatona investigaçãoen-
volvendo a indústria farma-
cêuticaEMS,ondeháasuspei-
ta de que PT e o laboratório
operaramcaixadoisdecam-
panhademaisdeR$ 1milhão
na eleiçãode 2014.
A investigação teve início

comadelaçãodoex-senador
petista Delcídio do Amaral.
EleafirmouqueEdinhoteria
indicadoaEMSparacobrirdí-

vidas da campanha dele, em
MatoGrossodo Sul.
Nos dois casos Edinhonão

é réu, já que o juiz ainda não
decidiu se aceita a denúncia.
OPTtambémdisputarácom

boas chances a Prefeitura de
Guarulhos, segundo maior
municípiode SãoPaulo, com
maisde1,3milhãodehabitan-
tes.EloiPietálideracom28%a
pesquisaRealTime.Emsegui-
da vemo atual prefeito da ci-
dade,Gustavo“Guti”Henrice
Costa (PSD), com25%.
Pietá foiprefeitodeGuaru-

lhos entre 2001 e 2008.
ArealidadedoPTnoestado,

porém,ébemmenosanima-
doradoquenessas três cida-
des.Nacapitalpaulista,onde
opartido sempre sempre es-
teve entre os dois primeiros
colocados desde 1988, o can-
didatopetistaJilmarTattoan-
damalnaspesquisas.Apare-
ce com 4% das intenções de
votosnoDatafolhadoúltimo
dia22 e4%naúltimapesqui-
sa Ibope, de sexta-feira (30).
Dirigentes e ex-ministros

petistas disseram, pedindo
anonimato, que a previsão é
dequeopartidonãoconquis-
temuitomaisqueoitoprefei-
turasnoestadodeSãoPaulo.
OPTterácandidatosapre-

feito em 137 cidades paulis-
tas. Em 109municípios, a le-
genda terá apenas candida-
tos a vereador. “Teremos um
total de aproximadamente
2.900 candidatos a vereado-
res e vereadoras. Das sete ci-
dadesqueadministramosho-
je, teremoscandidatosecan-
didatasemcinco,sendoqua-
trodisputamareeleição.”,diz
ValmirPracidelli,quecoman-
daogrupodetrabalhoeleito-
ral doPTemSãoPaulo.

José de Filippi Junior, investigado na Lava Jato, em campanha à Prefeitura de Diadema (SP) Cadu Bazilevski/Divulgação

Fala de Boulos contradiz
crítica a França sobre PM
e violência doméstica
-Carolina Linhares
são paulo O candidato do
PSOL à Prefeitura de São
Paulo, Guilherme Boulos,
afirmou em entrevista que
a polícia não deve ser cha-
mada para resolver proble-
mas, inclusive de violência
doméstica,emacampamen-
tos sem-teto. Em vídeo de
2014, o líder doMTST (Mo-
vimentodosTrabalhadores
SemTeto)afirmaqueasolu-
çãoparaconflitosnaocupa-
ção deve ser coletiva e não
envolver a polícia.
“Ocupaçãotemproblema.

O marido bateu na esposa.
Comoquenósvamosresol-
verisso?[Se]Foiláfora,cha-
maapolícia.Chamaoconse-
lhotutelarsebateunacrian-
ça.Nósvamosreproduzires-
sa...?Oquenósvamosfazer
nesse caso?”, questiona ele.
“Temos que ter uma po-

lítica de discussão coletiva,
de soluçãocoletivapara es-
ses problemas, definir co-
letivamente um regimento
interno. […] É a construção
deumaformadepoderque
não é você chegar: deu um
problema, chama a polícia.
Nósnãochamamosumavez
a polícia, por exemplo, na
ocupação Nova Palestina,
que está há seismeses com
8.000 famílias.Apolícianão
foi lá umavezpara resolver
umproblema.Problemasti-
verammilhares”, completa.
Em debate na TV Ban-

deirantes, em 1º de outu-
bro,Boulosquestionouseu
adversário Márcio França
(PSB) por ter dito que a po-
lícia não tem que se envol-
ver em casos de violência
doméstica. Boulos recupe-
rouumafaladeabrilde2018
doentãogovernadorFrança
em que ele defendeu a tese
que a Polícia Militar pode-
ria sermaiseficientesenão
tivessequeatenderatantas
brigas domésticas.
Segundo pesquisa Ibope

divulgadanasexta(30),Bou-
los e França estão empata-
dostecnicamenteemtercei-
rolugar.Boulostem 13%das
intenções de votos, e Fran-
ça, 11%.Amargemdeerroé
de três pontos percentuais
paramais ouparamenos.
Eles estão atrás do candi-

dato à reeleição Bruno Co-
vas (PSDB), que alcançou
26%, e de Celso Russoman-
no(Republicanos),com20%.
A entrevista de Boulos,

concedidaemjunhode2014,
estádisponívelnoYouTubee
foirecuperadanestedomin-
go (1º)porumacandidataa
vereadora do PDT, que in-
tegraacoligaçãodeFrança.
Naocasião,Boulosrespon-

dia a uma questão sobre a
construçãodepoderpopu-

lar, que ele definiu como a
construção de soluções co-
letivas fora do estado.
Maisadiante,naentrevis-

ta, Boulos diz que o MTST
busca combater o machis-
mo e “combater a violência
domésticaquetambémexis-
tenaocupação”.Elecriticao
feminismodeesquerdapor
ser abstrato e não dialogar
commulheres daperiferia.
Questionadapelareporta-

gem,acampanhadeBoulos
afirmou que “em nenhum
momento é dito que a polí-
cia não deve atuar em caso
deviolênciacontramulher”.
“Quem faz essa leitura, a

partirdaentrevistade2014,
está distorcendo a verdade
econtribuiparacriaçõesde
fakenews.Quandodizemos
que a polícia não precisou
ser acionada, é justamen-
te porque o diálogo coleti-
vo, conduzidopelasprópri-
as mulheres, inibiu atos de
violência”, diz a nota.
“No movimento a violên-

cia contra a mulher não é
tolerada. As mulheres têm
a quem recorrer, são pro-
tegidas e encontram abri-
go. Sempre que necessário,
a polícia é acionada. O que
oMTST fazéoquegoverno
do estado e a prefeitura de-
veriam fazer para garantir
segurança e integridade fí-
sica e emocional aos cida-
dãos e, em especial, às mu-
lheres”, segue o texto.
“Márcio França, ao com-

partilharumavisãoprecon-
ceituosa sobre omovimen-
to social, somente reforça
o que todos já sabem: é um
candidatocomvaloresmais
alinhadosadireita”, conclui
a resposta doPSOL.
No debate da TV Bandei-

rantes,ocandidatodoPSOL
questionou se o rival apro-
vava “lavar asmãos” diante
daviolênciacontraamulher
e sugeriu que espectadores
buscassemnainternetono-
medopolíticodoPSBmais
a expressão feminicídio, o
que fez reportagem da Fo-
lha sobre a afirmação virar
amais lidadositedo jornal.
Françaafirmounodebate

que a insinuação de Boulos
era fake news. O candidato
doPSB temdito que sua fa-
lade2018buscavadefender
maneirasalternativasdere-
solveroschamadoscasosde
desinteligência.
“Homem que agride mu-

lhertemqueserpreso.Pon-
tofinal”,afirmouFrança. “O
Estadodeve,sim,terprofis-
sionaisdiferentesparaaten-
dercadatipodeocorrência.
Foioqueeuafirmeiem2018
eque foidistorcidoemprol
decliquesede lacraçõesno
ambiente virtual e mesmo
nodebate”, completou.

$
PT NO PODER
Número de
prefeituras
conquistadas
pelo PT no
Estado de
São Paulo

38
2000

56
2004

64
2008

72
2012

8
2016
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Covas é alvodeaçõespor improbidade
Promotoria vê direcionamento em licitações de Carnaval e Zona Azul em SP; gestão do tucano nega irregularidades

-Artur Rodrigues e
Thiago Amâncio

são paulo O prefeito de São
Paulo e candidato à reelei-
ção, Bruno Covas (PSDB), é
alvo de ações sob acusação
de improbidade administra-
tiva que tratam de supostos
direcionamentosnopatrocí-
nio doCarnaval e na conces-
sãobilionária daZonaAzul.
Desde que a gestão foi ini-

ciada,em2017,quandoCovas
eravice-prefeitodeJoãoDoria
(PSDB),ele já foialvodemais
de30ações,amaioriapropos-
tasporadversáriospolíticos,
entidadesdasociedadecivile
cidadãos comuns.
Entre elas, cinco são ações

civis públicas em que Covas
foi processado pelo Ministé-
rioPúblicosobaacusaçãode
improbidade.Adefesadopre-
feito diz que ele foi excluído
ouaaçãofoirecusadaemtrês
doscasos—secretáriosmuni-
cipais seguemrespondendo.
Outras duas continuam a

correr com Covas como par-
te,emboraacontinuidadeda
ação não tenha sido analisa-
da—emumcaso,desde2017.
A primeira ação que a Pro-

motoriapropôscontraCovas
é relativa à época emque ele
ainda era vice de Doria. Tra-
ta-se de suspeita de direcio-
namento do contrato de pa-
trocíniodoCarnavalderuade
2017, feitopormeiodechama-
mentopúblico.
A denúncia, revelada pela

rádioCBNnaqueleano,mos-
trou indícios de que a gestão
orientou a empresa Dream
Factory sobrecomoseadap-

taraoqueaprefeituraqueria
para oCarnaval.
A gestão não gastou nada

comaorganização.Aempresa
escolhidafoi liberadaacaptar
patrocínio, em troca de ban-
careorganizaraestruturado
evento,dentrodoquefoipac-
tuadonoacordodeparceria.
A Dream Factory, parcei-

ra da Ambev, fez proposta
maior (R$ 15 milhões), mas,
apesardisso, outraempresa,
a SRCOM, apresentou mais
gastoscominteressepúblico
(R$ 4 milhões contra R$ 2,6
milhões), conforme avaliou
a comissãode análise.
Em reunião na prefeitura

com a presença de Covas —
entãoprefeitoemexercício—,
André Sturm (secretário de
Cultura na época), Julio Se-
meghini (chefe da pasta de
Governonaocasião) e repre-
sentantesdaDreamFactorye
daAmbev,o tucanoteriaori-
entadoaempresasobrequais
itensdaplanilhaapresentada
deveriam ser alterados para
vencerochamamentopúbli-
co,conformeáudiodivulgado
pelaCBNquemotivouaação.
Áudios mostravam um di-

retor da empresa dizendo “o
Brunolembra”.Segundoodi-
álogo,Covasteriadadoa“so-
lução” para Sturm.
Conforme a ação, a gestão

fez nova consulta à Dream
Factory,quealterouapropos-
ta. Depois, diz a Promotoria,
o resultado do chamamento
público trazia a proposta da
companhiacomovencedora.
“Resta evidente dos docu-

mentos presentes nos autos
terocorridodirecionamento

ilegaldoprocessodechama-
mentopúblico.Evidenteain-
daqueocompetenteprocesso
licitatórionãofoiobservado”,
afirmaaPromotoria.
Naocasiãodarepresentação,

aadministraçãodissequenão
houveirregularidades.Segun-
donotaenviadaàépoca,oedi-
taltraziatrechoquediziaque
“itens especificados na pro-
postaselecionadaserãoobje-
todeavaliaçãoeeventualalte-
raçãoporpartedaSecretaria,
emconjuntocomo(s)propo-
nente(s)selecionado(s),para
compatibilizaçãocomoplane-
jamentodefinidopelaorgani-
zaçãodoevento”.
Questionada agora sobre a

defesa do prefeito, a gestão
enviou nota em que afirma
que o processo está em fase

preliminar, aguardando in-
timação para manifestação
préviae,depois,sobreseure-
cebimento. “Quandodacon-
clusãodafasedeintimaçãoe
abertooprazoparamanifes-
tações, o prefeito apresenta-
rá manifestação prévia com
seuspontosdefensivos, den-
tre os quais, destaca-se que
não possui qualquer relação
fática ou jurídica com os fa-
tosnarradosnapetiçãoinici-
al, razão pela qual a ação pa-
decedeilegitimidadepassiva,
devendooprefeitoserexclu-
ídodoprocesso.”
Apresentada neste ano, a

outraaçãoaqueCovassegue
comoalvoérelativaàconces-
sãopor 15anosdaZonaAzul,
serviçodeestacionamentoro-
tativodacidade,que sempre

foi lucrativa. A vencedora foi
aempresaHoraPark,dogru-
poEstapar, compropostade
R$ 1,3bilhão.
Alicitaçãochegouasersus-

pensa a pedido da Promoto-
ria,masoTribunaldeJustiça
derrubou a liminar. O Tribu-
nal de Contas do Município
também chegou a interrom-
per oprocesso.
Umdospontosdestacados

pela Promotoria é que a Ho-
ra Park já teria manifestado
interesse na concessão an-
tes mesmo de ela ocorrer. A
gestão afirmou à imprensa
queaEstaparhaviademons-
trado interesse eque isso ge-
rouumchamamentopúblico.
A Promotoria traz uma sé-

rieexemplosdesupostasirre-
gularidades ao longodopro-
cesso, o que incluiu uma au-
diência pública descrita co-
mofictícia,que“teveinícioàs
13h59min e que se encerrou
às 14h24min e que aos parti-
cipantesfoipossibilitadaape-
nasa formulaçãodequestio-
namentos e opiniões por es-
crito,queseriamrespondidos
atravésdoDiárioOficialdaCi-
dadede SãoPaulo”.
Um ponto que reduziria a

competitividadefoiacobran-
ça de outorga fixa de R$ 595
milhõesatéofimde2020.Se-
gundoaação,acláusula“mos-
tra-serestritivaàcompetição
por, injustificadamente, ini-
bir a participação de licitan-
tes quepossuemcapacidade
técnica, operacional e finan-
ceira para a execução do ob-
jeto,masnãoconseguem(...)
realizar o pagamento desses
vultososR$595milhões(...)”.

A ação responsabiliza Co-
vas por omissão quando no-
tificadopeloMinistérioPúbli-
co a respeito de recomenda-
ção administrativa sobre ile-
galidades do edital e da sus-
pensãodalicitação.Porisso,a
Promotoriapediuqueelefos-
sepunidocomsançõescomo
perdadafunçãopúblicaesus-
pensãodosdireitospolíticos.
Tambémfoipedidarespon-

sabilizaçãodosex-secretários
MauroRicardo(Governo)eEd-
sonCaram(Transportes).Na
época em que a ação foi pro-
posta,aprefeituraafirmouque
a licitaçãoerabenéficaparaa
cidadeequeoprefeitonãoti-
nhaparticipadodoedital.
Novamente,segundoapre-

feitura afirmou, aindaaguar-
daorecebimentodaaçãones-
secaso.“Oprefeitoalegouem
suamanifestação prévia não
possuirrelaçãofáticaoujurí-
dicacomosfatosnarradosna
petiçãoinicial,razãopelaqual
aaçãopadecede ilegitimida-
depassiva,devendooprefei-
to ser excluído do processo”,
afirmoua gestão.
Nasoutrastrêsaçõescontra

Covasporimprobidade,ade-
fesa fez alegações parecidas,
que foramacolhidas.
Entre as mais de 30 ações

populares, há iniciativas de
adversárioscomootambém
candidatoArthur doVal (Pa-
triota), oMamãeFalei.
Emumadelas, ele questio-

na a contrataçãopela prefei-
tura emmeio àpandemiade
empresa de serviços de re-
portageme registro audiovi-
sual de eventos, que custaria
R$ 10,2milhões emumano.

Oprefeito Bruno Covas nometrô de SP Patrícia Cruz/Divulgação
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CONFLITOS DA ELEIÇÃO
-João Pedro Pitombo e
Raul Spinassé

buerarema (ba) Nasmargens
daBR-101, o prefeitoVinícius
Ibrann (DEM) quis dar de-
monstraçãodeforça.Emcar-
reata no sábado (17), reuniu
dezenas de motos, carros,
quadriciclos,caminhõescom
as carrocerias cheias de elei-
tores, carroças e até um jet-
ski, devidamente rebocado.
Seu oponente, Ariosvaldo

Vieira(Republicanos),verea-
dorporcincomandatos,dei-
xoudeladoaestratégiadeter-
ra ocupada para pedir votos
de casa em casa. Mirou a zo-
na rural e visitouprodutores
doassentamentoDoisIrmãos
namanhãdedomingo (18).
Mesmoemladosopostosna

eleição de Buerarema, cida-
dede 18milhabitantesdosul
daBahia, IbranneVieiratêm
umatrajetóriapolítico-ideoló-
gicaemcomum:ambossem-
preestiveramempartidosde
direitae,em2018,apoiarama
eleiçãodopresidenteJairBol-
sonaro (sempartido).
Asurnasnacidaderefletem

ohistóricodeconflitosentre
osfazendeiroseos indígenas
tupinambás,queisolaramos
partidos de esquerda e fize-
ram da cidade bastião da di-
reita baiana.
Alémdosdoiscandidatosa

prefeito, a eleição deste ano
emBuerarema tem 71 candi-
datosavereador.Nenhumde-
lesédoPT,PCdoB,PDT,PSB
ePSOLouqualqueroutra le-
gendadaesquerdabrasileira.
Osconflitosnacidadegiram

emtornodacriaçãodaTerra
IndígenaTupinambá,áreade
45milhectareslocalizadaen-
tre os municípios de Ilhéus,
Una e Buerarema. O proces-
sodedemarcaçãodaárea,on-
devivemcercade8.000 indí-
genas, foi iniciado em 2004.
A terra já foi identificada e

delimitadapelaFunai(Funda-
çãoNacionaldoÍndio)ehou-
ve parecer favorável da AGU
(Advocacia-Geral da União)
pelademarcação,masopro-
cessoestáparadodesde2016.
Os conflitos na região são

históricos, mas ganharam
força no início desta década,
quando sob liderança deRo-
sivaldoFerreiradaSilva,oca-
ciqueBabau,45, os tupinam-
bás passaram ocupar terras
daregiãoemumprocessoque
chamaramde“retomadadas
terras”.Cerca150 fazendasfo-
ramocupadas.
O acirramento da disputa

deterrasresultounoenvioda
Força Nacional em 2013, que
ficoumaisdeumanonaregi-
ão. Babau foi preso pelome-
nosquatrovezessobacusação
de invadir as terras e passou
mais de seismeses empresí-
dios estaduais e federais.
Desdeentão,aquestãoindí-

genasetornoucentralnapo-
líticadeBuerarema.Osparti-
dosde esquerda, que emsua
maioriaapoiaramademarca-
çãodeterrasdostupinambás,
acabaram sendo rechaçados
por parte dapopulação.
Na cidade, moradores não

rarosereferemaostupinam-
bás como invasores e questi-
onam até a origem indígena
deles.Os indígenas rebatem:
defendemquearegiãoéocu-
padaháséculosporcomuni-
dadestradicionaiseafirmam
que amaior parte das terras
daregiãofoialvodegrilagem.
Apoiador de Ibrann, o ca-

minhoneiro Gildevando Ba-
tista dos Santos, 59, afirma
que teve uma fazenda de 27
hectares invadidapelos tupi-
nambás: “Perdiaminhaprin-
cipal fonte de renda”, diz ele,
quepleiteiaumaindenização
do governo federal.
Entreosapoiadoresdocan-

didatooposicionista,ocomer-
ciante e postulante a verea-
dorCristianSantana,oPapi-
nha(PSD),contaumahistória
semelhante. Ele diz que teve
uma fazenda de cacau de 45
hectares tomada por grupos
de tupinambáshá sete anos.
Desde então, passou a nu-

trir ódio por partidos de es-
querda. “Aqui, seagentesou-
berqueocara éoPT, a gente
queima o carro e dá tapa. O
PTapoiouessaspestes [indí-
genas]”, afirmaPapinha.
EletambémcriticaBolsona-

ro por, após quase dois anos
demandato,nãoterresolvido

oimbróglionaregião.“Senão
resolver, ele vai se tornar ou-
tro descarado emquemnin-
guém vai votar em Buerare-
ma”. Em 2018, Bolsonaro te-
ve 55%dos votos na cidade.
Com um histórico de mili-

tâncianomunicípio,oprofes-
sorEdjaldoVieira,45, afirma
que os esquerdistas tiveram
queseabrigaremoutrospar-
tidos para disputar a eleição
paraaCâmaradeVereadores.
A maioria foi para o PSD,

que fazpartedacoligaçãode
Vieira. Mas também há pe-
tistas na cidade que apoiam
ocandidatodoDEM.
Edjaldodizqueosgovernos

dos ex-presidentes Lula eDi-
maRousseff,ambosdoPT,fi-
zerammuitopela regiãoeci-
tacomoexemploaeletrifica-
ção da zona rural, por meio
doprogramaLuzparaTodos.
Mas confirma que os confli-
tos ofuscaram os benefícios
deobraseprogramassociais.
“Sousimpatizantedacausa

indígena, mas acho que eles
foramusadosparafortalecer
adireitananossacidade.Nos-
so candidato a prefeito, infe-
lizmente,éumbolsonarista.”
Cercadas pela serra do Pa-

deiro, vivem 218 famílias de
tupinambás. Para chegar no
local, é preciso percorrer pe-
lomenos40quilômetros em
estradasdeterra,quesebifur-
camcomoemum labirinto.
Plantaçõesdecacau,abaca-

xi,bananaegalpõesparacri-
açãodeavesespalham-sepe-
las terras ocupadas pelos in-
dígenas. Os tupinambás ra-
ramente saem da região. O
caciqueBabaueoutros já fo-
ramalvodeemboscadas, so-
freram ameaças de morte e,
por isso, evitamcircularpela
zonaurbanadeBuerarema.
Oclimaficoutãohostilque

elessimplesmentedesistiram
de participar da política em
Buerarema. Todos transferi-
ramseustítuloseleitoraispara
Una,cidadevizinhaquetam-
bémintegraaáreaocupadae
ondearelaçãocompoder lo-
cal émenos conflituosa.
Babaudiz que apolítica na

região sempre foi dominada
pelosmesmogrupos,desdea
épocadoscoronéisdocacau.

Rixaentre fazendeirose
índiosgera tensãoe isola
esquerdanosuldaBahia
Em Buerarema, ocupação de terras pelos tupinambás
levou população a rejeitar partidos hoje na oposição

“NuncafoieleitoemBuera-
remaumpartidodeesquerda.
Qualquerumquetenhauma
posição de esquerda, é mais
fácilocaramorrerdoqueas-
sumirumaeleiçãoemBuera-
rema.Semprefoinessenível.”
Com a pandemia, os tupi-

nambás voltaram a ter con-
flitos com a prefeitura após
implantarem barreiras sani-
táriasemumaestradaquedá
acesso à área ocupada.
Oprefeito Ibrann,queche-

gouamandarumofíciopara
ogovernodoestadopedindo
o fim das barreiras, diz que
vê pouca relação dos indíge-
nas comaeleição local. Ene-
gaapechadequeBuerarema
éumacidadebolsonarista.
“Não tem esse negócio de

bolsonarista. Simplesmente
não votamos em quem não
traz benefício para nossa ci-
dade”,dizele,queéfilhodoex-
prefeitoOrlandoFilho.
Vieira, candidatodaoposi-

ção,dizqueohistóricodecon-
flitos impactouo comércio e
impulsionou a migração no
município.Oprincipal desti-
noéacidadedeBrusque(SC),
paraondeseguempelomenos
três vans cheias de passagei-
ros toda semana.
A disputa direita versus di-

reitana eleição criouumasi-
tuação insólita, com candi-
datos de diferentes corren-
tes ideológicas abrigando-se
emumúnicopartido.
Ocasomaisextremoéodo

PSD, partido criado em 2011
peloex-prefeitodeSãoPaulo
GilbertoKassab, quena épo-
caafirmouqueasiglanãoera
“nem de direita, nem de es-
querda, nem de centro”. Em
Buerarema, o partido abriga
petistas, bolsonaristas e até
mesmoummonarquistaque
tem o escritor Olavo de Car-
valho como seu guru.
O cenário é resultado da

união em torno da candida-
turadeVieira.Acandidatura
é amparada por uma coliga-
ção entre oRepublicanos e o
PSD, que indicou o candida-
to a vice Wagner do Mototá-
xi. As duas legendas agrupa-
ramoscandidatosavereador
que apoiamVieira.
Com19anos,JoãoVitorSan-

tana(PSD)disputasuaprimei-
raeleiçãonacidade.Comum
broche com o brasão do Im-
pério brasileiro na lapela da
camisa,eleafirmaquecome-
çouaseinteressarporpolítica
aos14,quandopassouaassis-
tirnainternetvídeosdeOlavo
deCarvalhoeEnéasCarneiro.
FoiapartirdeOlavoqueele

chegou a Bolsonaro, a quem
passou a apoiar com entusi-
asmoeparaquemfezcampa-
nha em 2018.
Em 2019, viajou até Vitória

da Conquista para ver o pre-
sidente de perto. Levou uma
bandeiradeummetroemeio
comasimagensdeBolsonaro,
Olavo,EnéaseDonaldTrump.
Focadonaeleição,dizachar

quetemboaschancesdecon-
quistar uma cadeira na Câ-
mara: “Não é só Buerarema,
o Brasil tem uma identidade
conservadora”.
Nodomingo(18),ele foiaté

a comunidade rural Dois Ir-
mãosconversarcomeleitores
junto comVieira. Namesma
caravanaestavaaatrizMaria
das Graças Santos, a Gal Ma-
cuco, 60, que vestia uma ca-
misavermelhacomaimagem
deMarielle Franco.
Comumatrajetóriademili-

tâncianaesquerda,elafiliou-
seaomesmoPSDparadispu-
tar umavaganaCâmara.
“Eunãosouenuncasereide

direita.Mas,aquinacidade,o
PTestámorto,oPCdoBestá
morto,nenhumdelestemfor-
çaparaelegerumcandidato.
Nãotiveoutraopção”,afirma.
Gal,quetambémépresiden-

tedaAssociaçãodeMulheres
EmpreendedorasdeBuerare-
ma, pretende trabalhar para
incrementar a cultura da ci-
dade caso seja eleita.
Mesmoemextremos ideo-

lógicos,SantanaeGalMacuco
têmboa relação. Os dois fre-
quentamomesmocentroes-
píritaecostumamtrocaridei-
as,mesmosemesperançade
umconvencer ooutro. “Esse
meninonãotemjeito”,dizGal,
aosrisos,antesdeabraçarseu
companheiro de chapa.

1 Zenaildes Ferreira,
38, cuida de galinhas
em terra ocupada pelos
tupinambás próxima
à serra do Padeiro, em
Buerarema (BA) 2 Cacique
Babau em área onde
vivemos indígenas 3
Apoiadores do candidato a
prefeito Ariosvaldo Vieira
(Republicanos) durante
visita à zona rural da
cidade baiana 4 Carreata
do prefeito de Buerarema,
Vinícius Ibrann (DEM), que
concorre à reeleição
Fotos Raul Spinassé/Folhapress
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Buerarema (BA)

Cidade do sul da Bahia vive
da agropecuária, especialmente
cacau. Indígenas tupinambás
ocupam parte da zona rural
do município

População: 18.306
Orçamento: R$ 41,2milhões

Prefeito eleito em 2016:
Vinícius Ibrann (PSDB)

Resultado das eleições 2018:
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Buerarema

Salvador
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Jair Bolsonaro
(na época no PSL)

Fernando
Haddad (PT)

44,7%55,3%

Fontes: IBGE, TSE e Tesouro Nacional



a eee

mundo eleiçõesnoseua

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 A11

-Diogo Bercito

washington OsEstadosUni-
dossepreparamparaaselei-
ções desta terça-feira (3) co-
mo quem assiste a um filme
desuspense, àesperadeque
algo assustador aconteça.
A rede de lojas Walmart

retirou armas e munições
de suas estantes. Na região
central deWashington, as ja-
nelas de cafés e restaurantes
estão cobertas por tapumes.
AUniversidadeGeorgeWa-

shington,tambémnacapital,
pediuaseusalunosqueesto-
quemcomidasuficientepara
umasemana.Patrulhaspolici-
aisdevemserincrementadas.
O receio—verbalizado há

semanasporespecialistasem
segurança—éde que o plei-
todescambeparaalgumtipo
deviolência.Hádiversaspos-
sibilidades. Grupos radicais
podemcomparecerarmados
àsurnaspara intimidarelei-
tores.Preocupatambémque
milícias se recusemaaceitar
uma eventual derrota do re-
publicano Donald Trump e
marchemnas ruas do país.
Esses cenários racham, de

certo modo, a imagem que
os EstadosUnidos têmde si.
Analistasestudaram,nopas-

sado,a insegurançadepaíses
distantes. Encheram a bo-
ca para apontar defeitos no
processoeleitoraldeoutrem.
Agora,olhamparaoumbigo.
Devin Burghart diz que

nunca viu tamanho risco
desde que começou a acom-
panharessetema,há25anos.
O InstitutoparaPesquisae

EducaçãoemDireitosHuma-
nos, de que é diretor-execu-
tivo, monitora grupos radi-
cais dedireita. Combaseem
sua pesquisa, Burghart afir-
maqueosestadosmaisame-
açadossãoGeórgiaeNevada.
Emsegundo lugar aparecem
Michigan, Pensilvânia,Wis-
consin, Arizona e Virgínia.
Alguns desses são justa-

mente os lugares em que a
eleição pode ser decidida, o
queagravaasituação.Quanto
maisapertadofororesultado,
maior é a chance de grupos
radicais se incomodarem
comele—e resolveremagir.
“Amaiordiferençaemrela-

çãoaosanosanterioreséaes-
cala e a diversidade dos gru-
posenvolvidos”,Burghartafir-
ma. Ele cita, por exemplo, os
extremistas Proud Boys (ga-
rotosorgulhosos),queTrump
se recusouacondenarpubli-
camente durante um deba-

te eleitoral. Os paramilitares
Oath Keepers (guardiões do
juramento) tambémpreocu-
pamanalistas de segurança.
Algumasdessas facçõesra-

dicaisafirmamacreditarque
uma nova guerra civil, como
aquela travada durante o sé-
culo 19, é possível. Mais do
que isso, esperam ansiosa-
mente pelo conflito. Dizem,
afinal, que é a únicamaneira
de corrigir os rumosdopaís.
Essasideiaspodemparecer,

aprincípio,alarmistas.Mashá
razão para tal alarme. As au-
toridadesrecentementedes-
velaram planos para seques-
trarGretchenWhitmer,gover-
nadora deMichigan, e Ralph
Northam,governadordaVir-
gínia.Ambossãodemocratas.
Grupos armados falam

abertamente em ir às urnas
parafazeroqueeleschamam
de“monitoramento”equees-
pecialistasdizemserumacla-
ra tentativa de intimidação.
O porte de armas nas urnas
épermitidoemdiversaspar-
tes do país, comoMichigan.
Desdeocomeçodapande-

miadaCovid-19,opaístemin-
clusivesearmadomaisemais.
Segundo o jornal Washing-
tonPost, americanos jácom-
praram 18milhõesdearmas

em2020.NoestadodeMichi-
gan, as vendas triplicaram
emcomparação com 2019.
Preocupatambém,segundo

Burghart, que depois das in-
vestigaçõesemMichiganena
Virgíniamovimentosradicais
decidiramabaixarotomeevi-
tar o radar das autoridades.
“Grupos paramilitares es-

tãotirandoaroupacamuflada
e colocando o boné verme-
lho”, afirma, referindo-se ao
chapéu utilizado por segui-
dores do mote republicano
MAGA(façaaAméricagrande
outravez,nasiglaeminglês).
Misturados às massas que

apoiamopresidenteTrump,
eles ganham margem de
manobra. Fica mais difícil,
assim, as autoridades sabe-
remde onde vai vir a violên-
cia—queelasjádãoporcerta.
“As coisas estão mudando
rapidamente”, diz Burghart.
A instabilidade, ademais,

podetomardiversas formas.
Umadelasécomaidadeapoi-
adoresdopresidenteTrump
às urnas sem máscaras,
justamenteduranteumapan-
demia histórica. “Eles espe-
ram criar polêmica e, assim,
desacelerar as filas e desen-
corajar os eleitores a votar.”
Essas preocupações são

EUAvotamcommedodeeleição
descambarpara violência armada
Plano de sequestro de governadores e chance de radicais intimidarem eleitores assustam país

te um comício que os demo-
cratas só venceriam rouban-
do. Isso motiva grupos radi-
cais a esperar fraudes e, no
caso de derrota, refutar os
resultados oficiais dopleito.
Trump,claro,contestaessa

interpretação.Quandoques-
tionado sobre o tema, faz
questão de dizer que o ris-
co real vem de grupos de es-
querda como o movimento
Black LivesMatter(vidasne-
gras importam) ou o Antifa.
“Mas nós não vemos ne-
nhumindíciodequeissoseja
verdade”, Burghart explica.
OdemocrataJoeBidenche-

gou a sugerir que os republi-
canos fossemtrapacear,mas
rapidamentefoiapúblicopa-
ra insistir na confiabilidade
do processo eleitoral ame-
ricano, algo que Trump não
quis fazer de jeito nenhum.
Megan Squire, outra espe-

cialistaemmovimentosradi-
cais de direita, tem acompa-
nhado as conversas em gru-
pos online, nos quais identi-
ficaumtombastanteesquen-
tado —justamente no sen-
tido de milicianos planeja-
remiràsruaspara“proteger”
as eleições de um resultado
de que discordem. “A tem-
peratura está altíssima”, diz.
Umacaminhadanos arre-

dores da Casa Branca serve
de ilustração para a quen-
tura indicada por Squire.
Antes da pandemia e dos
protestos deste ano contra
a violência policial, era pos-
sível chegar perto da sede
dopoderamericano.Grades,
murosdeconcretoepoliciais
armadosimpedem,hoje,que
alguém se aproxime de um
dossímbolosdademocracia.

NewYorkTimeseWashington
Postatravessaramodomingo
commanchetesconflitantes,
a partir de pesquisas própri-
as de intençãode voto.
Noprimeiro,“Bidenestána

frente de Trump emestados
chaves”,apontandoparauma
“clara vantagemnaPensilvâ-
nia e naFlórida”.
No segundo, “Biden tem

pequena liderançanaPensil-
vânia; Flórida é incerta”, ex-
plicandoque ele “nãopossui
maisumavantagemestatisti-
camentesignificativa,dadaa
margemde erro”.

Fechandoatrincadosprin-
cipais jornaisdosEUA,oWall
Street Journal também deu
manchete para o seu levan-
tamento, “Trump está atrás
deBidenpordezpontos, em
pesquisa nacional”.
Logoabaixo,“Noentanto,a

pesquisamostraqueadispu-
ta está cada vez mais acirra-
da nos estados que são cam-
posdebatalha”,podendomu-
dar. Lista 12deles, inclusive a
Pensilvânia e a Flórida, em
quea vantagemmédiadeBi-
den caiu de dez pontos para
seis, emummês.

2016 vs. 2020 Linkado pelo
Drudge Report, o editor do
538, site de referência sobre
pesquisas,ressaltou“umadi-
ferença” dos levantamentos
de 2016 e 2020: o número de
indecisosnaretafinal,quefoi
de 14% há quatro anos, está
em6%.Ouseja,adianteirade
Biden, além demaior em re-
lação àquela de Hillary Clin-
ton, seriamais firme.

corrosão Emanálisenasub-
manchetedoNYT,“Desones-
tidadedefiniupresidênciade
Trump”—eagora,vencendo
ouperdendo,“aconfiançapú-
blica num conjunto de fatos
necessáriosparao funciona-
mento da sociedade demo-
crática foi corroído”.

alerta Na manchete do
South China Morning Post,
“China em estado de alerta
com EUA pós-eleição amea-
çando tempos turbulentos”.
Aperspectivadeincertezano
resultado poderia estimular
açõesnoperíodo até a posse
—e “prioridade de Pequim é
evitar conflitomilitar”.

desconforto OHandelsblatt
publicou “O que uma vitória
deBidenrepresentariaparaa
economiaalemã”,sublinhan-
do que ele “semoveu signifi-
cativamenteparaaesquerda”
em seu programa de gover-
no. Emsuma, avalia o jornal,
“um presidente Biden seria
tudo menos confortável pa-
ra as empresas alemãs”.

PASSOU DE NÍVEL
Emdestaque noWSJ, ‘
a pandemiamandou os
games para umoutro
nível’ multibilionário;
e na listamais recente
de downloads globais
aparece na frenteAmong
Us, que foi usado até na
campanha americana,
alcançandomeiomilhão
em transmissão da
democrata AOC

TODAMÍDIA Nelson de Sá
nelson.sa@grupofolha.com.br

Para oNYT, ‘clara vantagem’
de Biden; para oWP, ‘nãomais’

“
Grupos paramilitares
estão tirando a
roupa camuflada
e colocando o
boné vermelho [de
apoio a Trump]
Devin Burghart
diretor-executivo do Instituto
para Pesquisa e Educação em
Direitos Humanos

Membros de grupos radicais de direita participamde ato de apoio a Donald Trump emPortland, no Oregon Maranie R. Staab - 26.set.20/AFP

inéditasnopaís,queseacos-
tumouaveraseleiçõescomo
ummomentodecelebrarsua
suposta excepcional demo-
cracia. A situação é particu-
larmentegravenesteano,diz
Burghart,devidoaocompor-
tamentodeTrump. “Elenão
apenasserecusouacondenar
osmovimentosradicaise ra-
cistasqueoapoiam,maspe-
diuqueseuseleitores fossem
às urnasmonitorar o voto.”
Orepublicanotambémco-

locouemdúvidaaprópriacre-
dibilidadedoprocessoeleito-
ralamericano.Emsetembro,
porexemplo,afirmouduran-
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-Lucas Alonso
bauru (sp) Hámotivossufici-
entesparasuspeitarqueaelei-
çãopresidencialnosEUApo-
denãoterumresultadodefi-
nitivocombasesomentenos
votosdepositadosatéestater-
ça (3).Partedos impasseses-
tárelacionadaàspeculiarida-
desdosistemaeleitoralame-
ricano,mas o principal fator
deinstabilidadesobreofutu-
ro político éDonaldTrump.
Embora a disputa pela Ca-

saBrancaaindasigaemaber-
to,o líderrepublicanoapare-
ceatrásdeJoeBiden,nasprin-
cipais pesquisas de intenção
de votode âmbitonacional.
Segundoo site especializa-

doFiveThirtyEight, Biden ti-
nha,nestedomingo(1º),89%
dechancesdesereleito,con-
tra10%deprobabilidadesafa-
vordeTrump.Há1%dechan-
cedehaverumempate.Dian-
tedessepanorama,orepubli-
cano deu sinais de que, caso
derrotado,nãoestádisposto
apromoverumatransiçãopa-
cíficadepoder.AFolha listou
os cenários casoopleitonão
siga seu cursomais natural.

*
Se derrotado, Trump pode se
recusar a aceitar o resultado?
Analistas levantamtrêshipó-
tesesprincipaisparaaçõesde
Trump que não correspon-
demà tradiçãoamericana.A
primeira diz respeito a uma
tentativa de declarar vitória
antesdofimdacontagemdos
votos,desconsiderandocédu-
lasquechegarãopelocorreio
após odia da eleição.
Ainda que sem legitimida-

de,umavitória“autodeclara-
da”seriamaisumatona lista
derecursosdopresidentepa-
raminar a confiança no pro-
cessoeleitoraleencaminhara
decisãoparaâmbitolitigioso.
A segunda hipótese é a de

que Trump poderia passar
semanasserecusandoaacei-
taraderrotaemmeioàbusca
porumconsenso legal sobre
quaisvotospodemserconsi-
deradosna apuraçãooficial.
Umadasestratégiasdosre-

publicanosé contestaros re-
sultadosemestadoscomdis-
putasapertadas,argumentan-
doqueváriosaspectosproces-
suais são ilegítimos. A tática
atrasaria a confirmação do
resultado e, caso a definição
nãoocorraaté8dedezembro,
data limiteparachancelaros
delegados do Colégio Eleito-
ral,a legislaturadoestadopo-
deindicarosrepresentantes.
NocasodePensilvânia,Ca-

rolina do Norte, Michigan e

Wisconsin, cujas legislaturas
são controladas por republi-
canos,osvotoscertamenteiri-
ampara Trump,mesmo que
Biden tenha vencidono voto
popular no estado em ques-
tão. Acontece que, ao fim da
contagem,ogovernadortam-
bémpode fazer essas indica-
ções. Nos quatro estados, os
governadoressãodemocratas.
OdispositivoestánaLeida

Contagem Eleitoral, de 1887,
queprevêque,emcasodedis-
puta,CâmaraeSenadodevem
debaterevotarseparadamen-
tequaldasindicações—dale-
gislatura ou dos governado-
res—seráconsiderada.Ade-
cisão aprovada pela maioria
dos congressistas pode defi-
nir, na prática, o presidente.
A lei foi relevante em uma

decisão presidencial apenas
uma vez, em 1960. Naquele
ano, JohnF.Kennedy já tinha
conseguidoamaioriadosvo-
tos do Colégio Eleitoral em
uma disputa apertada, mas
houvesuspeitademanipula-
çãodosvotosnoHavaí,eade-
cisãofoipararnoCongresso.
Seu oponente, Richard Ni-

xon,eraentãoovice-presiden-
te em exercício e presidiria a
votação. Como a decisão no
Havaí nãomudaria o fato de
que Kennedy estava eleito, o
republicanoagiucomo“bom
perdedor” e, afirmando que
nãogostariadeabrirumpre-
cedente,aceitousuaderrota.

E se Trump se recusar a
deixar a Casa Branca?
Aterceira—emaisextrema—
hipóteseconsideraapossibi-
lidadedeTrumpse recusara
sairdaCasaBrancanodia20
dejaneiro,quandocomeçaria
omandato de Biden caso ele
vençaaeleição.Odemocrata
jáfaloupublicamentesobreo
temaedisseque,seocorreral-
go do gênero, está convenci-
dodequeosmilitaresescolta-
rãoTrump“paraforadaCasa
Branca comgrande rapidez”.
Eletemrazão.Umpresiden-

teeleitopodesolicitaraoser-
viçosecretoqueremovaoex-
presidente, uma vez que os
agentes não obedecemmais
ao lídercujomandato termi-
nou. Se Biden for eleito pre-
sidente e alguma das três hi-
pótesesseconfirmar,Trump
seráoprimeirocandidatoda
história a se posicionar tão
firmementecontraoresulta-
dodoprocessodemocrático.
Umanotávelexceçãosedeu

em 1860, quando lideranças
sulistasanunciaramqueseus
estadosseseparariamdopaís
seAbrahamLincolnfosseelei-
topresidente.Lincolnvenceu,
osestadoscumpriramsuapro-

Ese... Trumpse recusar a
aceitar derrotaparaBiden?
Republicano deu sinais de que não está disposto a realizar transição pacífica

messa e deram início à Guer-
raCivil(1861-1865),quedeixou
marcasqueperduramatého-
je,principalmentenoquediz
respeito às relações raciais.

A votação por correio pode
atrapalhar o resultado?
Não,maspodeatrasá-lo.Devi-
doaumasériedeproblemas
relacionadosaoenviodecor-
respondências nos EUA e ao
número recorde de eleitores
queoptaramporessamoda-
lidade,ovotoporcorreiopo-
de fazer com que o mundo
demoreumpoucomais a sa-
berquemseráoocupanteda
CasaBranca a partir de 2021.
Há também o fato de que

cadaestadotemumalegisla-
ção diferente sobre o prazo
de aceitaçãodessas cédulas.

Um candidato pode duvidar
da lisura do voto por correio?
Sim, eTrump fez issoduran-
te amaior parte de sua cam-
panha.Emborasemapresen-
tarevidênciasdoqueelecha-
ma de “fraude” e “golpe dos
democratas”, o republicano
temquestionadoalisurades-
samodalidadedevoto, inclu-
sive promovendo informa-
ções falsas e/ou imprecisas.
Os registros históricos de-

monstramqueavotaçãopor
correio é segura, apesar do
quedizopresidente.Oqueé
muito comum, porém, é que
as cédulas sejam rejeitadas
porpreenchimentoincorreto,
assinaturainválidaoupornão
teremsidoentreguesatempo.
Em 2016, menos de 1%dos

votosnessamodalidade aca-
baramrejeitados.Como,nes-
te ano, o número de cédulas
pelo correio aumentou, é ra-
zoável esperar que essa por-
centagemtambémaumente,
eissopoderesultaremcente-
nasdemilharesdevotoscon-
testados. E, então, vale lem-
brar que a eleição de 2000
foi decidida por 537 votos.

A decisão da eleição
pode parar na Justiça?
Sim,eTrumptambémdeuin-
dícios de que pode recorrer
à Suprema Corte. Há prece-
dente. Em 2000, o republica-
noGeorgeW.Busheodemo-
crataAlGoreprotagonizaram
umcenáriodeincertezasapós
denúncias de fraudes em cé-
dulas por correio naFlórida.
Os democratas pediram a

anulação de todos os votos
por correspondência do es-
tado, o que daria a vitória da
eleiçãoaGore.Antesdisso,no
entanto,odemocratajátinha
atéaceitadoaderrota.Iniciou-
seumarecontagem,masaSu-
prema Corte a interrompeu,
e Bush foi eleito presidente.
Emsetembro,apósamorte

dajuízaRuthBaderGinsburg,
Trumpjustificouapressapa-
raindicarumnovonomecom
oargumentodequeaeleição
acabaria decididana Justiça.
Opresidenteentãoindicou

a juíza Amy Coney Barrett,
aprovadapeloSenado,demai-
oriarepublicana,eamplioua
alaconservadoradacorte,que
agoraocupa6das9cadeiras.

Donald Trump discursa durante comício emButler, na
Pensilvânia, na reta final da eleição Mandel Ngan - 31.out.20/AFP

E se... Trump eBiden empataremnoColégio Eleitoral?
-Carlos Eduardo Lins da Silva
Professor do Insper e global fellow
do WoodrowWilson Center

sãopaulo AConstituiçãodos
EUA,tidacomomodelodemo-
crático,temsériasdeficiênci-
as,aomenossobreaformade
escolheropresidentedopaís.
Por exemplo: se nenhum

candidato obtém a maioria
dos votos dos delegados ao
Colégio Eleitoral, quem de-
cide o vencedor é a Câmara
dosRepresentantes.Masnão
pelo sistema “uma pessoa-
um voto”. Cada estado tem
um voto, decidido pela ban-
cadaestadualdosdeputados.
Assim,aCalifórnia,com40

milhões de habitantes, tem
um voto, e Wyoming, com
população de 590 mil, tam-
bém. Se houver empate no
Colégio Eleitoral neste ano,
quemescolheráopresidente
será a Câmara, a ser inteira-
mente renovadanodia 3.

Pela composição atual,
Trump seria reeleito, em-
bora os democratas de
Joe Biden tenham 232 dos
435 assentosdaCasa, e os re-
publicanos, 197. Issoporque
os republicanos têm amai-
oria dos integrantes de 26
das 50 bancadas estaduais.
Pode ocorrer que na elei-

çãodestaterçaosdemocratas
continuemcommaiscadeiras,
mas os republicanos mante-
nhamamaioriadasbancadas
e, em caso de empate, consi-
gamreelegerDonaldTrump.
Ovice-presidente, numasi-

tuaçãodessas, seráescolhido
peloSenado,e,alisim,cadase-
nadorteráumvoto.Atualmen-
te,oPartidoRepublicanotem
amaioria,mas,segundoosite
especializadoFiveThirtyEight,
quefazamédiadasprincipais
pesquisasdeintençãodevoto
do país, os democratas têm
chance maior de conquistar
ocontroledaCasanesteano.

Se essas hipóteses ocor-
rerem, poderia haver uma
composição bizarra com
Trumppresidente, eademo-
crata Kamala Harris, vice.
A chance de a Câmara re-

solveropleitode2020émui-
to pequena. Teria de ha-
ver um empate na compo-
sição do Colégio Eleitoral,
o que só ocorreu uma vez.
Foi em 1800, quando Tho-
mas Jefferson e Aaron Burr,
do mesmo partido, tiveram
o mesmo número de votos
dosdelegadosdoColégio:73.
Omais curioso é que o ad-

versáriodeJeffersoneraJohn
Adams,queteve65votos.Na
eleiçãopopular,quesófoire-
alizadaemseisdos16estados
da época, Jefferson ganhou
61%dosvotos,eAdams,38%.
A Constituição determi-

nava que os delegados ao
Colégio deveriam votar em
dois nomes para presiden-
te. O mais votado seria o

presidente,osegundo,ovice.
O Partido Democrata-Re-

publicano, de Jefferson e
Burr, recomendou aos seus
delegados que votassem nos
dois, mas alguns poucos de-
veriam votar em John Jay ou
CharlesPinckney,damesmale-
genda,oqueresultariaemJef-
fersonpresidenteeBurrvice.
Por erro ou desígnio (o

episódio foi objeto de pou-
cos estudos históricos), al-
guns delegados não fizeram
o combinado, e Jefferson e
Burr acabaramempatados.
Os integrantes do Par-

tido Federalista, de John
Adams, que era o presiden-
te e concorria à reeleição,
preferiamBurr. Jeffersonera
o grande inimigodeAdams.
Os federalistas tinham a

maioria de oito bancadas es-
taduaisnaCâmaraetambém
o único deputado do estado
da Geórgia, que, no entan-
to, era aliado de Jefferson.

A bancada de Vermont era
divididaaomeioeseabsteve.
Duranteumasemana,emfe-

vereirode1801, foramrealiza-
das 35 votações que termina-
ramempatadas.Sóna36ª,gra-
çasà interferênciadeAlexan-
derHamilton,importantelíder
dos federalistas, é que Jeffer-
son foi eleito, comdezvotos.
Em 1804 foi aprovada a

12ª Emenda constitucional,
que determinou que os de-
legados votassem separada-
menteparapresidenteevice.
Em 1825, pela segundaeúl-

timavez até agora, aCâmara
escolheuopresidenteporque
nenhum dos quatro candi-
datosobtevemaioria.Então,
John Q. Adams teve a prefe-
rênciade 13das24bancadas,
embora seu adversário prin-
cipal, Andrew Jackson, tives-
se tidomais votos populares
(41% contra 30%) e de dele-
gados ao Colégio (99 a 84).
Escolhanadademocrática.

Três cenários da
eleição podem
levar a longa e
perigosa disputa
pela Presidência

ANÁLISE
-Felipe Loureiro
Professor e coordenador do curso de
Relações Internacionais da USP

Àsvésperasdamais impor-
tante eleição presidencial
domundo,háriscodegrave
criseinstitucionalnosEUA.
Tudodependerádanature-
za do resultadodas urnas.
Emquepesemassuspei-

tasdeixadaspelaseleições
de2016sobrepesquisasde
opinião,dadosdeintenção
devotomostramcomsoli-
dezqueDonaldTrumpper-
derá novamente no voto
popular.Orepublicanopre-
cisarádoColégioEleitoral
para ficar no poder. Mes-
mo assim, salvo uma vira-
dahistórica,omaisprová-
veléquepercaali também.
O crucial é saber como.
SeJoeBidenganhardela-

vadanoColégio,assentado
em amplamargem em es-
tados-pêndulo, não deve
haver problema. Trump
alegará fraude e não reco-
nhecerá o resultado, mas
poucopoderáfazercontra
a democracia americana.
Umavitória apertadade

Biden muda a história. Is-
soenvolvenãosóocenário
catastrófico de 2000, que
dependeu de centenas de
votosnaFlórida,mastam-
bém um triunfo robusto
no Colégio Eleitoral —ali-
cerçadoempequenasmar-
gensnosestados,comoem
2016—,ouaindaalgocomo
areeleiçãodeGeorgeBush
em 2004, decidida por 118
mil votos emOhio.
Nos três cenários, há

chance de longa e perigo-
sadisputa,travadanascor-
teselegislativosestaduaise
que escalará para uma Su-
prema Corte recém-hege-
monizada pelos republi-
canos. Vários podem ser
os objetos dessa guerra,
mas nada tende a superar
o voto por correio. Segun-
do o US Election Project,
da Universidade da Flóri-
da, mais de 91milhões de
cidadãos requisitaram cé-
dulas neste ano, 66,7% do
total de votos de 2016.
A quantidade de votos

por correio será inédita,
nacasadasdezenasdemi-
lhões,ependeráparaBiden.
Trump lutará ferozmente
para anularmuitos desses
votos, baseado em absur-
dasteoriasdaconspiração.
Emtermospráticos, sua

campanhalançarámãode
tecnicalidades,ajudadapor
regrasconfusasaindapas-
síveisdemudançapelaJus-
tiça. Resta saber como Bi-
den reagirá se Trump for
às últimas consequências.
Em 2000, a crise acabou
nãoquandoaSupremaCor-
teordenouofimdaconta-
gemnaFlórida,masquan-
do Al Gore concedeu vitó-
riaaBush,abdicandodele-
varadisputaaoCongresso.
Agoraos tempossãoou-

tros,acomeçarpelosméto-
dos do Partido Republica-
no,aanos luzdosdeBush.
Emcontexto tão polariza-
do, é difícil imaginar que
os democratas aquiesçam
frenteàanulaçãodecente-
nas demilhares de votos.
Umcenáriodramáticoco-

moesserepresentaráteste
defogoparaoanacronismo
institucional norte-ameri-
cano, ainda carente de ór-
gãos não partidarizados e
especializados em julgar
disputas eleitorais nos ní-
veis federal e estadual.
Resta torcer para que os

EUA não tenham que ca-
ir do precipício para que
ocorram reformas urgen-
tesemseusistemapolítico,
protegendoopaíseomun-
do de um abismo seme-
lhante aTrumpno futuro.
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Háumapossibilidadedeoplei-
to desta terça (3) terminar lo-
go após o fechamento das ur-
nas.SeoTexas,ondeadivulga-
ção dos resultados tende a ser
imediata, endossar o candida-
todemocratapelaprimeiravez
pelaprimeiravezemquasequa-
trodécadas,DonaldTrumpte-
rápraticamentetodososcami-
nhosfechadosparaareeleição.
ParaoPartidoRepublicano,

aperdadosegundomaior co-
légio eleitoral depois da Cali-

fórnia deitaria por terra a re-
volução conservadora inicia-
daporRonaldReaganem 1981.
Atransformaçãoemcursono

Texasultrapassaotrumpismo.
Elapartedeumatransiçãode-
mográficamotivadapelaexpan-
sãodapopulação latina epela
chegada em massa de jovens
liberais fugidosdeestados lito-
râneoscomoCalifórniaeNova
York, onde o mercado imobi-
liário tornou-se insustentável.
Essa geração estámudando

o padrão de voto das áreas ur-
banas.Nãoporacaso,aprimei-
rasensaçãodacampanha,Beto
O’Rourke, tem as suas origens
nessa novabolhademocrata.
A economia também pas-

sa por umamudança profun-
da. O boom do petróleo no
começo do século 20 posicio-
nouoTexas comoum fazedor
de reis. O democrata Lyndon
Johnson, sucessorde JFK, foio
primeiro presidente a articu-
larumprojetonacionalcomos

produtoresdepetróleo locais.
Apartir dosanos 1980, o po-

líticotexano,comassuasbotas
decanoalto,escandalosamen-
tericoeorgulhosamentepouco
cultivado,virouumafigurado-
minantedoconservadorismo,
encarnada pela família Bush.
Em2010, umapequenarevo-

lução industrial iniciadanoTe-
xas teveumimpacto inespera-
dona formação ideológicado
partido republicano.Adesco-
berta de imensas reservas de

gásde xisto levouosEUAà in-
dependência energética e tor-
noupossívelaviradanaciona-
listapromovidaporTrumpnas
primáriasdopartidoem2016.
No estado, a dinastia Bush

deu lugar a uma geração de
populistasdeprimeira linha li-
deradapelo senadorTedCruz.
Emtese, a interiorizaçãoda

indústria energética deveria
reforçar o Texas, responsável
por grande parte da produ-
ção. Mas a pandemia virou o
mundo de cabeça para baixo.
Pelaprimeiraveznahistória,o
mercado temumaumentona
oferta de petróleo e uma que-
daacentuadanasuaprocura.
Aascensãodaenergia verde,

motivadaporagendaspolíticas
einovaçõestecnológicas,tendea
perenizaressasmudançasvistas
inicialmentecomoconjunturais.
O Texas está, literalmente, se

afogando no ouro negro. Sob
pressão dos ativistas climáti-
cos, Joe Biden se comprometeu
amanteroslobistasdaindústria
petrolíferalongedaCasaBranca.
Antecipandoadesgraçapolí-

ticaeoefeitodobaixopreçodo
petróleo, a texanaExxon,mai-
orpetroleiranacional, reduziu
em 30 bilhões de dólares suas
reservas de gás natural na úl-
timasemanaantesdaeleição.
Umavitória democratanes-

se feudo republicano ainda é
considerada improvável. O se-
nador republicano John Cor-
nyndeveserreeleitosemgran-
desdificuldades.Masacorrida
presidencialdeixouclaroqueo
destinodoTexasestáemaberto.
Independentemente do que

acontecer na terça-feira, de-
mocratas e republicanos te-
rão de repensar toda a sua
estratégianaspróximaseleições.

Expansão da população latina e chegada de jovens liberais transformam o estado

-
Mathias Alencastro
Pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e doutor em ciência política pela Universidade de Oxford (Inglaterra)

O futuro está noTexas

-Rafael Balago
sãopaulo OrepublicanoDo-
nald Trump e seu rival, o de-
mocrata JoeBiden,usaramo
últimofimdesemanadecam-
panhapara fazereventosem
estadosquepodemdecidir a
corridaàCasaBranca,napró-
xima terça-feira (3).
OsdoisvisitaramMichigan

ePensilvânia,emdiasalterna-
dos.Ambososestadossofrem
com a desindustrialização e
nãotêmfavoritismoaumpar-
tido.Assim,quemvencerne-
les aumenta muito a chance
de conquistar a Presidência.
Umapesquisadivulgadano

domingo (1º)pelo jornalThe
NewYorkTimes epelo Siena
College indica a liderança de
Bidenemquatroestadosque
devem ser decisivos para o
pleito:Arizona,Flórida,Pen-
silvânia eWisconsin.
Projeçõesapontamque,sea

liderançadeBidenseconcre-
tizarem3desses4estados,o
democrata quase certamen-
te terá votos suficientes para
conquistar a eleição.
ApesardofavoritismodeBi-

den, uma nova pesquisa em
Iowa deu esperanças aos re-
publicanos.Olevantamento,
doDesMoinesRegister/Selzer
andCo,divulgadonodomin-
gomostrouTrumpcom 48%
de intenções de voto, contra
41%dodemocrata.
Em2016,outroestudosimi-

lar desse instituto mostrou
Trump sete pontos à frente
emIowapoucoantesdoplei-

Naretafinal, Trumpe
Biden se concentram
emestadosdecisivos
Pesquisa deste domingomostra democrata à frente
em quatro estados que podem garantir vitória nacional

Trump participa de evento com apoiadores
em Iowa Mario Tama/Getty Images/AFP

Biden discursa em igreja batista na
Pensilvânia Drew Angerer/Getty Images/AFP

to, enquanto quase todas as
pesquisas nacionaismostra-
vamqueeleperderiaaeleição.
Nos comícios deste fim de

semana, os dois candidatos
prometeramgerarempregos,
pediram que os eleitores vo-
tem—ovotonãoéobrigató-

rio nos Estados Unidos— e
trocaramataques duros.
Bidencriticoumaisumavez

o republicano pela má ges-
tão na pandemia e por privi-
legiar bilionários. Sem pro-
vas,Trumpchamouodemo-
crata de corrupto e repetiu

Intenção de voto, em%

Donald Trump

Joe Biden

40

45

50

55

31.
out

19.
out

25.
jun

26.
fev

52

41,1

50,6

Biden lidera em quatro estados-chave

43,4

52,5

41,7

45,5

49,3

Biden Trump Vantagem

Fontes: FiveThirtyEight e The New York Times/Siena College

Flórida

Pensilvânia

Arizona

Wisconsin

47

52
41

49
43

49
43

44

+11

+6

+6

+3

Namédia das pesquisas, Biden está 8,6 pontos
à frente de Trump

Morre aos 74 o britânico
Robert Fisk, celebrado
correspondente de guerra
são paulo Um dos mais co-
nhecidos correspondentes
estrangeiros da atualidade,
ojornalistabritânicoRobert
Fiskmorreunestedomingo
(1º)aos74anos,segundono-
ticiou o jornal britânico In-
dependent, onde ele traba-
lhava como corresponden-
te noOrienteMédio.
Ojornalistapassoumalna

sexta-feira(30)efoi interna-
do em um hospital em Du-
blin,naIrlanda,comsuspei-
tadetersofridoumaciden-
te vascular cerebral.
Fisk fez coberturas histó-

ricasnasguerrasdoLíbano,
Irã-IraqueedaSíria,nainva-
sãosoviéticanoAfeganistão
e na revolução islâmica no
Irã. Ele foi umdos raros jor-
nalistas ocidentais a entre-
vistar o extremista Osama
binLaden, líderdaAlQaeda.
Ojornalistamudou-separa

Beirute,noLíbano,em1976,
ondecomeçouacarreirade
correspondente noOriente
Médiocobrindoaguerraci-
vil. Ele viveu no Líbano du-
rante décadas e escreveu li-
vroscelebradoscomo“Pobre
Nação: As Guerras do Líba-
no no Século XX” e “AGran-
deGuerrapelaCivilização:A
ConquistadoOrienteMédio”.
Críticos questionavam a

imparcialidade das repor-
tagens de Fisk, que se posi-
cionavaabertamentecontra
osEstadosUnidos e Israel.
Ele era um crítico corro-

sivo do envolvimento dos
EUAnoOrienteMédio.Mo-
rou emBagdá para cobrir a
Guerra do Golfo e criticava
os outros correspondentes
estrangeiros, acusando-os
decobriraguerradedentro
dos seus quartos dehotel.
Depois dos ataques ter-

roristas do 11 de Setembro,

que levaramosEUAeoRei-
noUnidoainvadiremoAfe-
ganistão, Fisk foi até a fron-
teiraafegãcomoPaquistão,
ondefoiatacadoporrefugi-
adosafegãosrevoltadoscom
asmortesemseupaíscausa-
das pelas forças ocidentais.
Elepublicouumareporta-

gem sobre o episódio, com
direitoaumafotodeseuros-
totodomachucado.Eescre-
veu:“Eumedeicontadeque
os homens e meninos afe-
gãos que me atacaram não
deveriamter feito isso,mas
abrutalidadedeleseraresul-
tado dos outros, de nós —
nós os armamos para com-
bateremos russose ignora-
mos o sofrimento deles, ri-
mos de sua guerra civil e aí
os armamos e financiamos
novamente para a ‘Guerra
pelaCivilização’aapenasal-
gumasmilhas, e aí bombar-
deamos suas casas, destru-
ímos suas famílias e os cha-
mamosde‘danoscolaterais’”.
Fisk nasceu em Kent, na

Inglaterra,eestudounaUni-
versidadedeLancaster. Co-
meçou sua carreira no jor-
nal Sunday Express. De lá,
foitrabalharnodiárioinglês
Thetimes,comocorrespon-
dente na Irlanda do Norte,
Portugal e Oriente Médio.
EstavanoIndependentdes-
de1989.Ojornalistarecebeu
inúmeros prêmios, como o
daAnistia Internacionaleo
BritishPressAward.
“Destemido,rigorosoede-

terminadoadescobriraver-
dade e a realidade, a qual-
quercusto,RobertFiskfoio
maiorjornalistadesuagera-
ção.O fogoqueeleacendeu
no Independent continua-
ráardendo”,disseChristian
Broughton,diretordeReda-
çãodo jornal.

O jornalista participa de evento da Folha sobre jornalismo
em2006 Ayrton Vignola - 11.mai.2006/Folhapress

que suas propostas para
favorecer o uso de energias
limpasdestruirãoempregos.
Opresidenteteveumaagen-

dalotadanodomingo,comvi-
agensacincoestados:Michi-
gan, Iowa,CarolinadoNorte,
GeórgiaeFlórida.Nosábado
(31), esteve em quatro cida-
desdiferentesdaPensilvânia.
Trump falou para platei-

as aglomeradas, commuitas
pessoas semmáscara.
“OplanodeBidenparaabo-

liraenergiaamericanaéuma
sentençademorteparaaPen-
silvânia.Opreçodogásvaiex-
plodir, earendadas famílias,
desabar”, disse opresidente.
Biden tem propostas para

reduzir o uso de combustí-
veis fósseis,mas diz que isso
nãoseráfeitodemodoradical.
Trump também afirmou

que o resultado das eleições
poderá demorar semanas, e
que “coisas muito ruins” po-
deriam acontecer enquan-
toopaís esperaro resultado.
Já Biden fez uma agenda

com menos destinos: sába-
do em Michigan e domingo
naPensilvânia.E,pelaprimei-
ra veznesta campanha, este-
ve emeventos ao lado do ex-
presidenteBarackObama.
Nosábado,emFlint,ambos

fizeram ataques a Trump. O
ex-presidente criticouosnú-
meros da crise sanitária.
“Publicar posts no Twitter

não resolve as coisas. É pre-
cisodeumplano. Joenãovai
chamaros cientistasde idio-
tas”, afirmou Obama a uma
plateiaqueassistiaaodiscur-
so de dentrode carros.
“Esse presidente sabia em

janeiro que o vírus era mor-
tal, Ementiu”, disseBiden.
No domingo, o democrata

se encontrou com religiosos
naFiladélfia, na Pensilvânia.
A tensão entre os partidos

ficou evidente em um con-
fronto na estrada entre San
Antonio e Austin, no Texas.
Nosábado, umgrupodeveí-
culoscombandeirasdeapoio
aTrumptentoutirardapista
umônibuscomfuncionários
da campanhadeBiden.
Imagens mostram cami-

nhonetes cercando o coleti-
vo. Uma delas fez movimen-
tosbruscos,ameaçandobater
na traseira do ônibus. Após
o incidente, dois eventos de-
mocratas foramcancelados.
Cresceaatençãosobreavo-

taçãotexana,poiscasoTrump
percaali,podesairderrotado
antesdofimdaapuraçãona-
cional. Neste ano as pesqui-
sas mostram o republicano
à frenteporumamargemes-
treita: 48,4%a 47%.
No domingo, a Suprema

CortedoTexasnegouumpe-
didoparaanular127milvotos
dadospordrive-thruemHar-
ris, pertodeHouston.A regi-
ão temapoiado os democra-
tas,eaanulaçãodevotosdali
poderia ajudarTrump.
Nestasegunda-feira (2),Bi-

den deverá fazer novos atos
na Pensilvânia e ir a Ohio.
Trump planeja mais cinco
comícios. Um deles será em
Scranton, na Pensilvânia, ci-
dadenataldorivaldemocrata.
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-Marcos Augusto Gonçalves

são paulo Num pleito presi-
dencial épico, que mobiliza
como nunca as atenções dos
Estados Unidos e domundo,
aescolhaentreapermanência
dorepublicanoDonaldTrump
naCasaBrancaouaeleiçãodo
democrataJoeBidenrepresen-
taráumadecisãohistóricaso-
breo futurodademocracia.
“Uma vitória de Biden se-

ria uma enorme dádiva pa-
ra a democracia americana”,
diz o cientista político Yas-
cha Mounk, professor asso-
ciado da universidade Johns
Hopkins e autor de “O Po-
vo contra a Democracia”
(CompanhiadasLetras,2019).
Em entrevista à Folha, ele

avalia que uma eventual re-
eleição de Trump, omais va-
lioso aliado de governantes
hostis às instituições demo-
cráticas, em países como Ín-
dia,Polônia,FilipinaseBrasil,
aprofundariaacriseexistenci-
aldasdemocraciase lançaria
incertezas até mesmo sobre
asperspectivasdeeleições li-
vresejustasnosEUAem2024.
Mounk considera que Bi-

den, caso eleito, enfrentaria
dificuldades, mas tenderia a
manter seu perfil moderado
no governo, em que pesem
aspressõesquesofrerá, aco-
meçar pelas da alamais à es-
querdadoPartidoDemocrata.
Ocientistapolíticotambém

opina sobre o papel de um
Trumprelegadoàoposiçãoe
levanta hipóteses sobre o fu-
turodoPartidoRepublicano.
Analisa, ainda, as possíveis
mudanças nas relações que
umaadministraçãodemocra-
ta teria comRússia eChina.

*
Uma vitória de Trump pro-
vavelmente reforçaria a on-
da conservadora internaci-
onal. No Brasil, seria quase
uma vitória pessoal do pre-
sidente Jair Bolsonaro. No
plano internacional, seriam
maisquatroanosdeataques
ao multilateralismo. A ame-
aça às democracias seria re-
novada? Nos últimos qua-
tro anos Donald Trump en-
fraqueceu significativamen-
te as instituições democráti-
casnosEstadosUnidos.Além
disso, temsidooaliadomais
valiosodepopulistasautoritá-
riosqueprocuramenfraque-
cer a democracia, em países
quevãoda ÍndiaàsFilipinas.
Se ele for reeleito, a crise

existencial da democracia
vai se intensificar. Nesse ca-
so, deixaremos de ter a cer-
tezadeeleições livrese justas
nosEUAem2024eseráainda
maisprovávelqueademocra-
cia sejaenfraquecidanospa-
ísesondeelaestá lutandopa-
rasobrevivernestemomento.

Na hipótese de uma derrota
de Trump, o populismo de
direita tenderia, em tese, a
se enfraquecer.Mas a polari-
zação vai prosseguir de algu-
ma forma. Você acredita que
umTrumpderrotadoexerce-
ria algumpapel comooposi-
toroutenderiaasairdecena,
como costuma ocorrer com
ex-presidentes americanos?
UmaderrotadeDonaldTrump

será uma enorme dádiva pa-
ra ademocracia americana.
Emboramuitosdosproble-

mas do país provavelmente
devamcontinuar refratários,
teríamosumaadministração
progressista,decente,devisão
humanitária, que respeita os
direitos de seus adversários
nopoder.Tambémseriaaex-
pressão do desejo de muitos
americanosdesuperaroclima
de confrontação e ódio mú-
tuodosúltimosquatroanos.
JoeBidenvenceuasprimá-

rias e pode vencer a eleição
geralporquedesdeoprimei-
romomentosuacandidatura
apostounaideiadequeestaé
umalutapelareconciliaçãoe
pelaalmadaAmérica.Éclaro
queDonaldTrumpprovavel-
mente se recusaráaaceitara
legitimidade da eleição e fa-
rá o que puder para instigar
adivisãopormeiodoTwitter.
Eu imagino, porém, que se

for derrotado por uma mar-
gemmaisoumenosamplaele
conseguiráatrairmenosaten-
çãodoquetemsidoocasoaté
agora.Aatraçãoqueeleexer-
ce sempre foi a do vencedor,
mas, se ele perder e for rejei-
tadopelamaioriadapopula-
çãoamericana,issoenfraque-
cerásuaposiçãoseriamente.

Que cenários você imagina
para o Partido Republicano
em caso de uma derrota de
Trump?Gruposmaismode-
radostenderiamaassumiro

controle ou a resposta seria
mais conflito e polarização?
NosEstadosUnidos,umpar-
tido político só temum líder
claro,realmente,quandoocu-
pa a Presidência ou está no
meiodeumaeleiçãopresiden-
cial. Assim, pelos próximos
trêsanos,pelomenos,nãoes-
tará claro qual seria a real si-
tuaçãopelaqualoPartidoRe-
publicano estaria passando.
Haveráalgunsrepublicanos

tradicionaisquetentarãolevar
o partido de volta para o ter-
renodoconservadorismo,das
políticas pró-empresas, dos
impostosmais baixos ede al-
gumgraudeposiçõesconser-
vadoras em questões sociais.
Emsegundolugar,haveráum
campopopulistaqueprocura-
rásistematizaralgunsdosins-
tintospolíticosreaisdeTrump.
Esse campo poderá, por

exemplo, continuar a colo-
car pressão sobre as empre-
sas de tecnologia, a tentar
impelir oPartidoRepublica-
no a adotar políticas econô-
micasmais favoráveis à clas-
se trabalhadora americana,
a focar esforçosnaoposição
à imigração. Em terceiro lu-
gar, provavelmente haverá
um campo de seguidores fi-
éis que continuará a derra-
mar-se em elogios ao pró-
prio Donald Trump ou que
tentará instaurar umsuces-
sorescolhidoadedo,quepo-
de ser um dos membros da
família do atual presidente.

Émuito difícil prever qual
desses três campos acabará
vencendo em 2024. Há uma
possibilidadedeoPartidoRe-
publicanosemoderareretor-
nar à sua forma tradicional,
mas também é possível que
seu líder sejaDonaldTrump
Jr. ou alguém como o apre-
sentador da rede Fox News
Tucker Carlson. Portanto,
serão quatro anos interes-
santes para observar os ru-
mosdoPartidoRepublicano.

Apesar das ameaças, aome-
nosemparteasdemocracias
parecemresistir, comoocor-
re no Brasil. A ideia de que
caminhamos para o fimdas
democraciasaindaestáviva?
No último ano, mais oume-
nos, observamos a resiliên-
ciadedemocracias,mastam-
bém observamos o poder
de resistência e permanên-
cia de populistas em todo o
mundo.Emumaeleiçãomui-
to importante, na Polônia,
o partido populista conse-
guiureelegerseupresidente.
Na Índia, Narendra Modi

conquistouumagrandevitó-
riarecentementenaseleições
nacionaiseagoraestáagindo
comvigor renovadoparaen-
fraquecer a liberdade de ex-
pressãoeosdireitosdaopo-
sição.NasFilipinas, ademo-
cracia,naprática, jámorreu.
SeBidenganharnesta terça-
feira, essa será semdúvidaa
batalhamais importanteque
ademocracia terá consegui-
do vencer, e isso deverá nos
deixar otimistas quanto à
nossa capacidade de travar
batalhas futuras. Mas acho
que ainda é cedoparaprevi-
sões seguras sobre o desen-
lace dessa guerra futura.

Parece claro que o liberalis-
mocomoideologiaepropos-
ta econômica vem demons-
trando dificuldades em dar
respostas para os desafios
contemporâneos eparapro-
moverodesenvolvimentode
nações emergentes. Há uma
perspectiva em cena de go-
vernos comtendência a pro-
mover mais presença do Es-
tadonavidaeconômicaeso-
cial? Um vitória democrata
nos EUA levaria a um gover-
no mais preocupado com o
Estado de bem-estar social?
Precisamosdistinguirosdois
significadosmuitodiferentes
do termo “liberalismo”. O li-
beralismo,domodocomoeu
tendo a falar dele, é um ele-
mentofundamentaldenosso
sistemapolíticodemocrático.
Éainsistêncianaideiadeque

opresidenteouoprimeiro-mi-
nistronãopodemtomartodas
as decisões ou qualquer deci-
são, de que haverá limites ao
seupoder.A ideiadequeéne-
cessário conservar os direitos
da oposição. De que precisa-
mosqueespecialistaspossam
tomar decisões ou influenci-
ardecisõessobrequestõesco-
mo saúdepública nomeio de
umapandemiaglobal.Deque
precisamos respeitar os direi-
tosmesmodeindivíduosimpo-
pulares ou deminorias. A im-
portância do liberalismo nes-
se sentido foi comprovada ao
longodosúltimosanos,quan-
do vimos o impacto terrível
causadoporpessoascomoDo-
naldTrumpouJairBolsonaro,
que ignoramessesdireitos.
Você parece estar empre-

gando “liberalismo” em um
sentidoumpoucodiferente,
que talvez sejamais comum
naAméricaLatina, comoum
conjuntodeideiassobreopa-
peldogovernonaeconomia.
Ecomcertezahouveumaes-
pécie de consenso nos anos
1990 e início dos anos 2000
de que o governo deveria se
retirar da vida econômica e
que o Estado deveria exer-
cer omenor papel possível.
Esse consenso, namedida

emqueexistiu, foiclaramen-
teequivocadodealgumasma-
neiras importantes.Estamos
vendomaisumavezquepre-
cisamos de equilíbrio entre
uma expansão da economia
queofereça,àspessoasdeta-
lento, oportunidades de cri-
ar novas empresas e produ-
tosparaajudarnocrescimen-
to, e um Estado de bem-es-
tar socialmuito robustoque
garanta que os ganhos aufe-
ridos com esse crescimento
sejamdistribuídos justamen-
te e que cada cidadão, inde-
pendentemente de seu grau
deêxitoeconômico, consiga
levar uma vida digna, tenha
acesso a atendimentomédi-
co decente, a uma moradia,
à alimentação e à educação.
Existe certamente a espe-

rança de que uma adminis-
traçãoJoeBidennosEstados
Unidos possa ajudar a com-
pletar o Estado americano
de bem-estar social. E isso

talvez ajude a concretizar a
mudançanotomprevalente
sobre a política econômica.

Comovocê vê a crescente in-
fluênciachinesanessescená-
riosderedefiniçãodasdemo-
cracias?Jáestamosnolimiar
deumséculochinês?Eleserá
maiscoletivista, tecnológico
e autoritário? A China está
claramente ganhando influ-
ência e autoconfiança cres-
centes.Opaísagoraestámais
interessadodoqueesteveno
passadoeminfluenciarasre-
laçõesinternacionaiseapolí-
ticainterna.Issoinclui,emal-
gunscasos,ataquesreaiscon-
tra a liberdade de expressão
em democracias ocidentais.
Essainfluênciaéperigosapa-
ra a persistência dos valores
liberais dentro dos países e
entre eles. Precisamos fazer
oquepudermospararesistir
à influênciachinesaindevida
emnossos próprios países.
Ao mesmo tempo, acho

que também existe uma
oportunidadepotencialaqui,
porque o desafio a esses va-
lores, a ameaça que vem do
exterioràpersistênciadade-
mocracia, alémdoâmbito in-
terno,pode facilitar acoope-
ração entredemocracias do
mundo em defesa do nosso
modo de vida. Assim, omo-
do como nos contrapomos
à ascensãodopoderdaChi-
na vai determinar seomun-
do se tornará mais coleti-
vista e autoritário ou se po-
deremos aproveitar isso
como inspiração para lutar
pelos valoresdemocráticos.

CasoBidenvença,asrelações
comaRússiaeaChinamuda-
riam? DonaldTrumpgostou
de Vladimir Putin, mas tam-
bém de Xi Jinping. Teve rela-
çõescalorosascomogeneral
Sisi, mas também com Kim
Jong-un.Mesmoemdemocra-
cias ele tem preferido candi-
datose líderespopulistas, in-
cluindoJairBolsonaro,asuas
contrapartesmaismoderadas.
Uma administraçãoBiden

certamente ficará mais do
lado da democracia que da
autocracia e mais do lado
dos moderados que dos ex-
tremistas.Masháumaques-
tãoàpartesobreoquantoos
EUArealmentepoderãofazer
para se contrapor à influên-
cia russa e chinesa no mun-
do e até que ponto uma ad-
ministração Biden se dispo-
ria a lançarmão de todos os
meiospara isso.Éumaques-
tão difícil, que teremos que
observarnospróximosanos.

VocêacreditaqueBidencon-
seguirámanterumaposição
maismoderadasechegarao
poder?Ou ele seria pressio-
nado a ceder terreno para
a esquerda? Joe Biden ga-
nhoua indicaçãodoPartido
Democrataporqueeraoúni-
co candidatoquenãoachou
necessário ir muito longe à
esquerdaparaconquistaros
coraçõesementesdosdemo-
cratas.Duranteacampanha
eleitoral ele resistiu inúme-
ras vezes à ala radical de seu
partido, por exemplo, mos-
trando-semuitomaisdispos-
toqueoutrosacondenaravi-
olênciaemalgunsdosprotes-
tosqueocorreramnosEUA.
Assim, é muito provável

queeleprocuregovernarco-
momoderado.Seeleobtiver
umavitóriaconvincente, isso
serámais fácil, sobalgunsas-
pectos,namedidaemqueum
númeromaiordedeputados
e senadores virá de distritos
eestados indecisosquetam-
bémprecisampermanecerno
centrodapolítica.Aomesmo
tempo, é provável que a in-
satisfação da esquerda com
Biden domine boa parte da
esfera pública e seja expres-
sa comdestaquepelamídia.
Ele vai precisar preencher

milhares de cargos e é pro-
vável que muitos dos indi-
cados se situem à esquerda
dele. Dessemodo, ele pode-
ria acabar empurrado para
a esquerda. Se isso aconte-
cer, temo que possa criar
condições para o ressurgi-
mentodoPartidoRepublica-
nonas eleições parlamenta-
res de 2022 e, potencialmen-
te, na presidencial de 2024.

Steffen Jänicke - 16.jun.15

YaschaMounk
ReeleiçãodeTrumptraria
dúvidasaté sobreeleições
livresnosEUAem2024
Autor de ‘O Povo Contra a Democracia’ afirma que vitória de Biden
seria batalha mais crucial que democracia terá conseguido vencer

YaschaMounk, 38
Cientista político, com doutorado emHarvard, é professor associado da
universidade americana Johns Hopkins, em Baltimore. É autor de “O Povo
Contra a Democracia” (Companhia das Letras, 2019), livro que se tornou
referência internacional nos debates sobre a ascensão do populismo
autocrático em diversos países. Assina colunamensal na Folha.

“
Há uma
possibilidade, em
caso de derrota, de o
Partido Republicano
semoderar e
retornar à sua forma
tradicional, mas
também é possível
que seu líder seja
Donald Trump Jr.
ou alguém como
o apresentador
da rede Fox News
Tucker Carlson
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-Vinicius Sassine
brasília A cada 23 dias, em
média,oMPF(MinistérioPú-
blicoFederal)tentaafastarRi-
cardo Salles do cargo de mi-
nistro do Meio Ambiente. A
instituição entende que ele
age, com dolo —quando há
intenção— e cálculo, contra
o ambiente.
Ainiciativadosprocurado-

res da República, contudo,
vemencontrando, até agora,
resistência na Justiça.
Já houve adiamentodeum

julgamento, distribuição er-
rônea de um recurso, demo-
ra na citação ao ministro —
quando a parte é informa-
da do processo— e até mes-
mocontestaçãoporparteda
Corregedoria doMPF.
Doze procuradores propu-

seramumaaçãode improbi-
dade administrativa contra
Salles em6de julho.
Desde então, nesta ação,

elespedemoimediatoafasta-
mentodoministro,emrazão
deações,omissões,práticase
discursosquelevaramaoque
chamamdeumdesmontede
políticas ambientais.
DiantedenegativasdaJusti-

çaatémesmoemjulgarope-
dido,osprocuradorestêmre-
corrido emsérie.
Eles jáprecisaramprotoco-

larumrecursocontraoenvio
da ação de Brasília para San-
ta Catarina. Emoutra inicia-
tiva,osprocuradoresreitera-
ramanecessidadedesedeci-
dir logosobreoafastamento.
Apresentaramaindaumno-

voagravo—umrecursofeito
à segunda instância da Justi-
ça—noqualpedemurgência
parasedecidirsobreoafasta-
mentode Salles.
Os procuradores também

recorrem à mesma segunda
instância contra decisão da
Justiçaquegarantiuaperma-
nência doministro.
Essamovimentaçãosignifi-

ca um ato processual a cada
23 dias, emmédia, para ten-
tar tirar Salles do cargo.
A Folha questionou a as-

sessoria do ministro sobre
asacusações feitaspeloMPF
e sobre a insistência por seu
afastamento do cargo. Não
houve resposta até a conclu-
sãodesta reportagem.
Atentativamaisrecentede

remover oministro da pasta
foi umagravo de instrumen-

toprotocoladonoTRF-1 (Tri-
bunal Regional Federal da 1ª
Região) na semanapassada.
A Procuradoria contestou

adecisãodo juiz federalMár-
ciodeFrança,deBrasília,que
nãoenxergou“provacabal”do
comportamentodoministro
contraoprocessoeomante-
ve no cargo.
OMPFinsistiuqueSallesco-

mete “atos de desmonte do-
losodas estruturas deprote-
ção ao meio ambiente, con-
figuradores da improbida-
de administrativa”. Segundo
os procuradores, o ministro
age para desestruturar nor-
mas,órgãos,orçamentoefis-
calização.
O agravo de instrumento é

o tipoderecursoapropriado
paraquestões tidas comour-
gentes. No TRF-1, o relator é
odesembargadorNeyBello.
Elejádecidiu,deformalimi-

nar, que aprimeira instância
deveria deliberar sobreope-
dido para o afastamento ur-
gentedeSalles.O juizoman-
teve no cargo.
Aquestão,porém,nãoestá

resolvida.A3ªTurmadoTRF
vaivotar,emjulgamentopre-
vistoparaestaterça-feira (3),

dequeméacompetênciapa-
ra julgar a ação. Esta análise
deveria ter ocorrido uma se-
mana atrás,mas foi adiada.
Oúltimorecursoapresenta-

do peloMPF, pedindo de no-
vo o afastamento de Salles,
acabou distribuído para ou-
tra desembargadora da tur-
ma, e não para Ney Bello. Is-
so deve atrasar uma tomada
dedecisão.
Chamado de “erro materi-

al”, o procedimento foi corri-
gido, e o caso foi enviado ao
gabinete do desembargador
nanoite de quinta-feira (29).
Nomeio do caminho, hou-

ve ainda uma contestação
da Corregedoria do MPF à
presençade 12procuradores
na ação. Boaparte deles é da
força-tarefa Amazônia, cria-
da por ato da PGR (Procura-
doria-Geral da República). A
ação,originalmente,édaPro-
curadoriadaRepúblicanoDF.
Écomumaassinaturamúl-

tiplaemprocedimentosdoti-
po,comoformadedesperso-
nalizaraacusação.Oprocedi-
mento da corregedoria aca-
bou arquivado, segundo in-
tegrantes doMPF.
AofensivanaJustiça,noen-

tanto,seguesemresultados.O
últimoandamentoprocessu-
aldaaçãodeimprobidadere-
gistraqueosautosestão“sus-
pensos por depender do jul-
gamento de outra causa” —
os agravos pendentes.
Nos assuntos de sua pasta,

Salles age com dolo, segun-
dooúltimorecursodoMPF,e
seusatos“atendemaumaló-
gica totalmente contrária ao
deverestataldeimplementa-
çãodosdireitos ambientais”.
Nesse caso, o agravo foi assi-
nadoporumaúnicaprocura-
dora,Marcia Brandão.
“Os efeitos da fragilização

da estrutura administrativa
sãoimediatos,comomostram
osdadossobreoaumentodo
desmatamentoeoavançode
atividadeseconômicasilegais
sobre áreas de floresta nati-
va, incluindo terras indíge-
nas e unidades de conserva-
ção”,escreveuaprocuradora.
“Apesardevariaçõesnograu

de implementaçãodosdirei-
tos, as sucessivas gestões do
Ministério doMeio Ambien-
te jamais se dedicaram a de-
sestruturarouminaraspolí-
ticasdeEstadovoltadasàpro-
teção ambiental, mas sim a

Acada23dias,MPF tenta afastar
Salles de cargonoMeioAmbiente
Procuradores alegam que há ação proposital contra o ambiente; Justiça resiste a acatar pedidos

aperfeiçoá-las ou incremen-
tá-las”, afirmou.
Osefeitosdoquechamade

desmontepodemser irrever-
síveis,apontouoMPF.“Ades-
regulamentação demedidas
proibitivas,adesmobilização
de servidores e o desmon-
te da fiscalização consistem
em frentes permanentes de
fragilização dos órgãos am-
bientais federais.”
Sallesagede formapreme-

ditada, segundooagravo, e a
continuidade dele no cargo
de ministro vem alimentan-
do a flexibilização de regras
e o desmonte da fiscalização
ambiental.OrecursodoMPF
falaemuma“verdadeiraero-
sãodasinstituiçõesrelaciona-
das aomeio ambiente”.
Enquantoisso,Sallessegue

praticando atos que flexibi-
lizam regramentos e a fisca-
lização ambiental e que au-
mentamíndicesdedesmata-
mento e queimadas, confor-
me o entendimento doMPF.
Ao mesmo tempo, o minis-
tro acirra crises políticas no
governoBolsonaro.
Primeiro, o titular doMeio

Ambiente chamou o minis-
troLuizEduardoRamos (Se-
cretariadeGoverno)de“ma-
riafofoca”,emumapostagem
emsua conta noTwitter.Mi-
nistrosmilitaresqueremSal-
les fora dapasta.
Depois,oministrochamou

o presidente da Câmara, Ro-
drigoMaia(DEM-RJ),de“Nho-
nho”, o gordinhomimadoda
série “Chaves”. Em seguida,
alegouqueapublicaçãoocor-
rera em uso indevido de sua
conta por terceiros.

Pantanal tempior outubro; naAmazônia, fogo cresce 121%
-PhillippeWatanabe

sãopaulo Asqueimadascon-
tinuam castigando biomas
brasileiros. Na Amazônia, o
fogo aumentou 121% em ou-
tubro em relação ao mesmo
mêsem2019.Enquantoisso,o
Pantanalteveoseupioroutu-
brodeincêndiosjáregistrado.
NaAmazônia, foram regis-

trados 17.326 focos de quei-
mada no últimomês, segun-
do o Programa Queimadas,
do Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais). Em
outubrode2019, foram7.855
(omenorvalorparaobioma).
É o segundo pior outubro

de queimadas da Amazônia
emdezanos,atrásapenasde
2015, com 19.469 focosde ca-
lor.O fogonobioma temori-
gemhumanaeénormalmen-

te ligado aodesmatamento.
Aaltaocorreapesardaproi-

biçãodeusodefogonaregião
edapresença,desdemaio,das
Forças Armadas contra ilíci-
tosambientais.Alémdequei-
madas,odesmatamentoper-
manece emníveis elevados.
Aomesmotempo,oPanta-

nal continua enfrentando o
seu pior ano de queimadas.
Ofogonaregiãotambémtem
origemmajoritariamentehu-
mana(acidentalouintencio-
nal),eseagravacomapiorse-
ca dobiomaem 60 anos.
Em outubro, foram 2.856

focos de calor, o maior valor
járegistradoparaomês.Tra-
ta-se de um aumento de 17%
ante omesmomêsde 2019.
Asituaçãotevepequename-

lhoraquandocomparadaaos
trêsmesesanteriores.Emju-

lho, agosto e setembro, o au-
mentodasqueimadasnoPan-
tanalfoide,respectivamente,
241%,251%e181%,emrelação
aosmesmomesesde 2019. O
dadodesetembroéorecorde
absolutopara o bioma.
Ousodefogofoiproibidono

Pantanalemjulho,pordecre-
todopresidenteJairBolsona-
ro.OestadodeMatoGrossojá
proibiraantesasqueimadas.

Bolsonaro comemora
liberação de pesca de
sardinha emNoronha

-Ricardo Della Coletta

brasília OpresidenteJairBol-

sonaro comemorou a auto-
rização para pesca de sardi-
nha na área do Parque Naci-
onalMarinhodeFernandode
Noronha.Aflexibilizaçãope-
lo governo federal preocupa
ambientalistaseérechaçada
pelogovernodePernambuco.
Apermissãoparaaativida-

de ocorrerá por meio de ter-
mos de compromisso firma-
dos entre o ICMBio (Institu-
toChicoMendesdeConserva-
çãodaBiodiversidade)epes-
cadores locais.OministroRi-
cardoSalles(MeioAmbiente)
assinouodocumentonasexta
(30),ematorealizadonailha.
A autorização da atividade

tambémfoicelebradapelose-
cretáriodeAquiculturaePes-
ca,JorgeSeif,quenasredesso-
ciaissereferiuaosopositores
daatividadecomo“eco-xiitas”.

Seif e Salles viajaram para
oarquipélagocomoutrasau-
toridades do governo Bolso-
naro, entre eles osministros
Milton Ribeiro (Educação) e
MarceloÁlvaroAntônio (Tu-
rismo),alémdopresidenteda
Embratur, GilsonMachado.
Ogovernoaindanãopubli-

cou informações oficiais so-
breaextensãodaautorização.
No entanto, interlocutores

disseram à Folha que a per-
missão se aplica para pesca-
dorestradicionaisequehave-
ráhorários e locais controla-
dos para a atividade. A auto-
rizaçãodevevalerparaospe-
ríodos denovembro e abril.
AsardinhaemFernandode

Noronha é usada como isca
para pesca emaltomar.
Especialistasqueatuamno

local ressaltam que a maior

partedademandaporpesca-
do no arquipélago é para tu-
ristas, nãopara apopulação.
O Secretário de Meio Am-

biente e Sustentabilidade de
Pernambuco, José Antônio
Bertotti,queixou-sequeoes-
tado não foi consultado so-
breamedida,naqualvêrisco.
A pesca no parque —que

corresponde a 70% da área
deFernandodeNoronha—é
proibidadevidoaosimpactos
ambientais.Pescadoresarte-
sanais jápodiamatuarnores-
tante do arquipélago.
Funcionáriosdeórgãosam-

bientaisconsultadospelaFo-
lhadisseramtemerqueame-
dida seja um primeiro pas-
so para ampliar a atividade
noarquipélago—oque teria
maiores consequências para
o equilíbrio ecológico.

Oministro doMeio Ambiente, Ricardo Salles, em cerimônia de formatura dos alunos do curso do instituto Rio Branco, Brasília Adriano Machado - 22.out.20/Reuters

5.544.815 casos
Foram registradas 10.084
novas infecçõespelo Sars-CoV-2

160.104mortes
Brasil registrou 202
óbitos nodomingo (1º)
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-Patrícia Pasquini
sãopaulo GemimadeOlivei-
ra Rosa foi uma empreende-
doradesucesso.Mirna,como
era conhecida entre os ami-
gos,nasceuemCabreúva(SP).
Permaneceu em sua terra

natal até os 15 anos, quando
fez asmalas e foimorar com
a família em Piedade, outra
cidadepaulista.
Foi no novo endereço que

ela conheceu o amor de sua
vida, Nelson Batista da Ro-

sa, hoje com 89 anos. Já ca-
sados, Nelson e Mirna deci-
diram “juntar os panos” e se
mudarampara Jundiaí.
FoinacidadedaGrandeSão

Paulo que Mirna fez dinhei-
ro, sucesso e, claro, história.
Ela se arriscou como atriz

de radionovela, foi costurei-
ra, mas se deu bem mesmo
na terceira função: ajudante
numsalãodebeleza.
Assimqueaprendeuastéc-

nicasdeembelezamentodos
fios, abriu opróprio salãode

cabeleireiros, cuja clientela
era cativa. A famacomos ca-
beloseratamanhaquechega-
vaafazer30penteadosaossá-
bados—diamaisconcorrido.
Daprática,partiuparaoen-

sino das técnicas que usava
para esculpir “obras de arte”
na cabeçadas clientes.
Abriuumaescoladeforma-

çãodecabeleireiros—umso-
nhorealizadonoqualperma-
neceu à frente até os seus 76
anos, quando se aposentou.
Na escola, Mirna cumpria

uma função social: conce-
dia bolsas de estudos para
alunos de baixa renda. O le-
gado de Mirna continua. A
escola atende até hoje a co-
munidade onde está inseri-

dacomserviçosapreçospo-
pulares.
InspiradosporMirna,osoi-

to filhos dela atuam na área
dabeleza.Ofilhoeocabelei-
reiro Nelson Batista da Rosa
Junior, 54, lista uma série de
qualidadesdamãe:era inteli-
gente,sonhadora,batalhado-
raevencedora. “Nuncarecla-
mouda vida”, diz.
“Minha mãe tentou unir a

classe dos cabeleireiros, que
émuitocompetitiva”,dizaou-
tra filha, Silvia Rosa, 57, tam-
bémdonadeumsalão.
Mirnatambémdedicou-sea

fazercaravanas levandogen-
teaosprogramasdeSBTeRe-
cordnadécadade 1980.Tam-
bémajudavaosseusalunosa

sedeslocarematéoseventos
debeleza emSãoPaulo.
Mirnafoiduasvezeshome-

nageadapelaCâmaraMunici-
pal de Jundiaí, com comen-
da de honra e título de cida-
dã jundiaiense.
Fora dos salões de beleza,

gostavadeparticipardeações
sociais na Apae, nos asilos,
em hospitais psiquiátricos e
nos demais eventos ocorri-
dos em Jundiaí.
No dia 17 de outubro mor-

reu, aos 83 anos, por proble-
mas cardíacos crônicos. Ela
deixou omarido, oito filhos,
16netos,quatrobisnetosemi-
lharesdecabeleireirosqueum
diasentaramnumadascadei-
ras de sua escola.

Ensinoumilhares a esculpir
obras de arte empenteados
GEMIMADEOLIVEIRA ROSA (1937-2020)

coluna.obituario@grupofolha.com.brMORTES
Procure o Serviço Funerário Municipal de
São Paulo:
tel. (11) 3396-3800 e central 156;
prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario.

Anúncio pago na Folha: tel. (11)
3224-4000. Seg. a sex.: 10h às
20h. Sáb. e dom.: 12h às 17h.

Aviso gratuito na seção: folha.com/
mortes até as 18h para publicação no dia
seguinte (19h de sexta para publicação
aos domingos) ou pelo telefone (11)
3224-3305 das 16h às 18h em dias
úteis. Informe um número de telefone
para checagem das informações.
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Veja como será
o funcionamento
dos cemitérios
na capital paulista

Horário estendido
Necrópoles abertas
das 7h às 18h

Regras
• Usar máscara
• Aceitar medição de
temperatura corporal

• Passar álcool em
gel nas mãos

Cerimônias
• Neste ano, os cultos serão
realizados emmaior número
ao longo do dia para evitar
aglomerações e em espaços
abertos dos cemitérios

• Celebrações em capelas
estão proibidas

Estrutura
• Locais contarão com
banheiros químicos
femininos, masculinos
e para pessoas com
alguma deficiência

• Espaços receberão
reforço de funcionários
para diminuir filas
nos atendimentos e
portões de entrada

23
são os cemitérios
(inclui um crematório)
administrados pela prefeitura
Fonte: Serviço Funerário do
Município de São Paulo

OPINIÃO
-Osmair Camargo Cândido
(Fininho)
Sepultador no Cemitério da Penha
(São Paulo)

Eu mesmo abro o cemitério
em uma situação inédita. A
pandemiafezmuitasvitimas
queparacávieram.Poresses
portões,passarammuitaspes-
soas. Passaram flores, peças
ensaiadas,tristeza,easdores
daqueles que aqui deixaram
seusqueridosparentes, con-
jugues, filhos e amigos.
Nesta segunda (2), pode-

rão aproximar-se um tanto
da sepultura [pela primeira
vez após o governo estadual
permitirareaberturadosce-
mitérios para visitação], ain-
daquemantendoodistanci-
amento social. É perceptível
aqui o odor da parafina, das
velasedoscânticosentoados
desdeo cruzeiro das almas.
Este éoprimeiroDiadeFi-

nadosapósosdiasdepicoda
pandemia. Dias envoltos em
tristeza emarcados pela dor

e pelos gritos que chegavam
antesdoscaixõeseseenfilei-
ravamcomocarrosemumes-
tacionamento.Apanhávamos
oscorpos,aindanacalçadae
delongevimosaspessoasem
totaldesesperogritandocon-
tra amorte. Gritando contra
tudo e contra todos.
Seguíamos com o caixão

sem flores, sem preces, sem
acompanhantes.Mas, os gri-
tos permaneciamdo lado de
fora.Mais deumavez vimãe
agarrando-seaocaixãodofi-
lho. Narrando a vida de am-
boseimersaemprofundador.
Malelacompreendiaoque

estávamos fazendo. Nenhu-
madorenvelhece.Elaperma-
necevivapulsandodentrode
quemasente.Edecertomo-
do, em quem atenta para es-
sa pulsação.
Éimpossívelpresenciarce-

nascomoessasenãoseenvol-
ver. Não se sentir pego pelas
teias da emoção. Frescas es-
sas memórias, rutilam por
minhas noites. Gritos e ima-
gensdaquelesdiasecoamho-
je, comoumeterno retorno.

O curioso é que os cemi-
térios no Brasil tiveram ori-
gememordensreligiosas.Eles
cresceramapós a seculariza-
ção e passaram por profun-
das reformas.
OsrituaisreligiososnoOci-

dente, para amaioria da po-
pulação,têminícioantesmes-
modaadolescência.Seguem-
secasamento,extremaunção
e a encomendado corpo.
E, no auge da pandemia, o

mais triste foi perceber que
a essência dos enterramen-
tosnãosefizerampresentes.
Osrituaisforamimpedidos

porcautela.Paraevitarocon-
tágio [pelo novo coronaví-
rus].Mas, depois de enterra-

dos, não veio nenhum religi-
oso, de qualquer ordem, pa-
ra erguer as preces.
Entendoque,naAméricado

Sul,essesrituaissãodecapital
importância.Trata-sedatran-
siçãodomundofísicoparaou-
troplano.Rituaisdemortesão
de grande importância, pois
fechamumciclo.Éumaespé-
ciededirecionamento.Ouse-
ja,viveu,praticouestafé,por
meiodeseufundamento,pa-
ra ele e os seus.
Bom seria se cada um de

nós tomássemos consciên-
ciadopossível.Ouseja,fizés-
semos acontecer a melhora,
semcontornaratragédia.En-
frentássemos o que temos e
comoquepodemos.
Emdatadegrandevisitação

como esta, um dos focos de
observação são as flores. Al-
gumas coloridas, outras sin-
gelas, outras importadas.
Tambémháditos sobre fa-

lecidos famosos. São atores,
esportistas, artistas, gente
decinema,cientistasemúsi-
cos.Muitosvãoaotúmulopa-
radarpitacossobreepitáfios.

Neste Finados,muitos reverão
quemmorreu semdespedida
Espero por algo que abrande gritos, dores e saudades que ainda pulsam

Sepulturas no cemitério Vila Formosa, na zona leste de São Paulo Mathilde Missioneiro-24.set.20/Folhapress

A família do amado e querido

Marco Antonio Lopes Tabet
Comunica seu falecimentoocorrido

nodia 30/10/2020, emParis .
A esposa, os pais, irmãos, sobrinhos egenro

agradecemasmanifestações de carinhoe apoio.

Para lembrar, anotam em
papelnúmerodeterreno,se-
pultura, quadra, ossuário.
Entretanto,asaudadeeador

nãotêmsepultura.Elasnãopo-
demficarsobamemória.Am-
baspulsamnamaioriadosvi-
sitantes. Comelas, amaioria
chegouecomelasretornarão.
Comoaeletricidade,asau-

dadeeadornãosãoalcança-
daspelavisão.Maspodemser
percebidas. Não se necessita
tocá-lasparasaber.Eelassão
transmissíveis.
Umgrandepoeta disse em

sua obra que “emcada expe-
riência,seaprendeumalição”.
Atéopresente,muitosdenós
apresentounúmeros,gráficos
e projeções.
Eu espero por algo que ao

menos abrande os gritos, as
dores as saudades que pul-
sam de modo ainda tão do-
lorido emnossa gente.
Mesmo quem não viu de

perto tanta tristeza, tantas
mortes, se sentiu também
afetadopor elas.
Neste dia 2, o campo santo

está aberto, recebendoos vi-
sitantes.Omomentopropicia
reflexãosobreoquetemalto
preço e oque temalto valor.
Qualéosentidodaféduran-

tetragédiascomoestaquees-
tamos enfrentando?
Existemmeiosdehumani-

zar os enterros emergenci-
aiscomoosdestapandemia?
Àsvezes,tenhoaimpressão

dequenasci emumpaís que
maisprocuraeencontra cul-
pa doque acha solução.

[
Existemmeios
de humanizar
os enterros
emergenciais como
os desta pandemia?
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Há poucos dias, foi lançado
o Anuário Brasileiro de Segu-
rançaPúblicade2020, que, en-
treoutras coisas, nosmostrou
que estamos falhando, emui-
to, no cumprimento do nos-
so dever de proteger, sobretu-
do, as crianças. Os dados até
entãodisponíveis apontavam
que, noBrasil, a cada 11minu-
tosumapessoaeraestuprada.
Hoje, o crime é registrado

a cada 8 minutos. 85,7% das
vítimas são mulheres; 57,9%
têm menos de 13 anos; 70,5%
sãovulneráveis e, em84,1%dos
casos, a vítima éabusadapor

pessoaspróximasaela eà sua
família. Jápassoudahorades-
se tema deixar de ser tabu.
Ocasodagravidez eaborta-

mento por umamenina de 10
anosdeuvisibilidadeaumare-
alidadeque, infelizmente,a so-
ciedadeseesforçapor ignorar.
Em 2020, 40 meninas com

até 10 anos fizeram um abor-
to, todasvítimasdeestupro.De
2000a2018, 18meninasdeaté
14anosmorreramporcompli-
cações no procedimento.
Asconsequênciasparaavida

dascriançasquesobrevivema
umestuprosãomuitas.Estudo

publicado em 2016, na Revis-
ta Em pauta, da UERJ, apon-
tou estresse pós-traumático,
depressão e retraimento so-
cial comoalgumasdas conse-
quências da violência sexual.
Apesar disso, políticas de

combate à cultura do estu-
proeaoscrimes sexuaisainda
enfrentammuitadesinforma-
ção, revestidade falsosmora-
lismos, emuitasvezesnãoche-
gamnemsequeraseremdiscu-
tidas,quedirá implementadas.
Nossosprofessoresnão têm

formaçãoou incentivoparao
ensinodaeducaçãosexual,da-

doquealgumaspessoas insis-
tememnão entender que isso
nada temaver comoquecha-
mamde erotização infantil.
Asescolasdeveriamnãoape-

nas ensinar o funcionamento
do sistemareprodutorhuma-
no,mastambémpromoverdis-
cussões sobre respeito, riscose
consenso,de formatransversal
e ao longo da educação bási-
ca. São essas abordagens que
abremespaço para as denún-
cias de abusos sexuais.
Há poucos dias, o caso do

jogadorRobinho–condenado
pela justiça italianaporcrime

de violência sexual– veio à to-
na.Muitasmulheres semobi-
lizaram e denunciaram o ab-
surdo que é colocar em posi-
ção de destaque e de referên-
cia um estuprador. Mas tam-
bémhouveaquelesque,de tão
imersosnaculturadoestupro,
rirameminimizaramasações
do jogador, quandoessedisse
queamulher estavabêbada e
que o ato não configurava es-
tupro, a despeito das provas.
Oquenãopercebeméque,ao

banalizarem os atos de Robi-
nho, estão nutrindo a cultura
que permite que bebês, crian-
ças eadolescentes sejamestu-
prados todososdiasde forma
impune no nosso país.
Oclubede futebol suspendeu

a contratação somente após
pressão dos patrocinadores,
mostrando que prejuízos fi-
nanceiros têm peso maior do
que os direitos humanos.
Sabendo que este seriameu

últimoartigoantesdoprimei-

ro turno das eleições munici-
pais, refletimuito sobre o que
deveria escrever. Escolhi cha-
mar atenção para o fato de
que oBrasil não será bompa-
ra ninguém enquanto nós fe-
charmososolhosparaumpro-
blema tão grave que destrói a
vida de tantas crianças.
Estupro ainda é tema tabu,

masreflete, demuitas formas,
osdesafiosqueprecisamosen-
frentarnaconstruçãodecida-
des mais humanas e seguras,
sobretudo para as crianças.
Em um momento de tanta

polarização, de debates ra-
sos e relativização de todo ti-
po de violência, faço um ape-
lo aos eleitores para que dei-
xem a apatia de lado e se en-
gajem nas eleições deste ano,
cobrandoeapoiandocandida-
tosdispostosa, de fato, prote-
ger as nossas crianças.
Dissodependemaquelesque

são o futuro e também o pre-
sente do Brasil.

Estupro ainda é tema tabu, mas reflete desafios que precisamos enfrentar

-
Tabata Amaral
Cientista política, astrofísica e deputada federal pelo PDT-SP. Formada em Harvard, criou o Mapa Educação e é cofundadora do Movimento Acredito
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-Daniel Carvalho
são paulo Após o primeiro
anodegovernoJairBolsona-
ro(sempartido)sertomado
pelareformadaPrevidência
e o segundo ser travado pe-
lapandemiadeCovid,abase
conservadoradopresidente
trabalhanaformaçãodeuma
frenteparlamentarparades-
travar,nasegundametadeda
gestão,apautadecostumes
que acaboupreterida.
AdeputadaBiaKicis (PSL-

DF)estácoletandoassinatu-
ras de colegas para formar
a bancada. Até o final da se-
mana passada havia apoio
de 30 senadores e 100depu-
tados, segundo ela. A inten-
ção é conseguir mais 80 as-
sinaturasdedeputadospara
queabancadaconservadora
saiadopapelaindaem2020.
Desdeoanopassado,opre-

sidentedaCâmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), e odoSena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), têm servido de antepa-
roàpautaquetratadetemas
como homeschooling (edu-
cação em casa), escola sem
partido, o que chamam de
ideologiadegêneroeocom-
bate ostensivo à corrupção.
Kicis disse acreditar que a

formação do grupo até o fi-
naldesteanoterá influência
naseleiçõesparaocomando
dasduasCasas,emfevereiro
de 2021, embora haja parla-
mentares que apoiem a cri-
açãodabancada,masnão a
veemcomoarmaparainter-
ferir nas disputas.
“Hoje, embora seja mino-

ria,háumaforçamuitogran-
dedaalaprogressista.Elesse
impõem,pressionammuito
o presidente da Casa. Não
sãomaioria, mas sãomuito
organizados”,afirmouKicis.
“Então, se não nos unir-

mos,nãonosorganizarmos,
embora sejamos maioria e
representemosamaioriado
povo brasileiro, não conse-
guimos levar adiante a pau-
tadeinteressedapopulação”,
disse a deputada.
Kicis define conservador

comoalguémque“quercon-
servar o que tem de bom e
mudar o que não é tão bom
assim”.Elaafirmaquehápau-
tasemcomumentreoscon-
servadores,comoadefesada
vidadesdeaconcepção,por

exemplo,mashádivergênci-
asemtemascomoasarmas.
“Nemtodososconservado-

ressãofavoráveis,porexem-
plo,aoportedearmas,estaé
umaquestãoque éumpou-
co controversa,mas a gente
querpromoverodebate so-
bre este tema. Se você não
tem conservadores para fa-
zer isso, ninguémvai fazer.”
Noanopassado, a primei-

ra tentativa do governo de
aprovarotextodasarmasfoi
desidratadapeloCongresso,
queautorizouaampliaçãodo
porte edaposse apenaspor
colecionadores,atiradorese
caçadores.
Dostemasquejáestãoem

tramitação,ogrupoquerpri-
orizarmatériasrelacionadas
àprisãoapóscondenaçãoem
segunda instância, voto im-
presso,contraaexpansãodas
possibilidadesde aborto e a
legalizaçãodedrogas,como
o plantio de maconha mes-
moquepara usomedicinal.
Muitas dessas pautas são

bandeiras que ajudaram a
elegerJairBolsonaroeamai-
oria de sua base ideológica,
porém não caminharam na
primeirametadedogoverno.
“Haviaumacordo,atécom

oRodrigoMaia,quenósdei-
xaríamosaspautasdecostu-
mesparao segundoano.Fi-
zemos um acordo de que a
gentetravariaessasbatalhas
nascomissões,masnãopau-
tarianoplenárioessestemas
maispolêmicos,digamosas-
sim”, disse a deputada.
“Só que, neste ano, quan-

do era para estas pautas co-
meçarem a caminhar, veio
a pandemia. Então, a gente
não teve comissão, não teve
nada. Já estamos atrasados
e precisamosdar uma satis-
façãoparaasociedade”, afir-
mouKicis.
Um dos mais influentes

deputados da Frente Par-
lamentar Evangélica, o de-
putado Sóstenes Cavalcan-
te (DEM-RJ), apoiaacriação
daFrenteParlamentarCon-
servadoraenãovêpossibili-
dadededisputaentreasdu-
as bancadas.
“Achoqueelassomamfor-

çase[abancadaconservado-
ra]ampliaumpoucooleque
daevangélica.Temconserva-
dores que não são evangéli-
cos”, afirmouSóstenes.

O deputado disse acredi-
tar que as pautas das duas
frentesserãobasicamenteas
mesmas com uma ou outra
divergência.Comoexemplo,
elecitouapropostadelegali-
zaçãode jogosdeazar. “Não
sei se a conservadora ficará
contra”, disse o deputado.
LíderdaMinorianaCâma-

ra, o deputado José Guima-
rães (PT-CE)afirmouquevê
com naturalidade a criação
deumafrente,masqueotra-
balhoparainviabilizarapau-
taconservadoradogoverno
serámantido nos próximos
dois anos.
“Vamoscontinuarnames-

ma linha. Eles deviam estar
preocupadosemapresentar
sugestões para a retomada
docrescimento.Paraestego-
verno,senemocentrãodeu
jeito,oquediráumafrente”,
afirmouodeputado.
Opetistafazalusãoaoblo-

co de partidos que costuma
apoiar governos indepen-
dentemente do ponto que
ocupam no espectro políti-
co, desde que haja partici-
paçãonaadministraçãopor
meiodecargoseliberaçãode
recursos.
Integrantesdabaseideoló-

gicadogovernoBolsonarore-
clamamnos bastidores que
se sentempreteridosemre-
laçãoaosaliadosdocentrão
pela articulação política do
Palácio doPlanalto.
Emummovimentorecen-

te,tentaramforçaratrocado
ministrodaSecretariadeGo-
verno,generalLuizEduardo
Ramos, mas não obtiveram
sucessona empreitada.
Enquanto isso, a investida

conservadora tenta ganhar
opalco internacional.
Kicisafirmouqueestátra-

balhandonaestruturaçãode
umafrenteconservadorasul-
americana, reunindo parla-
mentares de outros países
do continente. Ela disse já
ter conversado sobre o pla-
no com representantes de
Colômbia,ChileeArgentina.
“Oobjetivoéagenteseunir

alémdas fronteiras, [agluti-
nar]paísesquebuscampre-
servarsuasoberania,quesão
contraodesrespeitocomque
a esquerda e os globalistas
tratam os países e os gover-
nos conservadores”, disse a
deputada.

Conservadores se
unemparadestravar
pautade costumes
Agenda que garantiu a eleição do grupo e de Bolsonaro
foi atropelada por reforma da Previdência e Covid-19

Médico de Jair Bolsonaro erra e
diz que vacina contra a Covidmata
-Patrícia CamposMello

sãopaulo OcirurgiãoAntonio
LuizMacedo,médicodopre-
sidente JairBolsonaro,divul-
gouumamensagemdeáudio
emquefala,erradamente,que
a vacina contraCovid-19ma-
touumvoluntáriobrasileiroe
queaspessoasnãodevemser
cobaias.Oáudioestácirculan-
do emgrupos deWhatsApp.
Nagravaçãodecincominu-

tos,emqueMacedoseidenti-
ficacomo“cirurgiãodoapare-
lhodigestivo,econhecidono
Brasil inteiro”, o médico res-
ponsávelporcirurgiasdeBol-
sonaropede“respeitoaosbra-
sileiros,nósnãosomoscobai-
aspara sermos testadas com
vacinas que não têmaprova-
çãodeninguém”.
Eleafirmaqueostestespre-

cisamser feitoscom“mais se-
riedade, commenosoba-oba,
demodoquenãoseadmitaque
ummédicode28anosdeidade
morratestandoumavacina”e
aponta para o perigo do imu-
nizante,lamentando“essecoi-
tadodessemédicode 28anos
quemorreutomandovacina.”
“Paredesetestarvacina,va-

cinanãoéparasetestar,vacina
é para se aprovar se os dados
davacinaforneceremseguran-
çaparaomédicoautorizar”,diz
Macedo,queconfirmouàFo-
lha serautordoáudio.
A afirmação deMacedo so-

bre a vacina não procede. O
médicobrasileiroquepartici-
pavacomovoluntáriodosestu-
dosdavacinacontraocorona-
vírusemdesenvolvimentopela
UniversidadedeOxford(Reino
Unido)morreuporcomplica-
çõesdaCovid-19enãorecebeu
a imunizaçãoemteste.
Ele fazia parte do chama-

do grupo controle, que rece-
beoutromedicamento, imu-
nizaçãoou substânciaplace-
bo, semefeitonenhum,para
comparaçãodeeficáciaeefei-
tos colaterais.
Noáudio,Macedotambém

alfinetao governadorde São
Paulo, João Doria. Doria afir-
mou que a vacinação contra
o novo coronavírus em São
Paulo será obrigatória, exce-
toparapessoasqueapresen-
temalgumarestriçãoavaliza-
da por ummédico.
A Coronavac, imunizante

contra a Covid-19 criado pe-
la chinesaSinovaceque será
produzida no Brasil em con-
junto como InstitutoButan-
tan,mostrou-seseguraemseu
testedachamadafase3 (aúl-
timaantesdaaprovação)em
50mil voluntários naChina.
“Quem autoriza vacinação

não são leigos governadores
ou prefeitos ou quem quiser
da redepública...quemauto-
riza a vacinação é o médico
do paciente, que é o respon-
sável”,dizMacedo.“Senóses-

cutarmosoqueosnossosgo-
vernadores de cima, o nosso
presidente e toda sua equipe
falando,eopresidentedaAn-
visafalando,nóssaberemoso
momentocertodeusaravaci-
na e qual vacina a ser usada.”
Odiretor-geraldoInstituto

Butantan,DimasCovas, che-
gouaafirmarqueaAnvisaes-
tavaretardandoaautorização
paraaimportaçãodamatéria-
primada farmacêutica Sino-
vacquepossibilitaráafabrica-
çãodavacinachinesanoBra-
sil. O insumo já foi liberado.
IndagadopelaFolha se iria

recomendaraseuspacientes
a vacinaCoronavac seela for
aprovada pela Anvisa, Mace-
doafirmou:“Sim,seforauto-
rizadapelaAnvisa,nóstemos
o direito de usar a vacina. Se
nãoforautorizadapelaAnvi-
sa, eu não vou prescrever de
jeito nenhum e não vou dei-
xar ninguémtomar.”
Ocirurgiãoafirmatambém,

no áudio, que a Covid-19, “se
for bem tratada, não mata
ninguém”.
Até a noite deste domingo

(1°), mais de 160mil pessoas
haviam morrido em decor-
rência daCovidnoBrasil, se-
gundo dados das secretarias
de saúde estaduais compila-
dospeloconsórciodeimpren-
sa formado por Folha, UOL,
O Estado de S. Paulo, Extra,
OGlobo eG1.

NOVA REVOLTA DA VACINA EM SP
Manifestantes pró-Bolsonaro (sempartido) protestaramna av. Paulista, na tarde deste
domingo (1º), contra Doria e o uso obrigatório da vacina para coronavírus Marlene Bergamo/Folhapress
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Distribuição de comunidades terapêuticas
Por unidade federativa

41 a 60%

81 a 100%

21 a 40%0 a 20%

61 a 80%

-Gabriella Soares
sãopaulo Orepassedeverbas
aempresasprivadasquerea-
lizam tratamento com inter-
naçãodedependentesquími-
cospassoudeR$153,7milhões
em2019paraR$300milhões
neste ano, segundo o Minis-
tério daCidadania.
LevantamentofeitopelaFo-

lhamostraque74%dascomu-
nidades terapêuticas que re-
cebemfinanciamentofederal
sãodematriz religiosa.
Aredeprivadadetratamen-

toparaovícioemálcooledro-
gasfoiexpandidanogoverno
deJairBolsonaro.Em2018,ha-
via 2.900 leitos patrocinados
comdinheiropúbliconoBra-
sil.Essenúmerosubiupara 11
mil em 2019, e miram-se 20
mil vagas até ofinal de 2020.
Consultado pela Folha so-

breaampliaçãoda redee so-
bre osmotivos técnicos para
oaumentode95%doinvesti-
mento, oMinistério daCida-
danianãosepronunciouatéa
conclusãodestareportagem.
O levantamento da Folha

cruzou informaçõesdomapa
dascomunidadesterapêuticas
cominformaçõesemcanaisofi-
ciaisacercadas487entidades
querecebemosrepasses:37%
sãocatólicas,29%sãoevangé-
licase8%sedizemsócristãs.
Aexpansãofoi interrompi-

dabrevementepelapandemia
de Covid-19, mas logo foi re-
tomada coma reabertura de
umedital em junhode 2020.
Além disso, em outubro, o

ministrodaCidadania,Onyx
Lorenzoni,anunciouumpro-
jetoparainternardependen-
tes químicos em situação de
rua,emparceriacomoMinis-
tério daMulher, da Família e
dos Direitos Humanos. O in-
vestimento extra de R$ 10,2
milhõesserádestinadoàaber-
tura de mais 1.400 leitos nas
organizaçõesjácredenciadas.
Em julhodeste ano, oCon-

selho Nacional de Políticas
sobre Drogas (Conad) divul-
gouumaresoluçãoqueregu-
lamentoucomopolíticapúbli-
ca a internaçãode crianças e
adolescentes.Eladeveentrar

emvigornoprazodeumano.
OMinistérioPúblicoFederal

(MPF)eoConselhoNacional
deSaúde foramcontraame-
dida, por considerarem a in-
ternação ilegal peloEstatuto
daCriançaedoAdolescente.
OConad foiumdosórgãos

públicos que perderam par-
ticipaçãopopular em 2019.
Asdecisõesagorasãotoma-

dasexclusivamenteporrepre-
sentantes governamentais.
Entidadescomconhecimento
técnicosobreotema,comoo
ConselhoFederaldePsicolo-
giaeoConselhoNacionaldos
DireitosdaCriançaedoAdo-
lescentenãoforamconsulta-
dassobreamedida,queafeta
jovens de 12 a 18 anos.
Paraespecialistasemsaúde

mental,aexpansãonãoaten-
deacritériostécnicosoumé-
dicos. Segundo o presidente
da Associação Brasileira de
Saúde Mental, Leonardo Pi-
nho, o investimento está on-
demenosseveemresultados.
“A internação não é omais

importanteenãoérecomen-
dadacomotratamento.Épa-
raissoqueexistemosCaps.”O
orçamentodosCaps(Centros
deAtençãoPsicossocial)pre-
vistoédeR$158milhões,pou-
comaisde50%dodestinado
acomunidadesterapêuticas.
AProcuradoriaFederaldos

Direitos do Cidadão doMPF
vênomovimentodogoverno
federalumaescolhapolítica.
AprocuradoraLisianeBrae-

cher,coordenadoradogrupo
de trabalhodaPFDC sobre o
tema,enfatizaque“ovícioem
álcool e drogas é questão de
saúdemental, por lei”. E, diz,
“aPolíticaNacionaldeSaúde
Mental garante o direito ao
tratamentonopróprio terri-
tóriododependente,comsua
família e comunidade”.
Mas a característica legal

mais complexa quanto às
comunidades terapêuticas é
que, embora elas se insiram
nocontextodeumproblema
de saúde pública e sejam re-
gulamentadas no Ministério
daSaúdedesde2012, sãocre-
denciadas e financiadas pela
pasta deLorenzoni.

Para Braecher isso burla
normasdoSistemaÚnicode
Saúde,comoaPolíticadeSaú-
deMental,queestipulaquea
internaçãoprecisaserindica-
dapeloCapsequeoresidente
deveparticipardasdecisões.
Organizaçõesciviseórgãos

de controle público também
criticamofatodeque,apesar
do aumento de dinheiro pú-
blicoinvestido,nãohajafisca-
lizaçãonemdiretrizesdeprá-
ticasmédicasdesses locais.A
únicainspeçãoregularnasco-
munidadeséasanitária,pela
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).
OMPFdizpedirconstante-

mente atualizações sobre as
condiçõesbásicasdesaúdee
ocumprimentodedireitosbá-
sicosdospacientes,masafir-
manãoreceberinformações.
“Nãotenhoconhecimentode
oMinistériodaCidadaniater
feitoumaúnicainspeçãones-
ses locais”, afirmaBraecher.
Dessa forma, não há con-

trole nem padronização dos
tratamentosoferecidos,oque
abreespaçoparamodelosque
nãoseguemasmelhoresprá-
ticas validadas pela ciência.
Entidades ligadas a igrejas

apresentamcomometodolo-
giaaespiritualidadeealabor-
terapia (trabalho como tera-
pia).“Alógicareligiosamuitas
vezes vê [o vício] não como
um problema de saúde, mas
de caráter. E isso vai contra
todo conhecimento e proce-
dimentosconsolidados”,ava-
lia o presidente daAbrasme.
Oúltimorelatóriodeinspe-

çãodascomunidadesterapêu-
ticasfoidivulgadoem2018.Na
ocasião,oMPFeoutrosórgãos
civisdescreveramviolaçõesde
direitoshumanos,comopriva-
çãodeliberdade,violaçãoàli-
berdade religiosa e à diversi-
dade sexual. Também foram
encontrados indícios de uso
decastigosquepoderiamser
enquadrados como tortura e
a prática de trabalhos força-
dos semremuneração.

Esta reportagem foi produzida no âmbito do
Programa de Treinamento em Jornalismo
de Saúde, que conta com o patrocínio do
Laboratório Roche e da Rede D’Or São Luiz

Investimento federal em comunidades terapêuticas sobe 95%
Comunidade terapêutica Instituto Padre Haroldo, em Campinas (SP), recebe dependentes de crack Roniel Felipe - 13.dez.17/UOL

são paulo A Folha errou ao
afirmar, em reportagem pu-
blicada na edição deste do-
mingo (1º), que 73% dos ser-
viçosdesaúdepúblicanopa-
ís estãosobagestãoprivada.
OsnúmerosdaPesquisade

InformaçõesBásicasMunici-
pais (Munic2018), citadosna
PesquisadeInformaçõesBá-
sicasEstaduaisdoIBGE(Insti-
tutoBrasileirodeGeografiae
Estatística), forammal inter-
pretadosemostramoutrare-
alidadedapresençadainicia-

tivaprivadanofuncionamen-
to da redepública de saúde.
O total de serviços terceiri-

zados sob responsabilidade
dosmunicípioschegaa13,2%,
sendoque73,3%dessafatiaes-
tá sob gestãoprivada.
Quando se olha quem são

asentidadesprivadasàfrente
dosserviçospúblicosdesaú-
de,asOS(OrganizaçõesSoci-
ais) comandam 58,3%do sis-
tema terceirizado.
As OS são entidades sem

fins lucrativos contratadas

para administrar hospitais e
unidadesdesaúde.Elastam-
bémfazemagestãodehospi-
tais e executam as políticas
públicas de saúde conforme
asmetasassistenciaisestabe-
lecidas nos contratos.
Em 2015, duas decisões do

SupremoTribunalFederalen-
tenderamqueestassãocons-
titucionalmentepermitidase
nãoafrontamosprincípiosdo
SUS(SistemaÚnicodeSaúde).
Jáasempresasprivadas,por

PPP(ParceriasPúblico-Priva-

das),ocupam15%(outros11%
sãogeridosporconsórciospú-
blicose9,4%porfundações).
As PPPs são contratos ad-

ministrativosfirmadosentre
o poder público e empresas
privadas para criação de um
serviço de saúde, manuten-
ção e prestaçãode serviços.
Asparceriaspúblico-priva-

das ganharam os holofotes
na semana passada, quando
o presidente Jair Bolsonaro
emitiudecreto,revogadoapós
críticas, para avaliar ummo-

delodenegóciosparaasUBS
(UnidadesBásicasdeSaúde).
Nosúltimosquatroanos, a

participaçãodagestãopriva-
danasunidadesdesaúdedos
municípios brasileiros subiu
2,6pontos percentuais.
Nesses casos, os serviços

públicos de saúde do muni-
cípiosãogarantidosporuma
entidadenãogovernamental
(ONGs,instituiçõesfilantrópi-
cas, santas casas, empresas,
associações e outras entida-
des doTerceiro Setor).

Mesmo quando a gestão é
terceirizada, o serviço de sa-
údecontinuasobaresponsa-
bilidadedomunicípio.
Acorreçãodeerrosécarac-

terística da Folha, reforçada
na última versão de seu Pro-
jeto Editorial, que diz: “Mes-
mocomascautelasrecomen-
dadas e adotadas, um jornal
comete erros e imprecisões;
pode,emcertascircunstânci-
as,prejudicarindevidamente
a imagempúblicadepessoas
e organizações”.

Folhaerraemreportagemsobregestãonasaúde
Atualmente 13% dos serviços no setor são terceirizados, e 73% dos terceirizados são operados por entidades privadas

Flordelis diz que
provas contra ela
são de anônimos-João Pedro Pitombo

salvador Adeputadafede-
ralFlordelis(PSD-RJ)publi-
counestedomingo(1º)um
vídeoemsuasredessociais
no qual afirma que caiu o
sigilo do processo que in-
vestiga a sua suposta par-
ticipaçãonoassassinatode
seumarido,opastorAnder-
sondoCarmodeSouza,42.
No vídeo, a pastora afir-

maque a denúncia contra
ela foi baseada em depoi-
mentosanônimosenviados
pormeiodainternet.Flor-
deliséacusadadetersidoa
mandante do assassinato.
“A denúncia foi aceita e

está dentrodeumproces-
so para descontruir a mi-
nha imagem.Eoquemais
me espanta nisso tudo é
queessesdepoimentosde
anônimos e até de pesso-
asque têmonomeescrito
aqui[noprocesso]nãosão
depoimentos, são apenas
falas.Nãoháprovasconti-
das aqui”, diz a deputada.
Flordelis ainda refuta o

argumentodaacusaçãode
que ela comandaria uma
seita. “Cadêaprovadeque
eu era essa seita? Cadê a
prova de que eu,meuma-
ridoetodasaspessoasque
meacompanhavamfaziam
parte de uma seita religio-
sa?Euqueroprovasconcre-
tas a esse respeito”, disse.
Adeputadaargumentou

quedepoimentossempro-
vas não teriam validade e
destacou que o processo
seriaumatentativadedes-
construçãodasuaimagem.
“Agora eu decidi me er-

guer, me levantar, porque
agora o processo saiu de
segredodeJustiça.Euago-
ratenhoacessoaele.Estou
lendopausadamentecada
páginadesse processo.”
Flordelisaindadisseque

estão tentando destruir a
vidadela “demaneira cru-
elecovarde”commentiras.
“Euestousofrendo,maseu
não voupermitir que con-
tinuem fazendo isso sem
que eu reaja.”
OpastorAndersonfoias-

sassinado commais de 30
tirosdentrodecasa,emNi-
terói,regiãometropolitana
do Rio. De acordo com in-
vestigaçõesdaPolíciaCivil,
o plano para matar o pas-
toriniciouemmaiode2018,
com um envenenamento
emdoses por arsênico.
Adeputada foi indiciada

por homicídio triplamen-
tequalificado, tentativade
homicídio, falsidade ideo-
lógica, uso de documento
falso e organização crimi-
nosamajorada. Para a po-
lícia,amotivaçãodocrime
foiainsatisfaçãocomama-
neiraqueopastoradminis-
travaasfinançasdafamília.
Flordelis não foi presa

devidoà imunidadeparla-
mentar. Na quarta (28), a
mesa diretora da Câmara
aprovouparecerdo corre-
gedor parlamentar, Paulo
Bengtson(PTB),quereco-
menda o encaminhamen-
toaoConselhodeÉticado
processo que pode levar à
cassaçãodadeputada.
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Religiosas Laicas*

ReligiosasEm% Laicas*

0 100

Acre
Amazonas
Espírito Santo
Maranhão
Pará
Paraíba
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia
Roraima
Sergipe
Tocantins
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
Alagoas
Goiás
Paraná
Ceará
Minas Gerais
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Rio Grande do Sul
Distrito Federal
Santa Catarina
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Mato Grosso
Amapá

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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89
88
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79
78
74
71
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67
65
53
50
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
11
12
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21
22
26
29
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33
35
47
50
0

0 100

* Consideraram-se laicas as que não declararam explicitamente vinculação religiosa
Fonte: Ministério da Cidadania e meios de comunicação oficiais das entidades
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LIVRO
No Labirinto do Cérebro*****
Paulo Niemeyer Filho; Ed. Objetiva -
R$ 59,90 (ebook: R$ 29,90); 264 págs.

-Reinaldo José Lopes

são carlos O cérebro huma-
no,provavelmenteaestrutu-
ramaiscomplicadadoUniver-
soconhecido, foificandome-
nosmisteriosoconformecien-
tistasemédicos iamcompre-
endendo como e por que ele
“quebrava”. É desse nexo en-
treas falhasdoórgãoenossa
compreensãoacercadeleque
tratao livro“NoLabirintodo
Cérebro”, do neurocirurgião
cariocaPauloNiemeyerFilho.
A abordagem já produziu

algumas obras clássicas vol-
tadas para o público em ge-
ral, comoasquetransforma-
ramomédicobritânicoOliver
Sacks(1933-2015)embest-sel-
ler. O autor brasileiro talvez
não tenha a erudição e o tra-
quejo literário de Sacks,mas
édifícil nãosercativadopela
maneira como ele explora a
complexidadedocérebroeo
quepodedarerradocomela.
Quando digo “pedaço por

pedaço”,nãosetratademera
força de expressão. Oneuro-
cirurgiãoeprofessordaPUC-
RJ optou por dividir seus ca-
pítulosapartirdasdiferentes
estruturasanatômicasdocé-
rebro,tantoasdegrandepor-
te(comooslobosfrontais,na
testa) quanto determinados
tipos deneurônio.
Em geral, ele combina de

formasimpleseeficienteuma
explicação rápida do funci-
onamento dessas regiões a
relatos de casos, muitos dos
quais presenciados pessoal-
mente, de pacientes que en-
frentaramproblemasnelas.
Ashistórias individuaispo-

demsercuriosas,surreaisou
tocantes, ao mesmo tempo
em que iluminam os aspec-
toscontraintuitivosdofunci-
onamentocerebral—aespe-
cializaçãodecertasáreasmis-
turadacomaplasticidadedo
órgãocomoumtodoquando
partes dele se perdem.
NiemeyerFilhoquasesem-

preacertaquandoesboçace-
nasdecontatocompacientes
ecolegas,sejanoconsultório,
seja no centro cirúrgico.
Com vivacidade e clareza,

sem enchimento narrativo,
ele é capaz de transportar o
leitor para dentro do que es-
táacontecendoetransmitira

mesmasensaçãodeurgência
que,imagina-se,estápresente
emque seguraobisturi. Veja
comoele contaocasodeum
rapazque sofrera traumatis-
mocranianoaocairdeskate:
“Voei de volta aohospital e

medeparei comele aindana
saladeemergência,masago-
ra em coma profundo, entu-
bado, respirando com auxí-
lio de aparelho e já com ani-
socoria,quesignificaumapu-
piladilatadaeaoutranormal.
Prenúncio demorte iminen-
te(...)Semqualqueranestési-
co,oquenãofezamenordife-
rença jáqueestavaemcoma,
sem cortar seu cabelo ou se-
quer lavar sua cabeça, iniciei
acirurgia (...)Retireiosenor-
mescoáguloseocérebrovol-
tou a pulsar.” Ufa.
Talcomoosmelhoresexem-

plos desse tipo de literatura,
o livrodeixaclarocomoocé-
rebro, longe de sermera “es-
ponja”queapenasabsorveos
estímulosdomundoláfora,é
umsistemaqueatuamaisco-
moumsimuladorderealida-
devirtual,criandomodelosdo
mundo—quepodemficares-
tranhamentedesconjuntados
emdeterminadas situações.
A trajetóriado texto, ainda

queenriquecedoraeatévici-
ante, não está livre de desli-
zes.Omais importantedeles
está no início da obra, quan-
doNiemeyerFilhosepropõe
a falarda trajetóriaevolutiva
quelevouàformaçãodocére-
brohumanoerepetechavões.
“Ohomemtornou-seoúni-

coanimalquetemciênciade
si próprio” e conseguiu “ven-
ceraseleçãonatural”; “osani-
maisforamascendendonaes-
calafilogenética”, dizo texto.
Ora,bastadizerquenume-

rososestudossobreacapaci-
dadequegrandessímios,gol-
finhos, elefanteseatécorvos
têm de se reconhecer no es-
pelho—eterem“ciênciadesi
próprios”.Nasoutrasduasfra-
ses, traça-seumretratodate-
oria da evolução contamina-
dopela ideiadequeascarac-
terísticasdos seres vivos cor-
respondemaumplanoimplí-
cito deperfeição crescente.
Diante de umórgão tão in-

trincado quanto o cérebro, é
compreensível que essa ilu-
são pareça particularmente
poderosa, mas o fato de que
setratadeilusãodeveriaficar
claroapartirdasprópriaspa-
nesqueoneurocirurgiãotem
tentado resolver ao longode
décadas de carreira.

Livromostra
como falhas
auxiliama
entender cérebro
‘No Labirinto do Cérebro’, do
neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho,
explora órgão pedaço por pedaço

OPINIÃO
-Bruno Gualano
professor da Faculdade de Medicina da
USP. Fisiologista, conduz estudos sobre
promoção de estilo de vida saudável
para populações clínicas

sãopaulo Nossoshábitosali-
mentares são frutos de uma
complexa interação de fato-
res biológicos, socioeconô-
micos, mercadológicos, afe-
tivos, culturais e comporta-
mentais.
Como a pandemia modi-

ficou esses aspectos da vida
em algumamedida, não sur-
preenderia se nossa alimen-
tação tambémfosseafetada.
É isso que constatamos a

partir de um estudo realiza-
do pela Universidade de São
Paulo,queavaliouo impacto
dapandemiasobreoshábitos
alimentaresde1.183mulheres.
Durante a pandemia, o nú-

mero de mulheres que cozi-
nhavam aumentou 28%, e a
proporção das que comiam
àmesa subiu 40%.
O uso dos serviços de en-

trega em domicílio , por sua
vez, mais do que dobrou.
Por outro lado, 1 em cada 3
entrevistadasdeixoudeiraos
mercadosparafazercompras.
Interessantemente,apráti-

cadedietascaiu41%.Épossí-
vel que as mulheres tenham
abdicadodecortaralimentos
prazerosos –ainda que even-
tualmentemenossaudáveis–
duranteumperíodocarrega-
do de tristezas, solidão e an-
siedade.
O alimento tambémé con-

forto.Adietarestritiva, fonte
extra de estresse.

Na quarentena, houve um
aumento de 23% no número
demulheresquedeclararam
“beliscar” alimentos ao lon-
go do dia. Esse dado preocu-
pa,poisoteletrabalhoeoen-
sinoàdistância,quetornama
práticamaiscorriqueira, ten-
demapersistirem.
Paracontornaroproblema,

especialistas indicamsempre
teràmãoalimentosmaisnu-
tritivos,paraquepossamser
consumidos quando a fome
bater. Também se recomen-
da comer sem distrações do
trabalho, estudo ou ativida-
des domésticas.
Outra boa dica é evitar os

chamados alimentos ultra-
processados—bolachasesal-
gadinhos de pacote, refrige-
ranteseoutrasguloseimasri-
casemsal,gordurae/ouaçú-
car—, pois seus “hipersabo-
res”estimulamumconsumo
exagerado.
Também observamos que

as mulheres que mais sofre-
ramnapandemiacomsinto-
mas de depressão, ansieda-
de, estresse e solidão foram
as que apresentaram os pio-
res hábitos nutricionais, tais
comosubstituirrefeiçõespor
lanches,comeràfrentedaTV
ou “beliscar”.
Éumsinaldochamado“co-

mer emocional”, que pare-
ce afetar preferencialmente
pessoascomexcessodepeso.
Enquantoasmulherescom

peso normal declararam es-
colher seus alimentos por
questões de saúde, aquelas
com sobrepeso e obesidade
relataram que fatores afeti-
vos importavammaisemsu-

Pandemiamudaamesa
dasbrasileiras e derruba
dietas,mostra estudo
Levantamento online conduzido pela USPmostra quemais
mulheres passaram a cozinhar e pedir delivery, e restrições caíram

as escolhas.
Nossolevantamento,como

outros realizados pela inter-
net, é limitado pelo fato de
abordarmulheres de classes
sociaismais abastadas.
É provável que mudanças

alimentares mais drásticas
tenhamocorridoempopula-
çõesmenos favorecidas.
Paraestas,oimpactoeconô-

micodapandemia—refletido
naaltadepreçosdealimentos
básicos—devetersidodecisi-
vonamudançadehábitosali-
mentares,cujaconsequência
sobreasegurançanutricional
é aindadesconhecida.
Richard Horton (editor da

publicaçãocientíficaLancet)
defende que a Covid-19 seja
vista como uma “sindemia”,
abordagem que permite um
olhar amplo sobre todas as
esferas afetadas pela doen-
ça: saúde, educação, empre-
go, ambiente e alimentação.
Essa visão expandida per-

mite divisar o impacto assi-
métrico da doença sobre os
grupos vulneráveis.
“A menos que os governos

elaborem políticas e progra-
maspara reverterprofundas
disparidades sociais, nossas
sociedadesnuncaestarãover-
dadeiramente protegidas da
Covid-19”, alertaHorton.
Se o conceito for aplicado

aocampodaalimentação,tor-
nam-se vitais políticaspúbli-
cas que resguardem a todos
o acesso a alimentos de qua-
lidade, em quantidades sufi-
cientesedemodopermanen-
te, conformemandaaDecla-
ração Universal dos Direitos
Humanos.
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Prateleira demercado com alimentos ultraprocessados emMuaná (PA) William Daniels - 27.jul.17/The New York Times
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dietas caiu
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hábito de
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durante o
dia cresceu
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esporte 20hGrêmio xRedBull Bragantino
Série A, SPORTV

ÉHOJE
EMCASA

17h Leeds x Leicester
Inglês, ESPN BRASIL

17hPalmeiras xAtlético-MG
Série A, PREMIERE

Onze emcadadez críticosnão
tinhamdúvida emprognosti-
caravitóriadoentão líder In-
ter sobreoCorinthiansmesmo
em Itaquera, no sábado (31).
Estábem,poróbvio,aconta

émeraforçadeexpressão,mas
oitoespecialistasdoSporTVfo-
ramunânimesemnãoprognos-
ticar a vitória corintiana: três
optarampeloempate—AlexEs-
cobar, Grafite eMuricy Rama-
lho—, certamente por aposta-
rem numa poderosa retranca
alvinegra bem-sucedida.
Outroscinco, entreestesdois

corintianos,previramavitória

colorada. Do grupo fez parte
o vizinho PVC, cujos palpites
semprevãoalémdemerospal-
pites,porquesemprerespalda-
dos, emseuexcelenteblog,por
informações e análises preci-
sas, como é de seu feitio.
Todos erraram!
Normalmente os protago-

nistas da surpresa desabafa-
riam nas entrevistas pós-jo-
go, do presidente ao treina-
dor, do goleiro ao ponta-es-
querda, com o velho chavão
em resposta aos críticos: “Ca-
lamos os críticos”.
Verdade que não houve nin-

guémque o fizesse, bom sinal,
demonstração de humildade,
talvezporquenemelesmesmos
acreditassemquefossepossível.
Este que vos escreve não se

eximirá: também previu vitó-
riagaúchaeconsideravaoem-
pate resultadoespetacular, te-
meroso até de novo atropela-
mento como o imposto pelo
Flamengo no eloquente 5 a 1
de dias atrás.
Não serámenos verdade di-

zerqueo técnicoVagnerMan-
ciniadotouaprudênciaausen-
tenoconfrontocomos rubro-
negros, embora sem abando-

nar alguma iniciativa e sem
atuar comotime inteiroatrás
da linha da bola.
Impossível não lembrar de

FábioCarille e seu estilode jo-
garporumabola, commarca-
ção severa, atenta durante os
90minutos—e forammaisde
100—, o tal jogo reativo.
No sábado, mais que reati-

vo: realista.
O resultado foi o que se viu:

o Corinthians achou uma bo-
la em grande jogada de Ote-
ro e arremate perfeito deMa-
theus Davó.
Ogol,marcadoquandoain-

da faltavam 12minutos para
terminar o primeiro tempo,
parecia ter saído muito cedo
para cutucar a onça colora-
da,mas fato é que Cássio não
precisou fazer nenhumadefe-
sa e as chances do Inter se re-
sumiram a perdida por Ede-
nilson, com 14 segundosde jo-
go, e a salva por Gil, em joga-
da de Patrick, no início do se-
gundo tempo.
Mestre Armando Nogueira

sempre ensinouque fazerpre-
visões emfutebol égesto teme-
rário que deveríamos evitar.
A avó deMatheus, orgulho-

sa, assinaria embaixo.

São Paulo campeão?
Em 13 dos 17 Brasileirões dis-
putados em pontos corridos
quemchegouna frentenopri-
meiro turno terminou com a
taça nas mãos. E o São Pau-
lo, com três jogos ainda a dis-
putar, não só pode ser o cam-
peãosimbólicocomopode ter-

minarquatropontosna frente
de Inter eFlamengo, emborao
Galopossachegara38pontos.
Os mesmos oito especialis-

tas que foram unânimes em
nãoapontarvitóriacorintiana
tambémdeixaramoSãoPau-
lo sem nenhum palpite a seu
favor no jogo doMaracanã.
Foram sete indicações da

vitória carioca e um empate,
concessãogenerosadeMuricy
Ramalho, talvez se fiando na
estreia de Fernando Diniz no
tricolor, quandoarrancousur-
preendente0a0contraoentão
time de Jorge Jesus, em 2019.
Até euque soumaisbobo fe-

charia o placar em 8 a 1.
Pois erramos todos!
O São Paulo não só venceu

como tevedesempenho exem-
plarnoMaracanãaogolearo
Flamengo por 4 a 1, com atu-
ação histórica de Tiago Volpi
ao pegar dois pênaltis e fazer
o lançamento para o quarto
gol. Jogaço!

São Paulo e Corinthians fizeram o que ninguém acreditava que seria possível

-
Juca Kfouri
Jornalista e autor de “Confesso que Perdi”. É formado em ciências sociais pela USP

Para calar os críticos

|dom. JucaKfouri, Tostão |seg. JucaKfouri,PauloViniciusCoelho |ter. RenataMendonça |qua. Tostão |qui. JucaKfouri |sex. PauloViniciusCoelho |sáb. KatiaRubio

Arrecadação com
matchday em 2019
Soma de receitas com
bilheterias, mensalidades
de sócio-torcedor e
faturamento com vendas de
produtos, alimentos e
bebidas, em R$ milhões

Flamengo

Palmeiras

Internacional

Corinthians

Grêmio

São Paulo

Athletico

Vasco

Bahia

Fortaleza

Atlético-MG

Santos

Ceará

Fluminense

Botafogo

Goiás

Sport

Atlético-GO

O estudo da consultoria EY não analisou
demonstrações financeiras de Coritiba e
Red Bull Bragantino. O time paranaense
registra em seu balanço faturamento de
R$ 5,2milhões com bilheterias, e o
paulista não detalha as suas receitas

Fonte: EY
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-Carlos Petrocilo
são paulo Após reuniões vir-
tuais acaloradas entre diri-
gentes, federações estaduais
eaCBF(ConfederaçãoBrasi-
leira de Futebol), o Campeo-
natoBrasileirodaSérieAche-
gaaofinaldoprimeiro turno
sem perspectivas concretas
de ter torcida de volta às ar-
quibancadasecomestimati-
va de perdas de centenas de
milhões de reais.
Os quatro grandes clubes

paulistas (Corinthians, Pal-
meiras, Santos e São Paulo),
somados,preveemR$197mi-
lhões deperdas.
A restriçãoaopúblico,me-

dida necessária paramitigar
a transmissão do coronaví-
rus, interrompeulucroscom
a comercialização de ingres-
sose todaacadeiacomercial
do evento, incluindo serviço
deestacionamento,vendade
produtosdotimeeconsumo
de alimentos e bebidas.
Outro impacto significati-

vo é no programa de sócio-
torcedor, uma possibilidade
denegócio ainda emproces-
sodeamadurecimentoentre
as equipes brasileiras.
Nessamodalidade,otorce-

dorpagaaoclubeumaquan-
tia mensal e consegue, com
variações entre os modelos
adotados, adquirir ingressos
comexclusividadeoudescon-
tos,alémdeoutrosbenefícios.
Segundoestimativadaem-

presa de auditoria EY, os ti-

mes da elite nacional deve-
rãodeixardeembolsarR$605
milhões ao longo desta tem-
poradacomseusestádiosde
portões fechados.
As20equipesmaisbemco-

locadasnorankingdaCBFar-
recadaram,juntas,R$952mi-
lhões em 2019 com omatch-
day—nomeatribuídonomer-
cadoaosomatóriodereceitas
debilheteria, sócio-torcedor,
comercialização de camaro-
tes e venda de produtos dos
clubes, alimentos e bebidas.
Se confirmada a projeção,

essesitenssomarãonesteano
cerca deR$ 347milhões.
A reportagem questionou

os times da Série A sobre a
estimativa de prejuízos com
a falta depúblico.
Entreosqueresponderam,

PalmeiraseCorinthianspro-
jetamperdas,respectivamen-
te, de R$ 86milhões e R$ 82
milhões. São Paulo e Santos
adotamprojeçõesmaisbaixas
queasdosrivais,deR$ 18mi-
lhões eR$ 11milhões.
“OCorinthiansentendeque

avolta[dopúblico]sódeverá
ocorreraomesmotempopa-
ra todos os times e com aval
médico.Maséinegávelcomo
esse dinheiro vai fazer falta”,
disseàFolhaopresidenteco-
rintianoAndrésSanchez.Ele
deixaocargonestemês,quan-
do será eleito umnovoman-
datário para o clube.
ForadeSãoPaulo,asproje-

çõesdeprejuízosãovariadas
entre Bahia (R$ 50milhões),

Ceará(R$20milhões),Forta-
leza(R$10milhões),Atlético-
GOeGoiás(aproximadamen-
te R$ 15milhões cadaum).
O Flamengo foi a agremia-

ção que mais ganhou com o
matchdaynatemporada 2019,
ao faturarR$ 175milhões.
Em seu último balancete,

atualizado até o dia 30de se-
tembrodesteano,aequipeca-
riocacontabilizouterrecebi-
do R$ 21milhões com a ven-
dade ingressosem2020ante
osR$61milhõesarrecadados
nomesmoperíodo em 2019.
Do total de R$ 21 milhões,

R$ 11milhões são referentes
ao Estadual do Rio de Janei-
ro.Osdemais têmorigemna
CopaLibertadoresenaReco-
pa Sul-Americana, em parti-
das realizadasatémarço, an-
tes daparalisaçãodo futebol
pela pandemia e de sua vol-
ta sem torcidanos estádios.
Só no Campeonato Brasi-

leiro, até o dia 30 de setem-
bro de 2019, o time campeão
acumulou uma renda bruta
deR$ 29milhões.
Emboranaeliteomatchday

sejaa terceiramaior fontede
rendados times, geralmente
atrásdavendadosdireitosde
transmissãoedanegociação
de atletas, sua perda é prati-
camente irrecuperável.
“Háumaprevisãodeperda

de até 75% sem o público no
estádio, um impacto expres-
sivo. O sócio-torcedor está
muito atrelado à facilidade
paraconseguirumingresso”,

Grandes clubesdeSPperdemR$200
milhões comausênciade torcedores
Campeonato Brasileiro chega ao fim do 1º turno longe de uma definição sobre volta do público

afirmaFernandoTrevizan,da
EscoladeNegóciosTrevizan.
No bolo da composição de

arrecadações dos times, o
matchdayrespondeporuma
fatia de 16%desde 2017.
Ascotasdetelevisãorepre-

sentaram até 40%, e transfe-
rênciasdejogadoresvariaram
de 19%a 27%.De 2018 a 2019,
com incremento de 24%, o
matchday passou de R$ 796
milhõesparaosatuaisR$952
milhões, conforme levanta-
mento da EY. Para este ano,
a previsão pré-pandemia era
ultrapassarR$ 1bilhão.
“Embora a taxa de ocupa-

çãodosestádiosaindaesteja
longedasprincipais ligas eu-
ropeias,amédiadepúblicono
Brasil vemcrescendoconsis-
tentementeaolongodosúlti-
mos 15 anos”, afirmouAndré
Monnerat,diretordenegóci-
osdaFeng,empresaespeciali-
zadaemprogramasdesócios
eengajamentodetorcedores.
De volta à primeira divisão

neste ano, o Atlético-GO ar-
recadou R$ 2 milhões com
matchday quando estava na
B. “ASérieAnosdariaumre-
tornomuitomaior.Emumjo-
gocontraoFlamengo,emGoi-
ânia,agentearrecadariaR$3
milhões”, diz Adson Batista,
presidente do clube.
Afaltadearrecadaçãocom

atorcidanoestádioéumpro-
blemasentidoemváriospaí-
ses,principalmenteportimes
dedivisõesinferiores,quenão
contamcomcontratosdete-

levisãovantajosos.Masmes-
mo os clubes mais ricos do
mundo vêmamargandoper-
das significativas.
OManchesterUnited(ING)

registrouprejuízode23,2mi-
lhões de libras (R$ 173 mi-
lhões) na última temporada
do futebol europeu, e o Bar-
celona (ESP), de 100milhões
de euros (R$ 670milhões).
“Nossaprincipalprioridade

é levaros torcedoresdevolta
aoestádiocomsegurançaeo
maisrápidopossível”,afirmou
ovice-presidenteexecutivodo
clube inglês, EdWoodward.
Mas o aumento recente do

rigornasmedidasdecomba-
teàpandemianaEuropatem
apontadoparaoutradireção.
O primeiroministro britâni-
co, Boris Johnson, anunciou
neste sábado (31) a volta do
país ao lockdown, com fe-
chamento de todos os servi-
ços não essenciais.
Representantes de clubes

brasileiros e a CBF se reuni-
ramporvideoconferência,no
últimodia16,emantiverama
proibiçãoàpresençadetorci-
danoNacional.Nofimdese-
tembro, posição isolada do
Flamengoa favordo retorno
provocoudivergênciasebate-
boca entre os cartolas.
ACBFafirmaqueoretorno

gradual dopúblicosódeverá
ocorrerde forma isonômica,
com aval das autoridades de
saúdelocaisedeacordocom
medidasprotetivasprevistas
no estudo encaminhado ao
Ministério da Saúde.
Esse estudo prevê no má-

ximo 30%dacapacidadedos
estádiosliberadaaostorcedo-
reseapenasparaotimeman-
dante,enquantoosvisitantes
seguirão semacesso.
“Avoltaé incertae,quando

ocorrer,nãoatingirá 100%da
capacidadeenãovaisuprires-
sanecessidadedosclubes,que
jánãodevemconsideraressa
receitatãocedo”,dizTrevizan.

Hamilton vence em Ímola, eMercedes
leva heptacampeonato de construtores
são paulo O inglêsLewisHa-
milton, uma semana após se
tornar o maior vencedor de
corridas da história da F-1,
conquistou o topo do pódio
novamente neste domingo
(1º), noGPdeEmilia Romag-
na. O finlandês Valtteri Bot-
tas, tambémdaMercedes,fi-
cou emsegundo lugar.
Foi a 93ª vitória na carrei-

radopilotonacategoria,que
podeserheptacampeãojána
próximacorrida,nodia 15de
novembro, naTurquia.
Ele tem 85 pontos (282) de

vantagem sobre seu compa-
nheirodeequipe,eaindares-
tam104emdisputanasquatro
últimasprovasdatemporada.
Para levar o título, precisa de
umavitóriaoudeumsegundo
lugarcomavoltamaisrápida.

Com a dobradinha no cir-
cuito de Ímola, a Mercedes
conquistouosétimotítulode
construtoresconsecutivo,su-
perando o recorde da Ferra-
ri, que foi hexa (1999-2004).
“Éimpressionante.Euolho

paraminhaequipeepensoem
todosemBrackley.Elessãoos
heróisanônimos.Aspessoas
queassistememcasapodem
pensar que estamos acostu-
mados com isso, mas parti-
cipardaquebradeumrecor-
decomoesseéincrível!”,disse
Hamilton sobre a conquista.
Ainda a respeito daMerce-

des, Hamilton foi questiona-
do sobre os boatos da possí-
vel saídadeTotoWolffdoco-
mandodaescuderiaaotérmi-
noda temporadae a suaper-
manênciacasoissoaconteça.

Oaustríacoéconsideradoum
dos responsáveis pelo suces-
sodo timenosúltimos anos.
“Eu nem sei se estarei aqui

nopróximoano, entãonãoé
uma preocupação paramim
no momento. Naturalmen-
te me sinto ótimo, me sinto
muitoforteesintoquepode-
riacontinuarpormuitosme-
ses.Então,eunãosei.Eugos-
tariadeestaraquinoanoque
vem,masnãohágarantiadis-
so”, disse o piloto inglês.
EletemcontratocomaMer-

cedes até ofinal deste ano.
Ricciardo,daRenault,com-

pletouopódiodestedomingo.
Havia 14queanosqueuma

provadeF-1nãoeradisputa-
danocircuitodeÍmola.Nesta
temporada,oGPfoichamado
deEmilia Romagna.

Opiloto Lewis Hamilton, daMercedes, recebe a bandeira
quadriculada em sua 93ª vitória na F-1 Miguel Medina/AFP

Anderson Silva
anuncia final da
carreira noMMA
sãopaulo Empostagemem
sua conta no Instagram,
Anderson Silva, 45, confir-
mou que a luta de sábado
(31), contra o jamaicano
Uriah Hall, foi a última da
sua carreira noMMA.
OUFC(UltimateFighting

Championship), que pro-
moveuocombate, fezadi-
vulgaçãodoeventocomoa
despedida do lutador bra-
sileiro, mas ele havia dei-
xado aberta a possibilida-
de de continuar.
AndersonSilvafoiderro-

tadoporHall no4º round,
por nocaute técnico. Mai-
ornomedahistóriadopaís
noMMAeconsideradoum
dosmaioresdamodalidade
emtodosostempos,elese
despedecomcartel34vitó-
rias e 11derrotas.
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A decisão do primeiro tur-
no começou com uma dis-
cussão prática sobre fute-
bolmoderno. FernandoDi-
nizgritavaepediaqueseuti-
memarcasseporpressão,na
saída de bola: “Pode entrar,
pode entrar!” Queria que a
equipeavançasseparadesar-
mar perto da área do rival.
Atéabusouemalgunsmo-

mentos:“Temdetercoragem
para ganhar o jogo.” O São
Paulotinha.Tantoquecons-
truiu amaior goleada sobre
o rubro-negro no Maraca-
nã,em61anosdeBrasileiro.
O Flamengo, então, apre-

sentou o antídoto perfeito
paraotimemodernoefezo
gol com lançamento do go-
leiroHugo,casquinhadeVi-
tinhoefinalizaçãodePedro.
DomenecTorrentconhece

todos os conceitos do fute-
bolmoderno,inclusivequeé
possívelrefutá-losemdeter-
minadosmomentosdejogos
difíceis. Como contra o São
Paulo.Opasse deHugonão
foichutão.Nemtudoéchute
aodeus-daráquandoseten-
taolançamentolongo.Noca-
so rubro-negro, a jogada re-
sultou emgol e foi demons-
tração de que velhas práti-
cas tambémdão resultado.
Mas é bomsermoderno.
FernandoDinizé,gostada

troca de passes, e seu time
chegou aomelhormomen-
to,comnove jogosseguidos
sem derrota no Brasileiro.
AindaseolhaparaoSãoPau-
locomopatinhofeionaluta
pelotítulo,maspodeganhar
o primeiro turno, se vencer
ostrês jogosatrasados,con-
traGoiáseCeará, foradeca-
sa,eBotafogo,noMorumbi.
O São Paulo é instável.

Quem não é? O Flamengo
não era, mas tem tido pro-
blemasatéemresultadoshe-
roicos, comoavitória sobre
oGoiásouoempatecontrao
Internacional. Jogoqueteve

maisqualidadeeemoçãodo
queBarcelonaxRealMadrid
eprincipalmenteemcompa-
raçãocomManchesterUni-
ted x Chelsea, na semana
passada. Em Porto Alegre,
o Fla trocoumais passes do
queBarça,Real,Chelsea,Uni-
ted e Bayern, em seus jogos
nomesmofinal de semana.
E nem isso esconde que o

Flamengonãotemamesma
regularidadedeantes.OSão
Paulooscila,mas está entre
os candidatos ao título. Ter-
mina o turno com omenor
númerodepontosperdidos.
NoFlamengo,Domevêseu

timeevoluir.Pareceabsurdo
dizer issodepoisdelevar4a
1.Masvinhamelhorando.Só
que timebomtambémper-
de. Contra o São Paulo, so-
freu a quinta derrota em 21
jogos,maisdoqueasquatro
sofridas por Jorge Jesus em
57 partidas. Os resultados
ruins não são porque “o ti-
meestáposicionaldemais”,
comodizem.
“Jogoposicional”nãoéjo-

goposicionado,assimcomo
táticanãoéestática.Jogopo-
sicional tem a ver com am-
plitude,jogonasentrelinhas,
superioridadenuméricaem
cada setor e ataques aos es-
paços,ouseja,infiltrar-senas
defesasparageraropçõesde
passe queproduzamgols.
OFlamengofaz isso,eDo-

menãoéradical.Ounãoter-
minariaoprimeiroturnojo-
gandono4-4-2,comotemfei-
to,comumalinhacomposta
porÉvertonRibeiroeBruno
Henrique,naspontas,eJoão
GomeseGérson,pelocentro.
Depois de perder na es-

treia,paraoAtlético-MG,no
Maracanã, Dome disse que
abriu mão de seu 4-3-3. Jo-
gou no 4-4-2 em várias bo-
as atuações e emoutras ru-
ins.ComocontraoSãoPau-
lo,quandoperdeuachance
deganharoprimeiroturno.

São Paulo goleia usando
omoderno e o passado

Flamengo recuado no início do jogo: posicional
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Pedro
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Reinaldo

T. Volpi Brenner

I. Gomes

Tchê Tchê

Luciano

São Paulo postado para roubar a bola no ataque

VágnerMancini deu recado ao elenco do Corinthi-
ans com a dispensa de Sidcley. Quemnão se cuidar, vai
embora. Taticamente, aposta na ausência de centroa-
vante e venceu assim o Internacional. Mas Jô deve vol-
tar sábado (7) contra o Atlético-GO.

SEM CENTROAVANTE?

OAtlético-MGnão vence o Palmeiras desde o primeiro
turno de 2016 e terá uma arapuca pela frente. Andrey
Lopesmarcou atrás domeio-de-campo contra o Bra-
gantino e ganhou em contra-ataques. A tentativa do
Palmeiras será amesma.

O TABUDE SAMPAOLI

PALMEIRAS
ATLÉTICO-MG
17h, Allianz Parque
Na TV: Premiere

ANÁLISE
-Marcos Guedes

sãopaulo Aúltimaentrevista
de Abel Ferreira como técni-
codoPAOK,naúltimaquinta
(29), foitensa.Apósumempa-
tepor0a0dotimegregocom
oespanholGranada,pelaLiga
Europa,oportuguêsnãogos-
tou de perguntas críticas so-
breodesempenhoapresenta-
doemostrousuainsatisfação.
“A única coisa que vos que-

ro dizer é: os treinadores só
são bons quando os jogado-
res de campo demonstram
qualidade”, afirmou. “Se há
clubes interessadosnos joga-
doresdoPAOKenotreinador
do PAOK, é porque há quali-
dade dentro do campo. Mas
tambémháquemnãogoste.”
Anunciado pelo Palmeiras

no dia seguinte, Ferreira te-
rádeexercitarsuapaciência.
Asexpectativassãobemmai-
oresnaagremiaçãoalviverde
do que nas equipes dirigidas
anteriormente pelo profissi-
onal de 41 anos: o Braga, de
Portugal, e o próprio PAOK.

A cobrança é tão grande
que parece desproporcional
ao elenco à disposição. Van-
derleiLuxemburgochegoua
construir20 jogosdeinvenci-
bilidade—com dez vitórias,
dezempateseumtítulocon-
quistadosobreoarquirrival—
econtinuououvindoqueofu-
tebol era decepcionante.
Três partidas depois dessa

série, o experiente coman-
dante de 68 anos estava de-
mitido.Agora,apósumperío-
do sobelogiadadireção inte-
rina deAndrey Lopes, 47, se-
rá o jovemAbel Ferreira que
terá de lidar com um elenco
tambémjovem,mascomexi-
gência de veterano.
A parceria com a patroci-

nadora Crefisa, com investi-
mentos altíssimos nas últi-
mastemporadas,estabeleceu
aideiadequeoelencoéextra-
ordinário. Porém, neste ano,
o Palmeiras mais vendeu do
quecomproueperdeuaque-
lequevinhasendoseuprinci-
pal jogador,oatacanteDudu.
Ojeitofoisevirarcomgaro-

tosquesubiramdascategori-
as de base, com todas as be-
nesses e todos os problemas
queissoacarreta.Seexisteób-
viotalentoentrenomescomo
GabrielVeron,18,GabrielMe-
nino,20,ePatrickdePaula,21,
há também inconsistência.

Patrick pintou como um
grande volante e foi decisivo
no triunfo no Campeonato
Paulista, mas caiu vertigino-
samentedeprodução.Éuma
oscilaçãoquepodeserconsi-
derada normal, porém a to-
lerância temsidomínimano
clubealviverde,algoqueAbel
Ferreira precisará entender.
OPalmeirascontacomum

grupo que dispõe de força e
velocidade, ingredientesque
animamqualquer treinador.
Hátambémcarênciaseviden-
tes, e o incessante rodízio de
meiasmostra isso.
Luxemburgo tentou resol-

ver essa questão colocando
Duducomoarticulador,opção
quedeixoudeexistirquando
oatacantefoivendido,duran-
teaparalisaçãodascompeti-
ções pelo coronavírus. Sem
um toque refinado no meio,
aagilidadevirouaalternativa.
Andrey Lopes percebeu is-

so depois de estrear seu co-
mando interino com um ti-
me lento que perdeu por 2 a
0paraoFortaleza.Nos jogos
seguintes,apostouemforma-
ções compontas velozes, ga-
nhando com bastante facili-
dade de Tigre, Atlético-GO e
RedBull Bragantino.
Cebola, como Lopes é co-

nhecido, ainda vai dirigir a
equipenoduelodestasegun-

da (2), às 17h, contraoAtléti-
co-MG,noAllianzParque,pelo
CampeonatoBrasileiro, com
transmissãodoPremiere.Na
sequência, será a vez de Fer-
reira lidar com as expectati-
vas altas que o esperam.
Trabalhar com atletas no-

vos é uma de suas qualida-
des. Especialmente no Bra-
ga—que alcançou seu recor-
de de pontos no Campeona-
toPortuguêssobseucoman-
do—, Abel mostrou essa ca-
pacidade, palpável na chega-
da do atacante Trincão, hoje
com 20 anos, ao Barcelona e
à seleçãodePortugal.
A questão é que o ex-late-

ral direito, de carreira relati-
vamentediscretacomojoga-
dor,nãoestáchegandoaoBra-
sil coma expectativa de sim-
plesmentedesenvolveropo-
tencial de meninos. Ele pre-
cisadarvezaosgarotos, con-
quistar títulos e jogar como
mandao“DNAdoPalmeiras”.
A expressão foi usada pelo

presidenteMaurícioGaliotte
logo após a demissão de Lu-
xemburgo. De acordo com o
dirigente, a busca do substi-
tutonão seria porumnome,
maspor“umconceito”,direta-
menteligadoàvocaçãoofensi-
vaexibidanavelhaAcademia.
Nãoparecehaverhojeespa-

çoparao jogocadenciadoda
Academia,nomequeacompa-
nhouos fantásticos times al-
viverdesdosanos1960e1970.
Impor-se sobre os adversári-
os exige uma agilidade mai-
or, e essa equação teráde ser
solucionadapelonovochefe.

Abel Ferreira encontra elenco joveme
grau de exigência inédito noPalmeiras

FLAMENGO 1
SÃO PAULO 4

sãopaulo Emoutubrodoano
passado, Fernando Diniz fez
seuprimeirojogocomotécni-
codoSãoPaulo.FoinoMara-
canã, contra o Flamengo em
um empate em 0 a 0. Em 13
meses, o treinador balançou
algumas vezes no cargo, ou-
viu reclamações e teve a de-
missão pedida por torcidas
organizadas.Neste domingo
(1º), ele calou os críticos.
Contra o mesmo adversá-

rioenomesmoestádio,oSão
Paulo goleou por 4 a 1, pelo
Campeonato Brasileiro. Foi
uma partida em que os visi-
tantes forammortais noata-
quequandotiveramchances,
aplicaram-semuitonamarca-
ção e contaram com grande
atuação de Tiago Volpi, que
defendeudois pênaltis.
Otimepaulistachegouaos

30pontos,cincoamenosque
oslíderesInternacionaleFla-
mengo. Mas ambos já atua-
ram 19vezes.OSãoPaulo, 16.

Com17 jogos,oAtlético-MG
(32pontos)enfrentaoPalmei-
ras nesta segunda (2).
OFlamengonãoperdiaem

casadesdeaprimeirarodada,
contra oAtlético-MG.
Nointervalo,oSãoPaulo já

venciapor2a1porsaberapro-
veitarasfalhasdoadversário,
masnocomeçodoconfronto
nãoparecia que seria assim.
Aos5minutos,oFlamengo

abriuoplacarcomPedro.Foi
o 10º gol dele no Brasileiro e
parecia o sinal de que os do-
nosdacasapoderiamaplicar
umagoleada.Foiaocontrário.
O São Paulo soube esperar

oseumomento.AlémdeVol-
pi pegar pênalti cobradopor
BrunoHenrique antes do in-
tervalo,TchêTchêtevefrieza
para acertar no ângulo para
igualaroplacar. Ehavia tam-
bémaestrela deBrenner.
Oatacantede20anosficou

comabolanafalhadeGusta-
voHenriqueebateucruzado
para virar. Foi seu 10º gol nos
últimosoitojogos.Com14,éo
artilheirodoSãoPaulonoano.

Comtrocasdepassescurtas
eempenhonamarcação,oti-
mepaulistacomeçouosegun-
dotempomuitomelhorqueo
rivalechegouduasvezescom
perigo antes dos 10minutos.
Aos 11, Gustavo Henrique

continuou seu jogo ruim ao
cometerpênaltisobreBruno
Alves. Reinaldo converteu.O
Flamengo teve uma chance
de ouro para diminuir cinco
minutosmais tarde, quando
Gersonfoiderrubadonaárea.
Pedrocobrou,masTiagoVol-
pi defendeuoutra vez.
O Flamengo partiu para

o ataque e começou a criar
oportunidades para diminu-
ir,mas semaproveitá-las. Fa-
lhava no último passe ou no
arremate.Àsvezes,faltousor-
tetambém,comoquandoPe-
droacertouotravessãocom.
Foi uma das partidas em

que amudança de estilo tra-
zida por Domènec Torrent,
de atuar com maior cadên-
cia, tornou inevitável a com-
paração comodoportuguês
Jorge Jesus, que priorizava a

velocidade e a intensidade.
Comumacapacidadedeex-

plorarosespaçoseonervosis-
modorival,oSãoPauloainda
fezoquartogolcomLuciano,
apóslançamentodeVolpi.Só
não anotou o quinto comVi-
tor Bueno porque Hugo fez
boadefesa no lance.

SANTOS 3
BAHIA 1

Emumjogoofensivoedemui-
tas chances de gol, o Santos
foi mais preciso nas finaliza-
ções e ganhou do Bahia por
3 a 1, neste domingo (1º), na
Vila Belmiro, pelo Brasileiro.
Otimechegouaos30pontos

e está a cinco do líder Inter-
nacionaledosegundocoloca-
doFlamengo,amboscom35.
Osgolssantistasforammar-

cados porMadson, aos 9mi-
nutos,Marinho,aos25,e Job-
son, aos 36. Daniel fez parao
clubedonordeste aos 27.
Na quarta (4), o Santos pe-

ga o Ceará pelo jogo de volta
dasoitavasdaCopadoBrasil.

SãoPaulo fazbomjogoegoleia
FlamengoemplenoMaracanã
Time paulista vira confronto e conta com dois pênaltis defendidos por Volpi

Jogadores comemoram gol de Reinaldo (ao centro), o terceiro do São Paulo no duelo contra o Flamengo Ricardo Moraes/Reuters



-João Perassolo

sãopaulo Umefeitocolateral
da atual pandemia começa a
darascarasnosmuseus.Sem
dinheiro,elestêmpostoobras
à venda para pagar as con-
tas.Verdadeiras joiaspodem
deixar espaços públicos pa-
ra decorarmansõesou iates,
ondenuncamaisserãovistas.
Diantedapenúriafinancei-

ra, museus dos Estados Uni-
dosedoReinoUnidocomeça-
ram a leiloar ou anunciaram
a intenção de vender obras
importantesdesuascoleções.
Fechados para conter o ví-

rus,museuspelomundoper-
deram fontes de renda. Sem
visitas,nãohábilheterianem
vendasnas lojinhas. Jantares
beneficentes foram cancela-
doseoderretimentodosmer-
cadosfezcomqueaplicações
financeirasrendessemmenos.
“AÚltimaCeia”,deAndyWa-

rhol, parte da coleção de um
museudeBaltimore, nos Es-
tadosUnidos, temvalor esti-
mado em R$ 230milhões. A
escultura “TaddeiTondo”, de

Michelangelo,podesalvar150
empregoseajudarapagarpor
umareformadaRoyalAcade-
my,emLondres,casosejaven-
didapor até R$ 750milhões.
Vender trabalhos é um ex-

pedienteusadoàsvezes.Mas,
atéapandemia,aAssociação
dos Diretores de Museu de
Arte dos Estados Unidos ve-
tava que o dinheiro das ven-
das fosse usado para finan-
ciar custos operacionais. Es-
sapossibilidadesóse tornou
viável depois que o órgão re-
conheceua“crisesemprece-
dentes” eafrouxouas regras.
Diretora doMuseu de Arte

Contemporânea da Univer-
sidade de São Paulo, o MAC,
AnaGonçalvesMagalhães vê
com preocupação a atitude.
“Museusvenderemobras,que
sãoarazãodesuaexistência,
éumaenormeperversidade.”
Ela,queacabadever leiloa-

dasobras importantesdoex-
banqueiroEdemarCidFerrei-
ra que estavam sob a guarda
do MAC, lembra que a fun-
ção de um museu é conser-
var a culturamaterial da hu-

manidade,ajudandonacons-
truçãodamemória coletiva.
NocasodomuseudeBalti-

more, a obra deWarhol e te-
lasdoexpressionistaClyfford
Still e do minimalista Brice
Mardendeveriamterencara-
doomarteloháumasemana
e gerado até R$ 374milhões,
mas o leilão na Sotheby’s foi
cancelado emcimadahora.
Houvepressãoforaedentro

domuseucontraaretiradade
obrasicônicas.Masprotestos
não impediramqueoBrook-
lyn Museum, em Nova York,
vendesse namesma semana
telasdeMatisse,MiróeMonet
por cerca deR$ 115milhões.
Outroexemplocontroverso

sedeucomumatelaatribuída
aLeonardoDaVinci,“Salvator
Mundi”,vendidanumleilãoa
umpríncipesaudita.Eleteria
pendurado o quadro no iate
que comprou de ummagna-
tarussodavodca.Atelaseria
exibidanoLouvre,numamos-
tra do renascentista no ano
passado, o quenãoocorreu.
A liquidação de obras que

varre omercado é um sinto-

mada faltade investimentos
em museus. Magalhães, do
MAC,chamaissodeum“ata-
que a valores humanitários”.
Poroutro lado,umcasore-

centenopaís indicaqueolei-
lãodeumatelapodesalvarum
museu.“Senãotivessevendi-
do o Pollock, o MAM estaria
fechado”, diz Fabio Szwarc-
wald,diretordoMuseudeAr-
teModernadoRiodeJaneiro.
Ainstituiçãovendeu,noano

passado,porR$48milhões,a
tela“Número16”,aúnicaobra
doexpressionistaabstratonu-
macoleçãolatino-americana.
Essa atitude foi criticada

à época. O quadro encalhou
num primeiro pregão e foi
vendidonosegundoporme-
tade do valor esperado. Mas
odinheirohojepermitequea
instituiçãosetorne“mais im-
portante”, segundoodiretor.
Noscincomesesemquefi-

cou fechado na pandemia, o
museu perdeu R$ 1,3milhão
emarrecadação.Mas,aorea-
brir,emsetembro,oMAMdo
Rioinstaurouachamadacon-
tribuição sugerida, pela qual

Queimade estoque
Emcrise financeira por causa da pandemia, grandesmuseus domundo tentamvender as
joias de suas coleções, deMichelangelo a AndyWarhol, só paramanter suas contas emdia

o visitante paga o que quiser
para entrar —o indicado é
R$20,masépossívelentrarde
graça. A ideia é permitir a vi-
sitadequemnãopodepagar.
Comessaeoutrasmedidas,

omuseupretendeaumentar
o seu público, de 40mil pes-
soas aoanohojepara aome-
nos 150mil no anoque vem.
O dinheiro do Pollock que

não está sendo usado na re-
estruturação —entre 50% e
60%—deveseraplicadonum
“endowment”,tipodeinvesti-
mentoquecostumaserusado
parabancarmuseusnosEsta-
dosUnidosetambémoInsti-
tutoMoreiraSalles,noBrasil.
Segundoodiretor, o rendi-

mentodofundodevefinanci-
arpartedaoperaçãodoMAM,
e a outra parte será financia-
daporcaptação juntoà inici-
ativa privada—o edifício no
Aterro do Flamengo precisa
de R$ 12milhões por anopa-
ra abrir as portas, fora o va-
lor gasto comas exposições.
Diantedocenáriode incer-

tezasocasionadopelapande-
mia,háumagrandepossibili-
dade de que as empresas in-
vistammenos emculturano
ano que vem, e museus co-
mo o carioca, que não rece-
bemdinheirodogoverno,po-
dem sofrer. Nesse caso,mais
umpoucodaverbadavenda
da tela dePollock será gasta.
“Se eu tiver que usar, não

tem jeito. Prefiro ter ummu-
seupujanteeabertodoqueo
dinheirotravado[nobanco],
engessado”, afirmaodiretor.

ACERVOSEM
LIQUIDAÇÃO

Brooklyn
Museum, em
Nova York
Vendeu uma
tela de Lucas
Cranach, o
Velho, por
R$ 24,2
milhões, além
de trabalhos
deMatisse,
Miró eMonet

Royal Aca-
demyof Art,
emLondres
Pode se des-
fazer de uma
escultura de
Michelangelo
estimada em
R$ 743milhões

Museude
Arte de
Baltimore,
nos Estados
Unidos
Esperava arre-
cadar cerca de
R$ 374milhões
como leilão
de telas de
AndyWarhol,
Clyfford Still e
BriceMarden,
mas o pregão
foi cancelado
depois de
uma onda de
protestos

Detalhes de releitura do artista pop AndyWarhol para ‘A Última Ceia’, de Leonardo Da Vinci, que teve a venda suspensa pormuseu americano depois de protestos na semana passada Reprodução
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MÔNICABERGAMO
monica.bergamo@grupofolha.com.br

comBruno B. Soraggi, Bianka Vieira e Victoria Azevedo

REDUÇÃO
DE DANOS

O CNJ (Conselho Nacio-
nal de Justiça) e o Pro-
gramadasNaçõesUnidas
para o Desenvolvimento
(PNUD) fecharama com-
prade4.500kitsdecoleta
biométricaqueserãoenvi-
adosapresídiosdetodoo
território nacional.

danos2 Oobjetivoécomba-
terdetençõesporengano, fa-
lhasnaidentificaçãodeinfra-
çõeseaprimoraraexpedição
de documentos para o aces-
soadireitosduranteeapóso
encarceramento.

trâmite Oacordofoi selado
apósmesesdetestesediálogo
comoTSE (Tribunal Superi-
or Eleitoral), o Departamen-
to Penitenciário Nacional, o
Judiciário e governos esta-
duais. A finalidade da inicia-
tivaéseruminstrumentode
identificação civil.

paratodos Osprimeiros800
kitsdecoletadevemchegara
SP em 22 de dezembro deste
ano.Os3.700 restantes serão
entreguesemmarçode2021.

todos 2 O programa prevê
aomenos 290mil novas bio-
metriascadastradasporano.
Aexpectativa équeopaís te-
nha uma estrutura nacional
de identificação de pessoas
presas e emissão de docu-
mentosatéofinaldoprimei-
ro semestredoanoquevem.

bula Grupos de defesa e de
apoioaosdireitosdepacien-
tes comdoenças raras apon-
tamdificuldadesparaaobten-
çãodemedicamentosetrata-
mentos,mesmocomlimina-
res concedidas pela Justiça,
para portadores de enfermi-
dadescomodistrofiamuscu-
lar de Duchenne, doença de
Fabry, imunodeficiênciapri-
mária e outras.

dose “Muitos pacientes já
estãosemremédio”, afirmaa
vice-presidente do Instituto
Vidas Raras, Regina Próspe-
ro. “São medicamentos que
têmque ser importados”, se-
gue ela, que afirma já ter en-
viado um ofício relatando o
problema ao Ministério da
Saúde “várias vezes, só mu-
dando adata”.

dose 2 O ministério diz que
“cumpre prontamente as de-
cisõesdeterminadaspelaJusti-
ça,ematendimentoaosprazos
parabem-estardospacientes”.

botequim Odeputadofederal
AlexandrePadilha(PT-SP)en-
viouaoMinistériodoMeioAm-
bienteumofíciosolicitandoin-
formações sobreaviagemdo
titulardapastaaFernandode
Noronhanasemanapassada.

bolso Naquinta(28),Ricardo
Salles foi flagrado emumbar
dailha,horasantesdeumapos-
tagememseuTwitterchamar
opresidentedaCâmara,Rodri-
goMaia,de“Nhonho”.Elepro-
gramavatambémpassarofim
de semana em uma pousada
de luxo, comdiáriasporvolta
deR$2milporpessoa.Padilha
questionaaagendadaviagem
oficial e os custos dodesloca-
mentoparaoscofrespúblicos.

reprimenda A bancada do
PSOL na Câmara enviou re-
querimentoparaqueominis-
trodoTurismo,MarceloÁlva-
ro Antônio, esclareça os pro-
cessosadministrativosedisci-
plinaresabertoscontrafunci-
onáriosdaFundaçãoCasade
RuiBarbosa.Osparlamenta-
resalegamqueasaçõesforam
denunciadascomopersegui-
ção política.

nãopode Aprofessoradelite-
raturadaUniversidadeFederal
do Rio de Janeiro Beatriz Re-
sende acusa o diretor do Ins-
tituto Italiano de Cultura de
SP,MicheleGialdroni,decen-
surar um debate promovido
pelainstituiçãonaquinta(29).
Oeventovirtual tinhao tema
“LiteraturaeSobrevivência”.

conexão Beatriz conta que
se manifestou com críticas
ao presidente Jair Bolsonaro
frente à Covid-19. “Quando o
debatecomeçouasepolitizar,
odiretordissequealinãoera
espaço para política”, diz ela,
que saiu, “abalada”. Pormeio
de nota, o Instituto Italiano
de Cultura de SP lamentou o
episódio e disse que não foi
intençãododiretorcensurar.

políticasediscute Aorgani-
zação semfins lucrativos Po-
litize!disponibilizaráumebo-
ok com 13planos de aula que
abordam a história das elei-
çõesnoBrasil,campanhaelei-
toral, fakenewseopapel dos
cargoseletivosnapolítica.

política2 Ainiciativafazpar-
te do projeto Escola daCida-
daniaAtiva, quebuscaofere-
cer apoioaodesenvolvimen-
to das novas grades curricu-
lares do ensinomédio.

páginas A 13ª ediçãodoPrê-
mio São Paulo de Literatura
recebeu200 inscrições.Ocon-
cursoépromovidopelaSecre-
taria de Cultura e Economia
Criativa de São Paulo. A pre-
miação dá R$ 200mil a cada
vencedoremduascategorias.

A atriz
Giovana
Cordeiro 1
posou após
tomar banho
de cachoeira.
“Da água
doce”, escre-
veu. A atriz
Giselle Batis-
ta 2 publicou
uma selfie. O
ator Thiago
Rodrigues 3
vestiu uma
blusa cor-
de-rosa, em
homenagem
à campanha
de prevenção
ao câncer
demama

Giovana Cordeiro no Instagram

Giselle Batista no Instagram

Thiago Rodrigues no Instagram

1

2

3

QUARENTENA

ilustrada
SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 B9

‘Cidade Pássaro’mostra umaSãoPaulo
de imigrantes sob o olhar de nigeriano
CINEMA
Cidade Pássaro*****
Direção:MatiasMariani. ComO.C.
Ukeje, IndiraNascimento ePaulo André.
NaMostra Play (plataforma online da
44ªMostra Internacional de Cinema
de São Paulo). Até 4 de novembro

-Sérgio Alpendre

Filmebrasileiropredominan-
temente legendado, “Cidade
Pássaro” conta a história de
ummúsiconigerianochama-
do Amadi, vivido pelo ator,
tambémnigeriano,O.C.Ukeje,
que chega a São Paulo à pro-
curadeseuirmão,Ikenna,su-
postoprofessordematemáti-
ca emuma faculdade.
Amadidescobrequeafacul-

dadenãoexiste,masumano-
vapistaolevaaoJóquei,onde
eleapostanumcavaloazarão
que termina vencedor e en-
contra um filho de imigran-
tehúngaroqueconheceuseu
irmão.Encontros,desencon-
tros,acasos,umtantodesor-
te e muito de aventura per-
seguemAdami pelas ruas de
uma cidade estranha—a ele
e a todos que a habitam— e
umtanto assustadora.

Talvezporfalaremmatemá-
ticaeestatística,matériasde
domíniodoirmão,ofilmein-
vestebastantenarelaçãodos
personagenscomoespaçoao
redor, em enquadramentos
quedenotamessarelaçãoao
tirarohumanodocentrodas
imagens ou ao retratá-lo em
reflexões oudistorções.
Ficamoslogoseduzidospela

atmosfera de estranheza ha-
bilmente construída pelo di-
retorMatiasMariani,enquan-
toAmadicontinuasuajorna-
da pelomundo dos imigran-
tesquetentamavidanacida-
degrandeecosmopolita.Por-
que o filme também é deles,
dos imigrantesdeSãoPaulo.
Talvez todos sejam estran-

geiros nesta cidade que ao
mesmotempoacolheerepe-
le. Amadi émais ume, nesse
sentido, vai se tornando tão
paulistano quanto qualquer
umque vive na cidade.
Quando se aprofunda no

dramafamiliar,ofilmeenfra-
quece.Nãoporqueosirmãos
sejam desinteressantes, mas
porque o diretor não pare-
ce tão hábil na dramaturgia
quanto na estilização arqui-
tetônica dos quadros.

A obsessão em descobrir
o paradeiro do irmão e dar
umasatisfaçãoàmãedistan-
te impede que Amadi invis-
ta em sua relação com Emí-
lia,companheiradetrabalho
comquemele iniciaumabo-
nita história de amor.
Eaí entãoficamosnomeio

do caminho, semmuita defi-
nição entre uma e outra ins-
tância dodrama.
Tambémadireçãocomeça

aoscilarnabuscaporumes-
tiloepassaaserengolidape-
loespaçoemalgunsmomen-
tos, quando a arquitetura se
torna mais invasiva do que
umtraço estético.
Felizmente, são poucas es-

sasoscilaçõeseofilmereser-
vaaindaalgunsmomentosde
poesia. A direção, se não vol-
ta a encontrar totalmente o
rumo,aomenospermiteque
entremosfinalmentenodra-
madoprotagonista.
Matias Mariani dirigiu, ao

lado de Maíra Bühler, a dire-
tora de “Diz aEla queMeViu
Chorar”,osurpreendentelon-
ga “A Vida Privada dosHipo-
pótamos”. Com “Cidade Pás-
saro”, ele faz uma estreia so-
lo de inegável competência.

ANÁLISE
-Tony Goes
Neste domingo (1º), o Brasil
foisurpreendidoporumano-
tíciadignadesteinacreditável
2020:morreuoLouro José.
Querdizer,morreuTomVei-

ga, aos 47 anos, pessoa que
deu vida ao personagempor
24anos,desdequeAnaMaria
Braga apresentava o progra-
maNote eAnote naRecord.
Veigafoiencontradomorto

emsuacasanaBarradaTiju-
ca,nazonaoestedoRiodeJa-
neiro.Acausadamorteainda
está sendo investigada.
A missão do personagem

criado em 1996 era simples:
atrair a simpatia da criança-
da, numa época em que as
manhãs da TV aberta ainda
eramtomadaspordesenhos.
AnaMariasetransferiupara

aTVGloboem1999,eoLouro
José foi junto comela.
Naquelaépoca,fantochesao

lado de adultos não eram ra-
ros nos outros canais. OPro-
gramadoRatinho,noSBT, já
contava com Xaropinho, no
ar até hoje. Palmirinha Ono-
fre, então na Gazeta, dividia
as câmeras do TV Culinária
comGuinho,comquemrom-
peu litigiosamente em 2014.
Mas a Globo não tinha um

Louro José dizia
oquequeria e
dava leveza às
manhãsdaTV
Morto neste domingo, Tom Veiga, o
homem por trás do papagaio, levava
vida discreta e agora deixa perguntas

querbarbaridadequelhepas-
sassepela imensacabeça,en-
quantoAnaMariamantinhaa
composturacomosconvida-
dos e os patrocinadores. Era
a criança livre doMais Você.
Obobodacorte—aqueleque
sempre fala a verdade, ainda
quedisfarçadadepiada.
A presença do Louro José

dava levezaaoprograma.Su-
astiradasaliviavamasmuitas
barraspessoaisqueaapresen-
tadora enfrentou nessas du-
as décadas, como casamen-
tos desfeitos e problemas de
saúde. Mas também era um
sinal de que o espectador da
TVaberta dehoje ébemme-
nossofisticadoqueaquelede
30ou 40 anos atrás.
É difícil imaginar um fan-

tochenoTVMulher, o inova-
dorprogramafeminino(efe-
minista) que a Globo pôs no
ar em 1980 disputando aten-
çõescomMaríliaGabrielaou
Marta Suplicy. Se bem que o
TVMulhertambémtinhasua
própria criança livre, de lín-
gua ainda mais ferina, o es-
tilista Clodovil, que apresen-
tavaumquadrosobremoda.
Também é incrível pensar

que, desde que o Louro José
surgiu, seu intérprete tenha
aparecidotãopouconamídia.
Veiganãochegavaaserum

novoLombardi,olocutorque,
durante muito tempo, Silvio
Santos proibia de mostrar o
rostonaTVenasrevistas.Mas
o próprio atormanteve uma
vida discretíssima. Não dava
entrevistas a outros progra-
mas.Reportagensque tenta-
vamtraçarseuperfilprecisa-
vam extrair imagens e infor-
maçõesdesuasredessociais.
Essadiscriçãosedesfeznos

últimos tempos. Veiga anda-
va frequentando asmanche-
tesdossitesespecializadosem
celebridadesporcausadeseu
tumultuado divórcio da em-
presária Cybelle Hermínio,
em outubro, com quem es-
teve casadopornovemeses.
Seu primeiro divórcio, de

AlessandraVeiga, comquem
tem uma filha, também che-
gou aos sites e programas de
televisão em 2018.
Suamorte repentina deixa

muitasperguntasnoar. Lou-
roJosécontinuaráaoladode
Ana Maria, com a voz de al-
gumoutroator?Ousairáde-
finitivamente de cena, indi-
candoqueopróprioMaisVo-
cê está próximodofim?
Por causa da pandemia, o

programafoireduzidoaape-
nas um quadro do Encontro
com Fátima Bernardes du-
rante vários meses. Recupe-
rou sua independência no
começo de outubro, quando
Ana Maria e o Louro José fi-
nalmente se reencontraram.
Ninguémimaginouqueessa

nova fase duraria tãopouco.

boneco fazendo as vezes de
apresentadordesdeacachor-
ra Priscila, do “TV Colosso”,
nosanos1990—aZebrinhado
Fantásticonãoconta,poissó
tinhaduas dimensões.
A sheepdog era voltada ao

públicoinfantil. Jáaquelepa-
pagaiodeespuma,aoladode
umamulherdemeia-idadeno
comandodeumaatraçãopara
donas de casa, era um corpo
estranhonateladaemissora.
Só que o público adorou, e

o Louro José logo se consa-
groucomoumperfeito“side-
kick” (expressãodo showbiz
americanoque significa algo
comocompanheiro de cena,
masemumaposiçãoinferior
à doprotagonista).
Sempapasnalíngua,elees-

tava autorizado a falar qual-

AnaMaria Braga e TomVeiga Reprodução/Instagram/Tom Veiga

João Cotta/TV Globo/Divulgação
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Atéeste2denovembrode2020,
o Dia de Finados era muito
mais uma oportunidade de
aproveitar a vida do que de
reverenciar amorte.
Paraquemestudaou traba-

lha, o 2 de novembro foi sem-
pre a chance de um feriadão.
Dormir mais, um pulo na

praia, sol no parque, uma vi-
sita, cinema, o dia com os fi-
lhos.Nãose tratavadedesres-
peitoàsperdas,masdegastar
odiadedicadoaosmortoscom

a justahomenagem: vivendo.
Então veio o 2 de novembro

de2020, e a efeméridedeFina-
dos nos caiu feito uma bigor-
na na cabeça.
Osmortos já não se acomo-

damemumcantinhoda casa
ou disputam espaço no pen-
samento, entrea listade com-
pras do mercado e a vaga re-
solução de começar uma die-
ta na segunda. Eles tomaram
conta das conversas, dos jor-
nais,dos lugares,dos silêncios.

SónoBrasil,maisde 160mil
mortos nos espiam neste 2 de
novembro. Vai ser difícil fazer
decontaqueodianãoédeles.
Onde pareceu que a vida ti-

nhavencido,umasegundaon-
dademortandadeacaboupor
fechar novamente as frontei-
ras easpessoas.O toquede re-
colher virou rotina.
Mas e o meu Ano-Novo em

Paris?Sempre teremosCacho-
eiro de Itapemirim, minha fi-
lha. Lembra do conselho visi-

onário do ministro liberal de
ombreiras?
Claro que nem tudo é pessi-

mismo.Acenadosgatospinga-
dosdecamisadaseleçãoquei-
mandomáscaras em uma es-
quina traza esperançadeque
logoos ignorantes se juntarão
às estatísticas. Não é desejar
a morte dos outros, mas tor-
cerparaqueencontremodes-
tino que procuram.
Neste 2 de novembro, tam-

bém vale lembrar a cruzada

da Presidência contra a vaci-
na chinesa. Não se passa um
dia semquepalavras soltas—
quedesafiamoconceitode fra-
se, jáquecarecemdeconexão,
ordem, clareza e tudo o mais
que transmite uma ideia or-
ganizada— incite a Associa-
ção dos Amigos e Moradores
daCloroquinaaresistirao ini-
migo vermelho.
Isso mais o projeto de des-

montar o SUS. Mais o Brasil
queimando.Maisoavançoda
pobreza.Este é, realmente,um
2 de novembro de luxo.
Não que a gente já não co-

nheça tudo isso dos filmes de
apocalipse,mas a praxe era a
coisa toda voltar ao normal
em duas horas. A diferença é
queos filmes apocalípticos ti-
nham no elenco Will Smith,
Bruce Willis, Alice Braga. E a
realidade tem Bolsonaro.

-
Claudia Tajes
Escritora e roteirista, tem 11 livros publicados. Autora de ‘Macha’

É como um filme de apocalipse que não acaba nunca

UmDia de Finados digno donome

Cynthia Bonacossa

QUADRÃO

Luiz Gê

|dom. RicardoAraújoPereira |seg. ClaudiaTajes |ter.ManuelaCantuária |qua. GregorioDuvivier |qui. FláviaBoggio |sex. RenatoTerra |sáb. JoséSimão

SUDOKU
texto.art.br/fsp

O Sudoku é um tipo de desafio
lógico comorigem europeia e
aprimorado pelos EUA e pelo
Japão. As regras são simples:
o jogador deve preencher o
quadradomaior, que está di-
vidido emnove grids, comno-
ve lacunas cada um, de forma
que todos os espaços em
branco contenhamnúmeros
de 1 a 9. Os algarismos não
podem se repetir namesma
coluna, linha ou grid
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CRUZADAS
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HORIZONTAIS:1.Cuca,Lapa,2.Os,Nhaque,3.Caititu,4.Defei-
to,5.Geiser,Ru,6.Alô,Nasa,7.Seta,Lava,8.Game,Cem,9.Pé,
Esposa,10.Orbital,11.Igarapé,12.Embaré,Al,13.Ruir,Obra.
VERTICAIS:1.Cócegas,Poder,2.USA,Eleger,Mu,3.Idiota,Bi-
-bi,4.Antes,Ameigar,5.Hífen,Estar,6.Lateral,Páreo,7.Aqui,
Sacola,8.Pu,Través,Par,9.AEIOU,Amarela.

HORIZONTAIS
1. (Gír.) Cabeça / Pedra solta 2. Artigo definido masculino
plural / Antiga forma teatral espanhola com uma dupla de
artistas 3. Espécie de porco-do-mato 4. Funcionamento irre-
gular de um mecanismo 5. Jato de água quente que irrompe
do solo, típico da Islândia / O símbolo químico do rutênio
6. A primeira palavra que se fala ao atender ao telefone / A
organização aeroespacial americana 7. Flecha / A massa mi-
neral pastosa, em fusão, resultante de uma erupção vulcânica
8. (Video) Jogo eletrônico de manipulação de imagens / O
primeiro número de três algarismos 9. Parte da cama oposta
à cabeceira / Mulher casada, em relação ao seu marido 10.
Relativo à trajetória de um corpo celeste 11. (Amaz.) Riacho
navegável que entra pela floresta 12. Famosa praia da cidade
paulista de Santos / O músico Jarreau (1940-2017), do jazz
13. Desmoronar / (Mão de) Serviço.

VERTICAIS
1. Sensação produzida por um leve roçar em certos pontos
do corpo / Ter domínio, autoridade ou pulso 2.United States
of America / Preferir entre dois oumais / O som domugido
da vaca 3. Estúpido, imbecil / Som que imita a buzina de um
carro 4. Primeiro / Tratar com carinho 5. Traço de união entre
palavras / Encontrar-se no lugar 6.No futebol, é cobrado com
asmãos / Corrida de cavalos 7.Neste lugar / A plástica é uma
embalagem usada para transportar compras e objetos 8.
Os extremos do... Pacaembú / Direção oblíqua, soslaio / Um
número como 14 ou 32 9.As vogais do alfabeto / Uma das raças
humanas.

FÁCIL

| seg. JanLimpens, LuizGê,RicardoCoimbra, Angeli, Laerte

Corra!
Globo, 23h, 14 anos
Umrapaz negro visita a casa
decampodospaisdesuana-
morada branca. Só que, por
baixo da fachada liberal da
família, se esconde um pla-
no maligno. Usando as con-
vençõesdogêneroterrorpara
denunciar o racismo nos Es-
tadosUnidos,oinovadorlon-
ga de Jordan Peele foi suces-
sodebilheteriaeconcorreua
quatroprêmiosOscar—me-
lhor filme, direção, ator e ro-
teiro original, vencendo este
último.InéditonaTVaberta,
éumaboaescolhaparaabrir
oMêsdaConsciênciaNegra.

MarilynMonroe: AMaior
Estrela de Hollywood
Instagram do canal Like, 20h
A apresentadora Anne Brau-
neconversaaovivocomocrí-
tico e cineasta Mario Abba-
de sobre a biografia da atriz
de “QuantoMaisQuenteMe-
lhor” editada por ele.

Parados na Fronteira
A&E, 20h30, 14 anos
Aagitada rotina de 15postos
fronteiriços na América La-
tina, doMéxico aoBrasil, é o
assunto desta nova série do-
cumental. Dois episódios se-
rão exibidos emsequência.

MundoMedina
Off, 21h, livre
Aoitavatemporadadoprogra-
mamostracomoapandemia
obrigou o surfista brasileiro
Gabriel Medina, bicampeão
mundial, a focarnos treinos,
jáqueascompetiçõesacaba-
ramcanceladas.

Roda Viva
Cultura, 22h, 12 anos
AescritoraNélidaPiñon,pri-
meiramulherapresidiraAca-
demia Brasileira de Letras e
vencedoradoprêmioPrínci-
pe das Astúrias, é a entrevis-
tada desta semana.Marcella
Franco, jornalista da Folha,
está na bancada.

Dra. Darci
Multishow, 22h, 10 anos
É a estreia da terceira tem-
porada da sitcom estrelada
por Tom Cavalcante e Fabi-
anaKarla. A exibição será de
segunda a sexta, sempre no
mesmohorário.

Sheila de Charme
Amazon Prime Video, 14 anos
Indicada a cinco prêmios no
RioWebfest, a segunda tem-
poradadestawebsériecômi-
ca sobre uma atriz embusca
detrabalhojáestádisponível
na plataforma.

Filme de terror
mais ousado dos
últimos anos
estreia na Globo

tonygoes@uol.com.br

-
Tony Goes

ÉHOJE
EMCASA

ilustrada
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O dinheiro ri da nossa cara
doalto de sua condiçãode se-
nhor absoluto do real.
Sua atitude é semelhante

àquela damorte descrita por
Joseph Conrad no seu clássi-
co livro “CoraçãodasTrevas”:
a morte é uma guerreira sem
pressa, certa da sua vitória,
nos aguarda com um sorriso
na face, do alto da sua potên-
cia absoluta.

Blasée na sua condição de
guerreira sempre vitoriosa.
Daí sua ausência de pressa
em vencer.
Odinheiro é ummestre bla-

sé. Nós podemos ter pressa
em acumulá-lo. Ele não tem
nenhuma, uma vez que sabe
do fato irredutível da nossa
realidade: ele compra tudo,
menos a eternidade. Amorte
ainda é a senhora absoluta.

Ele compra tudo. Não da
forma grosseira como se en-
tende essa fórmula.
Sua vitória se dámais den-

tro da filosofia dos afetos do
grandeNelsonRodrigues: “Di-
nheiro compra até amor ver-
dadeiro”. Lugares lindos, len-
tidãodos gestos, poder dage-
nerosidade.
A capacidade de encantar é

da natureza do dinheiro.

Sua delicadeza é tal que
aqueles que se arremessam
a buscá-lo de forma grossei-
ra ou a ostentá-lo de forma
abusiva acabam por perdê-
lo—oumesmoque consigam
mantê-lo, o farãoàs custas da
sua elegância.
E todos considerarão você

umricobregaquenadamere-
ce, mesmo que tenha dinhei-
ro. Este continuará a se mul-

tiplicar em seu negócio, mas
o excluirá da comunidade de
amados.
Durante a pandemia, o di-

nheiro nada de braçada.
Umadas suas formasmenos

discretas é o desejo de ser ce-
lebridade. Há pessoas por aí
rezandoporumasegundaon-
da avassaladora da Covid-19
a fim de manter seu avatar
namídia e, com isso, angari-
ar patrocínios.
O dinheiro ri, desde o Ha-

des, da miséria desses mui-
tos, que como um Aquiles de
bolso, sonhamcoma imorta-
lidademiserável dadapelo al-
goritmoquemedea traçãodo
tráfego nas redes.
O dinheiro ri da fé.
Osmuitos dinheiros que são

gastos em nome da grande
obsessão espiritual que atra-
vessa as fronteiras ideológi-
cas —ou mesmo fronteiras
de classe social— olhampra
trás, numgesto de “longa du-
ração”, como dizia o historia-
dor francês FernandBraudel,
e se reconhecem na pré-his-
tória: os picaretas que inter-
pretam sonhos com os mor-
tos o fazem desde antes da
descoberta da técnica pro-
meteica do fogo.
Odinheirodadoaosdeuses,

e seus burocratas, encanta o
mundo porque este navega à
derivadacontingência e esta é
amãede todas asansiedades.
Odinheiro ri do ridículo da

educação.
Pressionadapelo inexorável

avanço da vida como produ-
to, as escolas nadapodem fa-
zer alémde se curvaremà fal-
sa ideia de que elas devemser-
vir aomercado. Tendodesisti-
do da formação dos mais jo-
vens, as escolas se fazemagên-
cias de inovação para gera-
ções deprimidas.

Mesmo os professores, es-
sa classe pobre e humilhada
que, quanto mais velha, me-
nos uso tem, caminha, se ar-
rastando pelo mundo, como
diria o filósofo Horkheimer,
comoumaespécie abandona-
da, àprocuradealguns troca-
dos ou restos das mesas dos
ricos que os desprezam, ape-
sar de dizerem o contrário.
Quemgostaria de ver suafi-

lha casadacomumprofessor?
Falando de jovens, falemos

da juventude. Namesmame-
dida emque vivemos cada vez
mais—emque falamosdeno-
vos idosos comoummercado
emergente de consumo, aque-
les entre 50 e 80 anos, felizes
produtos doavançomédico e
sanitário, este também uma
dádiva do dinheiro—, os jo-
vensbiológicos vãodescobrin-
do, assim como quem reco-
nhece habitar um pesadelo,
que a juventude passa cada
vez mais rápido.
E mesmo você com 25 anos

já sabe que não tem mais o
corpinho que tinha aos 17.
Todaahistória da cosméti-

ca edaestéticadermatológica
devora comoumamoira gre-
gaasmulheres, cada vezmais
empoderadas.
Enfim, o dinheiro ri daque-

les que juram ser contra ele.
Ou que supõem existir umdi-
nheiro do bem ou domal.
A afirmação de que no ca-

pitalismo tudo que é sólido
desmancha no ar acaba por
se constituir, elamesma, num
mercado,noqualo cinismodo
dinheiro se faz ummodelo de
como ganhar mais dinheiro.
Entre todos, os mais bara-

tos são aqueles que afirmam
não ter preço.Melhor confiar
nos mercenários confessos.
Hoje emdia, a graçadacon-

fissão comove.

-
Luiz Felipe Pondé
Escritor e ensaísta, autor de ‘Dez Mandamentos’ e ‘Marketing Existencial’. É doutor em filosofia pela USP

As escolas se fazem agências de inovação para gerações deprimidas

Ocinismododinheiro

Ricardo Cammarota

|dom. DrauzioVarella, FernandaTorres |seg. LuizFelipePondé |ter. JoãoPereiraCoutinho |qua.MarceloCoelho |qui. ContardoCalligaris |sex. DjamilaRibeiro |sáb.MarioSergioConti

sescsp.org.br
/sescaovivo /sescsp

TEATRO

DANÇAMÚSICA

Verga
CamaleãoGrupodeDança
Direção Artística e
Coreográfica: Inês Amaral.
Direção Geral: Marjorie Quast
Dia 3/11. Terça, 21h 14

NeymarDias e
QuartetodeCordas
Instrumental Sesc Brasil
Transmissão direta do palco
do Sesc Consolação
Dia 3/11. Terça, 19h L

ELO
T.F.Style Cia de Dança
Direção: Igor Gasparini
Transmissão direta do palco
do Sesc Avenida Paulista
Dia 5/11. Quinta, 21h 14

CristóvãoBastos
Participação: João Lyra
Dia 5/11. Quinta, 19h L

CoisasqueVocêPode
DizeremVozAlta
DeSúbito Cia.
Direção: Ricardo Henrique
Dramaturgia: Ricardo Inhan
Transmissão direta do palco
do Sesc Santana
Dia 4/11. Quarta, 21h 14

Apresentações inéditas e ao vivo, e bate-papos com
pensadores de diversas áreas sobre assuntos da atualidade.

IDEIAS

SESCTVSELO SESC

CRIANÇAS

MovimentoViolão
Warren Nicholson
O violonista e professor
canadense homenageia
Bach, Heitor Villa-Lobos,
Nick Peros e Agustin
Barrios em repertório.
Curadoria: Paulo Martelli.
Direção: Flávio N.Rodrigues
Dia 3/11. Terça, 20h
Disponível on demand em
sesctv.org.br

CaixaPreta
Toda a discografia de Itamar
Assumpção, incluindo dois
álbuns (Pretobrás II e III)
produzidos a partir de
gravações inéditas em voz e
violão do ícone da vanguarda
paulista agora também fazem
parte do mundo digital.
Disponível nas plataformas
de streaming

EDIÇÕES SESC

SOBREAMORTE
invariantes culturais e
práticas sociais
Maurice Godelier (org.)
Historiadores e antropólogos buscam
responder como diferentes culturas
representam o óbito e como se
comportam diante daqueles que
agonizam.
sescsp.org.br/edicoes

EXPOSIÇÕES
Mostras abertas para visitação presencial e gratuita, mediante
agendamento prévio online em sescsp.org.br/exposicoes

Afestadosmortosnas
culturasmexicanae
brasileira
Com Mísia Lins Reesink, Daniel
Sanchez Aguila e Danilo Cymrot
Dia 3/11. Terça, 16h

Astransformações
erepresentações
midiáticasdoDíade
Muertos
Com Daira Martins Botelho,
Geraldine Izquierdo, Alejandra
Ramírez López, Oscar
Soberanes e Danilo Cymrot
Dia 4/11. Quarta, 16h

Informações em
sescsp.org.br/pqdompedro TodososMortos

De Marco Dutra e Caetano
Gotardo 120 min. - Ficção -
Brasil 16

Dia 2/11. Feriado, 19h

EntreBordas: Sons
queEscapam
Obras dos artistas Bruno
Kurru, Paulo Nenflídio, Renan
Marcondes, Sandra Cinto
e Thomaz Rosa tratam da
sutileza sonora da quietude,
do poder enunciativo do
que é som em potencial.
Curadoria: Paula Braga.
Terça a sábado
Sesc Santo André

KaderAttia -
IrreparáveisReparos
Mostra individual do
artista franco-argelino cuja
produção lida com reparação,
pós-colonialismo, diásporas
africanas e questões
relacionadas a como essas
marcas históricas são vividas
e revistas entre as nações.
Curadoria: Carolin Köchling.
Terça a sábado
Sesc Pompeia

CircoZANNI
Um grande espetáculo de variedades que reúne o que há
de melhor dos artistas que integram a companhia, formada
por diferentes grupos circenses atuantes na cidade. As
apresentações tem números aéreos, acrobacia, equilíbrio
e magia, além, é claro, de palhaçaria clássica.
Dias 7, 8 e 14/11. Sábados e domingo, 16h30. L

Parque Dom Pedro

Espetáculo com público presencial.
Grátis. Retirada de ingressos a partir do dia 3/11, 17h em
sescsp.org.br/pqdompedro. Limitado a 4 ingressos por pessoa.

ilustrada
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V O LT E L O G O , F U N G I E !

Novoarcebispode
SP, EvaristoArns
fala emeterna
missãodapaz

DomPauloEvaristoArns,49,
tornou-senestedomingo(1º)
o17ºpreladoadirigiraArqui-
dioceseMetropolitanadeSão
Paulo, criada em 1745 e uma
dasmaisimportantesdomun-
do.“Tragoamissãoeternada
paz e deDeus”, disse.
Ocatarinenseteveascensão

pelos quadros da hierarquia
católica, ligado aosmeios in-
telectuais da Igreja. Estudou
teologia emPetrópolis (RJ) e
obteve o doutoramento em
Sorbonne (França). Está em
SãoPaulodesdejulhode1966.

H LEIAMAIS EM
acervo.folha.com.br

ACERVO FOLHA

MENSAGEIRO SIDERAL Salvador Nogueira
folha.com/mensageirosideral

ANasaeaESA,agênciasespa-
ciaisamericanaeeuropeia,fe-
charamnaterça(27)acordode
cooperaçãoparafuturaexplo-
raçãotripuladadaLua.Oseu-
ropeusfornecerãoelementosà
estaçãoorbitallunarGateway,
bemcomomaisdoismódulos
de serviço para cápsulas Ori-
on.Emtroca, terãotrêsopor-
tunidadesdelevarseusastro-
nautasàórbitalunaremespa-
çonaves americanas.
“Estememorandodeenten-

dimentomarcaumpontocrí-
tico na trajetória da Europa:
confirmaqueestamos indoà
Lua, não só comequipamen-
tosetecnologiamascomnos-
sopessoal”,disseemnota Jan
Woerner,diretor-geraldaESA.
O acordo é basicamente

umaextensãodo que já exis-
te entre europeus e america-
nosnaEstaçãoEspacialInter-
nacional.“OGatewayvaicon-
tinuar a expandir a coopera-
çãodaNasacomparceirosin-

ternacionaiscomoaESA,ga-
rantindo que oprogramaAr-
temisresultenaexploraçãose-
guraesustentáveldaLuaapós
opousotripuladolunarinici-
al e além”, disse Jim Bridens-
tine, administrador daNasa.
Artemiséonovoprograma

lunar tripulado liderado pe-
la agência espacial america-
na.Curiosamente, eleparece
doisprogramasagora,nãoum.
Háainiciativapararetornar

à superfície da Lua em 2024,

noqueseriaoterceirovoode
uma cápsula Orion, com um
veículodepousoaserforneci-
dopela iniciativaprivada(há
três empresas na briga pelo
polpudo contrato: Blue Ori-
gin, SpaceX eDynetics).
Em paralelo, há a constru-

çãodoGateway,umaminies-
taçãonumaórbita alta ao re-
dordaLuaqueeraapeçacen-
traldoprogramaantesdade-
cisãodeacelerarumpousolu-
nar.De início colocadocomo
peçaessencialantesdadesci-
daàsuperfície,eleaessaaltura
étratadocomoumelemento
“foradocaminhocrítico”pa-
raoprimeiropousoem2024.
Porém,mesmosendocon-

sideradomenosprioritário,é
elequejátemcontratosdeele-
mentosnaindústria.Ummó-
dulo de propulsão fará parte
dacontribuiçãoamericana,e
agoraoseuropeussecompro-
meteram a entregar ummó-
dulodehabitaçãoeumdete-
lecomunicações e reabaste-
cimento. Canadenses e japo-
neses também tendem a fa-
zerpartedoesforço,embora
seusacordosdecontribuição
aindanão estejam fechados.
O envolvimento de parcei-

ros internacionais, comcon-
tribuiçõesdefinidasejáemfa-
sedecontratação,tornamais
difícil umcancelamento. Po-
de acontecer? Pode,mas en-

volve desconfortos diplomá-
ticos,comovemdemonstran-
doacontínuaprorrogaçãodo
prazo de uso da Estação Es-
pacial Internacional, que os
próprios americanos queri-
amabandonarem2020eago-
ra buscam “privatizar”.
Enquanto isso, o pouso lu-

nartripuladoem2024depen-
derádeapoiodapróximaad-
ministraçãonosEUA(Trump
ouBiden)edeaumentodeor-
çamentorequisitadonoCon-
gresso. Não se surpreenda,
portanto,seoGatewayacabar
saltandoàfrentenoprocesso
e a descida à superfície fique
para2028,comoaNasaplane-
javaoriginalmente.Aconferir.

Europeus fechamacordo comaNasa
para levar astronautas à órbita da Lua

DOMINGÃO
Turistas lotam as praias da Enseada e das Pitangueiras no Guarujá neste domingo (1°), véspera do feriado de Finados Vincent Bosson/Fotoarena/Folhapress

Fungie, o golfinho desaparecido da Irlanda
-EdO’Loughlin

the new york times | dublin
Osvisitantesquevierampara
o verão já se foram, e as chu-
vaseoventodoinvernoretor-
naram ao condado deKerry,
uma região bela e remota no
sudoeste da Irlanda. Mas os
moradoresdacidadedeDin-
gle,acostumadosatudoisso,

têmumapreocupaçãoainda
maior.Fungie,ogolfinhoma-
choqueajudouatransformar
a cidade, antes comunidade
costeiraeagrícola,ematração
turística internacional,desa-
pareceu, depois de 37 anos.
Duas semanas depois de

Fungie ter sido avistadopela
últimavez,osbarcoscontinu-
amasairaomartodososdias

—se as tempestades e omar
braviopermitem—embusca
desinaisdogolfinhodesapa-
recido emmeio às costas ro-
chosasda região.Naentrada
estreita do porto, onde ele
passava amaiorpartede seu
tempo,pessoasequipadasde
binóculos vasculham as on-
das em busca de um vislum-
bre de sua barbatana. Mas a

esperança estáminguando.
Kevin Flannery, o biólogo

marinhoquecriouumaquá-
riomuitopopular comaaju-
da do fenômenoFungie, dis-
se queogolfinho jáhavia de-
saparecidoantes,masnunca
pormaisqueumdiaoudois.
“É por isso que os barcos

de turismo podiam oferecer
odinheirodospassageirosde

Estátua
do golfinho
Fungie em
praça da
cidade de
Dingle,
na Irlanda;
animal,
considerado
atração
turística
global, não
é visto
há duas
semanas
Finnbarr O’Reilly/

The New York Times

Há 50 anos 2.nov.1970

voltacasoelessaíssemaomar
e não o vissem”, disse Flan-
nery. “Ele sempre foi muito
confiável. A situação não pa-
rece boa”.
“O que está acontecendo

aqui éummomentode luto”,
disseCarolineBoland,porta-
vozdaAliançaTurísticadaPe-
nínsula de Dingle. “As pesso-
as estão arrasadas aopensar
que ele talvez tenha nos dei-
xado. É comoamortedeum
membrodafamília.Eletrouxe
magia,nos inspirou,umabe-
lacriaturaselvagemquevivia
na entradadoporto.”
Golfinhossolitários—aque-

les que vivem sozinhos e em
geralseradicamemumaárea,
em lugar de viverememgru-
pos sociáveis, semparadeiro
fixo no mar— não são inco-
muns. Mas Fungie, cuja ida-
de era estimada emmais de
40 anos, era notável não só
porsualongevidade—osgol-
finhos-roazes(denarizdegar-
rafa)costumamviverdeoitoa
17anos—comoporseucom-
portamentoamistosocomna-
dadoresoubarcosporperto.
Elefoiavistadopelaprimei-

ra veznoportodeDingle em
1983, mas diversos anos se
passaram antes que ganhas-
sefamanacionalnamídiano-
ticiosa irlandesa, e emsegui-
daparaquesuareputaçãose
espalhasse no exterior.
O condado de Kerry já era

umdestinoturísticointerna-
cional,masamaioriadosvisi-
tantespreferiaaporçãosuldo

condado. EmDingle, Fungie
leva o crédito por ter adicio-
nadoapenínsulamaisseten-
trional aomapado turismo.
“Quando Fungie surgiu, 37

anos atrás, a cidade era um
fimdemundo.Nãohaviacoi-
saalgumaaquianãoserpes-
caeagricultura,easduascoi-
sasestavamemdeclínio”,dis-
se Boland, apontando que a
emigração era elevada e os
empregos, escassos.
“ANationalGeographicpu-

blicouumareportagemsobre
Fungie.Chefesdecozinhavi-
eram,eabrirambonsrestau-
rantes.Osempregossustentá-
veissósurgiramdepoisdele”.
A instrutorade ioga Ilonka

Duignani fez da cidade o seu
lar,há40anos.Duignanrecor-
daseuprimeiroencontrocom
Fungie, emumapraia estrei-
ta pouco abaixo do local em
queestava,nãomuitotempo
depois de sua chegada.
“Eu estava nadando lá e de

repente ele apareceu”, disse
ela,acrescentandoqueogolfi-
nhoseaproximouobastante
paraqueelapudesse tocá-lo.
Como muitos outros mo-

radores locais, ela acha jus-
to que Fungie tenha desapa-
recidoassim,silenciosamen-
te e sem ser visto, ao final de
mais uma temporada de ve-
rão.Ninguémgostaria de vê-
lo lançado àpraia.
“É bomque exista ummis-

tério nahistória”, afirmou.

Tradução de Paulo Migliacci
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-Vinicius Sassine
brasília A cada 23 dias, em
média,oMPF(MinistérioPú-
blicoFederal)tentaafastarRi-
cardo Salles do cargo de mi-
nistro do Meio Ambiente. A
instituição entende que ele
age, com dolo —quando há
intenção— e cálculo, contra
o ambiente.
Ainiciativadosprocurado-

res da República, contudo,
vemencontrando, até agora,
resistência na Justiça.
Já houve adiamentodeum

julgamento, distribuição er-
rônea de um recurso, demo-
ra na citação ao ministro —
quando a parte é informa-
da do processo— e até mes-
mocontestaçãoporparteda
Corregedoria doMPF.
Doze procuradores propu-

seramumaaçãode improbi-
dade administrativa contra
Salles em6de julho.
Desde então, nesta ação,

elespedemoimediatoafasta-
mentodoministro,emrazão
deações,omissões,práticase
discursosquelevaramaoque
chamamdeumdesmontede
políticas ambientais.
DiantedenegativasdaJusti-

çaatémesmoemjulgarope-
dido,osprocuradorestêmre-
corrido emsérie.
Eles jáprecisaramprotoco-

larumrecursocontraoenvio
da ação de Brasília para San-
ta Catarina. Emoutra inicia-
tiva,osprocuradoresreitera-
ramanecessidadedesedeci-
dir logosobreoafastamento.
Apresentaramaindaumno-

voagravo—umrecursofeito
à segunda instância da Justi-
ça—noqualpedemurgência
parasedecidirsobreoafasta-
mentode Salles.
Os procuradores também

recorrem à mesma segunda
instância contra decisão da
Justiçaquegarantiuaperma-
nência doministro.
Essamovimentaçãosignifi-

ca um ato processual a cada
23 dias, emmédia, para ten-
tar tirar Salles do cargo.
A Folha questionou a as-

sessoria do ministro sobre
asacusações feitaspeloMPF
e sobre a insistência por seu
afastamento do cargo. Não
houve resposta até a conclu-
sãodesta reportagem.
Atentativamaisrecentede

remover oministro da pasta
foi umagravo de instrumen-

toprotocoladonoTRF-1 (Tri-
bunal Regional Federal da 1ª
Região) na semanapassada.
A Procuradoria contestou

adecisãodo juiz federalMár-
ciodeFrança,deBrasília,que
nãoenxergou“provacabal”do
comportamentodoministro
contraoprocessoeomante-
ve no cargo.
OMPFinsistiuqueSallesco-

mete “atos de desmonte do-
losodas estruturas deprote-
ção ao meio ambiente, con-
figuradores da improbida-
de administrativa”. Segundo
os procuradores, o ministro
age para desestruturar nor-
mas,órgãos,orçamentoefis-
calização.
O agravo de instrumento é

o tipoderecursoapropriado
paraquestões tidas comour-
gentes. No TRF-1, o relator é
odesembargadorNeyBello.
Elejádecidiu,deformalimi-

nar, que aprimeira instância
deveria deliberar sobreope-
dido para o afastamento ur-
gentedeSalles.O juizoman-
teve no cargo.
Aquestão,porém,nãoestá

resolvida.A3ªTurmadoTRF
vaivotar,emjulgamentopre-
vistoparaestaterça-feira (3),

dequeméacompetênciapa-
ra julgar a ação. Esta análise
deveria ter ocorrido uma se-
mana atrás,mas foi adiada.
Oúltimorecursoapresenta-

do peloMPF, pedindo de no-
vo o afastamento de Salles,
acabou distribuído para ou-
tra desembargadora da tur-
ma, e não para Ney Bello. Is-
so deve atrasar uma tomada
dedecisão.
Chamado de “erro materi-

al”, o procedimento foi corri-
gido, e o caso foi enviado ao
gabinete do desembargador
nanoite de quinta-feira (29).
Nomeio do caminho, hou-

ve ainda uma contestação
da Corregedoria do MPF à
presençade 12procuradores
na ação. Boaparte deles é da
força-tarefa Amazônia, cria-
da por ato da PGR (Procura-
doria-Geral da República). A
ação,originalmente,édaPro-
curadoriadaRepúblicanoDF.
Écomumaassinaturamúl-

tiplaemprocedimentosdoti-
po,comoformadedesperso-
nalizaraacusação.Oprocedi-
mento da corregedoria aca-
bou arquivado, segundo in-
tegrantes doMPF.
AofensivanaJustiça,noen-

tanto,seguesemresultados.O
últimoandamentoprocessu-
aldaaçãodeimprobidadere-
gistraqueosautosestão“sus-
pensos por depender do jul-
gamento de outra causa” —
os agravos pendentes.
Nos assuntos de sua pasta,

Salles age com dolo, segun-
dooúltimorecursodoMPF,e
seusatos“atendemaumaló-
gica totalmente contrária ao
deverestataldeimplementa-
çãodosdireitos ambientais”.
Nesse caso, o agravo foi assi-
nadoporumaúnicaprocura-
dora,Marcia Brandão.
“Os efeitos da fragilização

da estrutura administrativa
sãoimediatos,comomostram
osdadossobreoaumentodo
desmatamentoeoavançode
atividadeseconômicasilegais
sobre áreas de floresta nati-
va, incluindo terras indíge-
nas e unidades de conserva-
ção”,escreveuaprocuradora.
“Apesardevariaçõesnograu

de implementaçãodosdirei-
tos, as sucessivas gestões do
Ministério doMeio Ambien-
te jamais se dedicaram a de-
sestruturarouminaraspolí-
ticasdeEstadovoltadasàpro-
teção ambiental, mas sim a

Acada23dias,MPF tenta afastar
Salles de cargonoMeioAmbiente
Procuradores alegam que há ação proposital contra o ambiente; Justiça resiste a acatar pedidos

aperfeiçoá-las ou incremen-
tá-las”, afirmou.
Osefeitosdoquechamade

desmontepodemser irrever-
síveis,apontouoMPF.“Ades-
regulamentação demedidas
proibitivas,adesmobilização
de servidores e o desmon-
te da fiscalização consistem
em frentes permanentes de
fragilização dos órgãos am-
bientais federais.”
Sallesagede formapreme-

ditada, segundooagravo, e a
continuidade dele no cargo
de ministro vem alimentan-
do a flexibilização de regras
e o desmonte da fiscalização
ambiental.OrecursodoMPF
falaemuma“verdadeiraero-
sãodasinstituiçõesrelaciona-
das aomeio ambiente”.
Enquantoisso,Sallessegue

praticando atos que flexibi-
lizam regramentos e a fisca-
lização ambiental e que au-
mentamíndicesdedesmata-
mento e queimadas, confor-
me o entendimento doMPF.
Ao mesmo tempo, o minis-
tro acirra crises políticas no
governoBolsonaro.
Primeiro, o titular doMeio

Ambiente chamou o minis-
troLuizEduardoRamos (Se-
cretariadeGoverno)de“ma-
riafofoca”,emumapostagem
emsua conta noTwitter.Mi-
nistrosmilitaresqueremSal-
les fora dapasta.
Depois,oministrochamou

o presidente da Câmara, Ro-
drigoMaia(DEM-RJ),de“Nho-
nho”, o gordinhomimadoda
série “Chaves”. Em seguida,
alegouqueapublicaçãoocor-
rera em uso indevido de sua
conta por terceiros.

Pantanal tempior outubro; naAmazônia, fogo cresce 121%
-PhillippeWatanabe

sãopaulo Asqueimadascon-
tinuam castigando biomas
brasileiros. Na Amazônia, o
fogo aumentou 121% em ou-
tubro em relação ao mesmo
mêsem2019.Enquantoisso,o
Pantanalteveoseupioroutu-
brodeincêndiosjáregistrado.
NaAmazônia, foram regis-

trados 17.326 focos de quei-
mada no últimomês, segun-
do o Programa Queimadas,
do Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais). Em
outubrode2019, foram7.855
(omenorvalorparaobioma).
É o segundo pior outubro

de queimadas da Amazônia
emdezanos,atrásapenasde
2015, com 19.469 focosde ca-
lor.O fogonobioma temori-
gemhumanaeénormalmen-

te ligado aodesmatamento.
Aaltaocorreapesardaproi-

biçãodeusodefogonaregião
edapresença,desdemaio,das
Forças Armadas contra ilíci-
tosambientais.Alémdequei-
madas,odesmatamentoper-
manece emníveis elevados.
Aomesmotempo,oPanta-

nal continua enfrentando o
seu pior ano de queimadas.
Ofogonaregiãotambémtem
origemmajoritariamentehu-
mana(acidentalouintencio-
nal),eseagravacomapiorse-
ca dobiomaem 60 anos.
Em outubro, foram 2.856

focos de calor, o maior valor
járegistradoparaomês.Tra-
ta-se de um aumento de 17%
ante omesmomêsde 2019.
Asituaçãotevepequename-

lhoraquandocomparadaaos
trêsmesesanteriores.Emju-

lho, agosto e setembro, o au-
mentodasqueimadasnoPan-
tanalfoide,respectivamente,
241%,251%e181%,emrelação
aosmesmomesesde 2019. O
dadodesetembroéorecorde
absolutopara o bioma.
Ousodefogofoiproibidono

Pantanalemjulho,pordecre-
todopresidenteJairBolsona-
ro.OestadodeMatoGrossojá
proibiraantesasqueimadas.

Bolsonaro comemora
liberação de pesca de
sardinha emNoronha

-Ricardo Della Coletta

brasília OpresidenteJairBol-

sonaro comemorou a auto-
rização para pesca de sardi-
nha na área do Parque Naci-
onalMarinhodeFernandode
Noronha.Aflexibilizaçãope-
lo governo federal preocupa
ambientalistaseérechaçada
pelogovernodePernambuco.
Apermissãoparaaativida-

de ocorrerá por meio de ter-
mos de compromisso firma-
dos entre o ICMBio (Institu-
toChicoMendesdeConserva-
çãodaBiodiversidade)epes-
cadores locais.OministroRi-
cardoSalles(MeioAmbiente)
assinouodocumentonasexta
(30),ematorealizadonailha.
A autorização da atividade

tambémfoicelebradapelose-
cretáriodeAquiculturaePes-
ca,JorgeSeif,quenasredesso-
ciaissereferiuaosopositores
daatividadecomo“eco-xiitas”.

Seif e Salles viajaram para
oarquipélagocomoutrasau-
toridades do governo Bolso-
naro, entre eles osministros
Milton Ribeiro (Educação) e
MarceloÁlvaroAntônio (Tu-
rismo),alémdopresidenteda
Embratur, GilsonMachado.
Ogovernoaindanãopubli-

cou informações oficiais so-
breaextensãodaautorização.
No entanto, interlocutores

disseram à Folha que a per-
missão se aplica para pesca-
dorestradicionaisequehave-
ráhorários e locais controla-
dos para a atividade. A auto-
rizaçãodevevalerparaospe-
ríodos denovembro e abril.
AsardinhaemFernandode

Noronha é usada como isca
para pesca emaltomar.
Especialistasqueatuamno

local ressaltam que a maior

partedademandaporpesca-
do no arquipélago é para tu-
ristas, nãopara apopulação.
O Secretário de Meio Am-

biente e Sustentabilidade de
Pernambuco, José Antônio
Bertotti,queixou-sequeoes-
tado não foi consultado so-
breamedida,naqualvêrisco.
A pesca no parque —que

corresponde a 70% da área
deFernandodeNoronha—é
proibidadevidoaosimpactos
ambientais.Pescadoresarte-
sanais jápodiamatuarnores-
tante do arquipélago.
Funcionáriosdeórgãosam-

bientaisconsultadospelaFo-
lhadisseramtemerqueame-
dida seja um primeiro pas-
so para ampliar a atividade
noarquipélago—oque teria
maiores consequências para
o equilíbrio ecológico.

Oministro doMeio Ambiente, Ricardo Salles, em cerimônia de formatura dos alunos do curso do instituto Rio Branco, Brasília Adriano Machado - 22.out.20/Reuters

5.544.815 casos
Foram registradas 10.084
novas infecçõespelo Sars-CoV-2

160.104mortes
Brasil registrou 202
óbitos nodomingo (1º)
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-Patrícia Pasquini
sãopaulo GemimadeOlivei-
ra Rosa foi uma empreende-
doradesucesso.Mirna,como
era conhecida entre os ami-
gos,nasceuemCabreúva(SP).
Permaneceu em sua terra

natal até os 15 anos, quando
fez asmalas e foimorar com
a família em Piedade, outra
cidadepaulista.
Foi no novo endereço que

ela conheceu o amor de sua
vida, Nelson Batista da Ro-
sa, hoje com 89 anos. Já ca-
sados, Nelson e Mirna deci-
diram “juntar os panos” e se
mudarampara Jundiaí.
FoinacidadedaGrandeSão

Paulo que Mirna fez dinhei-
ro, sucesso e, claro, história.
Ela se arriscou como atriz

de radionovela, foi costurei-
ra, mas se deu bem mesmo
na terceira função: ajudante

numsalãodebeleza.
Assimqueaprendeuastéc-

nicasdeembelezamentodos
fios, abriu opróprio salãode
cabeleireiros, cuja clientela
era cativa. A famacomos ca-
beloseratamanhaquechega-
vaafazer30penteadosaossá-
bados—diamaisconcorrido.
Daprática,partiuparaoen-

sino das técnicas que usava
para esculpir “obras de arte”
na cabeçadas clientes.
Abriuumaescoladeforma-

çãodecabeleireiros—umso-
nhorealizadonoqualperma-
neceu à frente até os seus 76
anos, quando se aposentou.
Na escola, Mirna cumpria

uma função social: concedia

bolsas de estudos para alu-
nosdebaixa renda.O legado
de Mirna continua. A esco-
la atende até hoje a comuni-
dadeondeestá inserida com
serviços a preços populares.
InspiradosporMirna,osoi-

to filhos dela atuam na área
dabeleza.Ofilhoeocabelei-
reiro Nelson Batista da Rosa
Junior, 54, lista uma série de
qualidadesdamãe:era inteli-
gente,sonhadora,batalhado-
raevencedora. “Nuncarecla-
mouda vida”, diz.
“Minha mãe tentou unir a

classe dos cabeleireiros, que
émuitocompetitiva”,dizaou-
tra filha, Silvia Rosa, 57, tam-
bémdonadeumsalão.

Mirnatambémdedicou-sea
fazercaravanas levandogen-
teaosprogramasdeSBTeRe-
cordnadécadade 1980.Tam-
bémajudavaosseusalunosa
sedeslocarematéoseventos
debeleza emSãoPaulo.
Mirnafoiduasvezeshome-

nageadapelaCâmaraMunici-
pal de Jundiaí, com comen-
da de honra e título de cida-
dã jundiaiense.
Fora dos salões de beleza,

gostavadeparticipardeações
sociais na Apae, nos asilos,
em hospitais psiquiátricos e
nos demais eventos ocorri-
dos em Jundiaí.
No dia 17 de outubro mor-

reu, aos 83 anos, por proble-
mas cardíacos crônicos. Ela
deixou omarido, oito filhos,
16netos,quatrobisnetosemi-
lharesdecabeleireirosqueum
diasentaramnumadascadei-
ras de sua escola.

Ensinoumilhares a esculpir
obras de arte empenteados
GEMIMADEOLIVEIRA ROSA (1937-2020)

coluna.obituario@grupofolha.com.brMORTES
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Veja como será
o funcionamento
dos cemitérios
na capital paulista

Horário estendido
Necrópoles abertas
das 7h às 18h

Regras
• Usar máscara
• Aceitar medição de
temperatura corporal

• Passar álcool em
gel nas mãos

Cerimônias
• Neste ano, os cultos serão
realizados emmaior número
ao longo do dia para evitar
aglomerações e em espaços
abertos dos cemitérios

• Celebrações em capelas
estão proibidas

Estrutura
• Locais contarão com
banheiros químicos
femininos, masculinos
e para pessoas com
alguma deficiência

• Espaços receberão
reforço de funcionários
para diminuir filas
nos atendimentos e
portões de entrada

23
são os cemitérios
(inclui um crematório)
administrados pela prefeitura
Fonte: Serviço Funerário do
Município de São Paulo

OPINIÃO
-Osmair Camargo Cândido
(Fininho)
Sepultador no Cemitério da Penha
(São Paulo)

Eu mesmo abro o cemitério
em uma situação inédita. A
pandemiafezmuitasvitimas
queparacávieram.Poresses
portões,passarammuitaspes-
soas. Passaram flores, peças
ensaiadas,tristeza,easdores
daqueles que aqui deixaram
seusqueridosparentes, con-
jugues, filhos e amigos.
Nesta segunda (2), pode-

rão aproximar-se um tanto
da sepultura [pela primeira
vez após o governo estadual
permitirareaberturadosce-
mitérios para visitação], ain-
daquemantendoodistanci-
amento social. É perceptível
aqui o odor da parafina, das
velasedoscânticosentoados
desdeo cruzeiro das almas.
Este éoprimeiroDiadeFi-

nadosapósosdiasdepicoda
pandemia. Dias envoltos em
tristeza emarcados pela dor

e pelos gritos que chegavam
antesdoscaixõeseseenfilei-
ravamcomocarrosemumes-
tacionamento.Apanhávamos
oscorpos,aindanacalçadae
delongevimosaspessoasem
totaldesesperogritandocon-
tra amorte. Gritando contra
tudo e contra todos.
Seguíamos com o caixão

sem flores, sem preces, sem
acompanhantes.Mas, os gri-
tos permaneciamdo lado de
fora.Mais deumavez vimãe
agarrando-seaocaixãodofi-
lho. Narrando a vida de am-
boseimersaemprofundador.
Malelacompreendiaoque

estávamos fazendo. Nenhu-
madorenvelhece.Elaperma-
necevivapulsandodentrode
quemasente.Edecertomo-
do, em quem atenta para es-
sa pulsação.
Éimpossívelpresenciarce-

nascomoessasenãoseenvol-
ver. Não se sentir pego pelas
teias da emoção. Frescas es-
sas memórias, rutilam por
minhas noites. Gritos e ima-
gensdaquelesdiasecoamho-
je, comoumeterno retorno.

O curioso é que os cemi-
térios no Brasil tiveram ori-
gememordensreligiosas.Eles
cresceramapós a seculariza-
ção e passaram por profun-
das reformas.
OsrituaisreligiososnoOci-

dente, para amaioria da po-
pulação,têminícioantesmes-
modaadolescência.Seguem-
secasamento,extremaunção
e a encomendado corpo.
E, no auge da pandemia, o

mais triste foi perceber que
a essência dos enterramen-
tosnãosefizerampresentes.
Osrituaisforamimpedidos

porcautela.Paraevitarocon-
tágio [pelo novo coronaví-
rus].Mas, depois de enterra-

dos, não veio nenhum religi-
oso, de qualquer ordem, pa-
ra erguer as preces.
Entendoque,naAméricado

Sul,essesrituaissãodecapital
importância.Trata-sedatran-
siçãodomundofísicoparaou-
troplano.Rituaisdemortesão
de grande importância, pois
fechamumciclo.Éumaespé-
ciededirecionamento.Ouse-
ja,viveu,praticouestafé,por
meiodeseufundamento,pa-
ra ele e os seus.
Bom seria se cada um de

nós tomássemos consciên-
ciadopossível.Ouseja,fizés-
semos acontecer a melhora,
semcontornaratragédia.En-
frentássemos o que temos e
comoquepodemos.
Emdatadegrandevisitação

como esta, um dos focos de
observação são as flores. Al-
gumas coloridas, outras sin-
gelas, outras importadas.
Tambémháditos sobre fa-

lecidos famosos. São atores,
esportistas, artistas, gente
decinema,cientistasemúsi-
cos.Muitosvãoaotúmulopa-
radarpitacossobreepitáfios.

Neste Finados,muitos reverão
quemmorreu semdespedida
Espero por algo que abrande gritos, dores e saudades que ainda pulsam

Sepulturas no cemitério Vila Formosa, na zona leste de São Paulo Mathilde Missioneiro-24.set.20/Folhapress

Para lembrar, anotam em
papelnúmerodeterreno,se-
pultura, quadra, ossuário.
Entretanto,asaudadeeador

nãotêmsepultura.Elasnãopo-
demficarsobamemória.Am-
baspulsamnamaioriadosvi-
sitantes. Comelas, amaioria
chegouecomelasretornarão.
Comoaeletricidade,asau-

dadeeadornãosãoalcança-
daspelavisão.Maspodemser
percebidas. Não se necessita
tocá-lasparasaber.Eelassão
transmissíveis.
Umgrandepoeta disse em

sua obra que “emcada expe-
riência,seaprendeumalição”.
Atéopresente,muitosdenós
apresentounúmeros,gráficos
e projeções.
Eu espero por algo que ao

menos abrande os gritos, as
dores as saudades que pul-
sam de modo ainda tão do-
lorido emnossa gente.
Mesmo quem não viu de

perto tanta tristeza, tantas
mortes, se sentiu também
afetadopor elas.
Neste dia 2, o campo santo

está aberto, recebendoos vi-
sitantes.Omomentopropicia
reflexãosobreoquetemalto
preço e oque temalto valor.
Qualéosentidodaféduran-

tetragédiascomoestaquees-
tamos enfrentando?
Existemmeiosdehumani-

zar os enterros emergenci-
aiscomoosdestapandemia?
Àsvezes,tenhoaimpressão

dequenasci emumpaís que
maisprocuraeencontra cul-
pa doque acha solução.

[
Existemmeios
de humanizar
os enterros
emergenciais como
os desta pandemia?
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Há poucos dias, foi lançado
o Anuário Brasileiro de Segu-
rançaPúblicade2020, que, en-
treoutras coisas, nosmostrou
que estamos falhando, emui-
to, no cumprimento do nos-
so dever de proteger, sobretu-
do, as crianças. Os dados até
entãodisponíveis apontavam
que, noBrasil, a cada 11minu-
tosumapessoaeraestuprada.
Hoje, o crime é registrado

a cada 8 minutos. 85,7% das
vítimas são mulheres; 57,9%
têm menos de 13 anos; 70,5%
sãovulneráveis e, em84,1%dos
casos, a vítima éabusadapor

pessoaspróximasaela eà sua
família. Jápassoudahorades-
se tema deixar de ser tabu.
Ocasodagravidez eaborta-

mento por umamenina de 10
anosdeuvisibilidadeaumare-
alidadeque, infelizmente,a so-
ciedadeseesforçapor ignorar.
Em 2020, 40 meninas com

até 10 anos fizeram um abor-
to, todasvítimasdeestupro.De
2000a2018, 18meninasdeaté
14anosmorreramporcompli-
cações no procedimento.
Asconsequênciasparaavida

dascriançasquesobrevivema
umestuprosãomuitas.Estudo

publicado em 2016, na Revis-
ta Em pauta, da UERJ, apon-
tou estresse pós-traumático,
depressão e retraimento so-
cial comoalgumasdas conse-
quências da violência sexual.
Apesar disso, políticas de

combate à cultura do estu-
proeaoscrimes sexuaisainda
enfrentammuitadesinforma-
ção, revestidade falsosmora-
lismos, emuitasvezesnãoche-
gamnemsequeraseremdiscu-
tidas,quedirá implementadas.
Nossosprofessoresnão têm

formaçãoou incentivoparao
ensinodaeducaçãosexual,da-

doquealgumaspessoas insis-
tememnão entender que isso
nada temaver comoquecha-
mamde erotização infantil.
Asescolasdeveriamnãoape-

nas ensinar o funcionamento
do sistemareprodutorhuma-
no,mastambémpromoverdis-
cussões sobre respeito, riscose
consenso,de formatransversal
e ao longo da educação bási-
ca. São essas abordagens que
abremespaço para as denún-
cias de abusos sexuais.
Há poucos dias, o caso do

jogadorRobinho–condenado
pela justiça italianaporcrime

de violência sexual– veio à to-
na.Muitasmulheres semobi-
lizaram e denunciaram o ab-
surdo que é colocar em posi-
ção de destaque e de referên-
cia um estuprador. Mas tam-
bémhouveaquelesque,de tão
imersosnaculturadoestupro,
rirameminimizaramasações
do jogador, quandoessedisse
queamulher estavabêbada e
que o ato não configurava es-
tupro, a despeito das provas.
Oquenãopercebeméque,ao

banalizarem os atos de Robi-
nho, estão nutrindo a cultura
que permite que bebês, crian-
ças eadolescentes sejamestu-
prados todososdiasde forma
impune no nosso país.
Oclubede futebol suspendeu

a contratação somente após
pressão dos patrocinadores,
mostrando que prejuízos fi-
nanceiros têm peso maior do
que os direitos humanos.
Sabendo que este seriameu

últimoartigoantesdoprimei-

ro turno das eleições munici-
pais, refletimuito sobre o que
deveria escrever. Escolhi cha-
mar atenção para o fato de
que oBrasil não será bompa-
ra ninguém enquanto nós fe-
charmososolhosparaumpro-
blema tão grave que destrói a
vida de tantas crianças.
Estupro ainda é tema tabu,

masreflete, demuitas formas,
osdesafiosqueprecisamosen-
frentarnaconstruçãodecida-
des mais humanas e seguras,
sobretudo para as crianças.
Em um momento de tanta

polarização, de debates ra-
sos e relativização de todo ti-
po de violência, faço um ape-
lo aos eleitores para que dei-
xem a apatia de lado e se en-
gajem nas eleições deste ano,
cobrandoeapoiandocandida-
tosdispostosa, de fato, prote-
ger as nossas crianças.
Dissodependemaquelesque

são o futuro e também o pre-
sente do Brasil.

Estupro ainda é tema tabu, mas reflete desafios que precisamos enfrentar

-
Tabata Amaral
Cientista política, astrofísica e deputada federal pelo PDT-SP. Formada em Harvard, criou o Mapa Educação e é cofundadora do Movimento Acredito
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-Daniel Carvalho
são paulo Após o primeiro
anodegovernoJairBolsona-
ro(sempartido)sertomado
pelareformadaPrevidência
e o segundo ser travado pe-
lapandemiadeCovid,abase
conservadoradopresidente
trabalhanaformaçãodeuma
frenteparlamentarparades-
travar,nasegundametadeda
gestão,apautadecostumes
que acaboupreterida.
AdeputadaBiaKicis (PSL-

DF)estácoletandoassinatu-
ras de colegas para formar
a bancada. Até o final da se-
mana passada havia apoio
de 30 senadores e 100depu-
tados, segundo ela. A inten-
ção é conseguir mais 80 as-
sinaturasdedeputadospara
queabancadaconservadora
saiadopapelaindaem2020.
Desdeoanopassado,opre-

sidentedaCâmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), e odoSena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), têm servido de antepa-
roàpautaquetratadetemas
como homeschooling (edu-
cação em casa), escola sem
partido, o que chamam de
ideologiadegêneroeocom-
bate ostensivo à corrupção.
Kicis disse acreditar que a

formação do grupo até o fi-
naldesteanoterá influência
naseleiçõesparaocomando
dasduasCasas,emfevereiro
de 2021, embora haja parla-
mentares que apoiem a cri-
açãodabancada,masnão a
veemcomoarmaparainter-
ferir nas disputas.
“Hoje, embora seja mino-

ria,háumaforçamuitogran-
dedaalaprogressista.Elesse
impõem,pressionammuito
o presidente da Casa. Não
sãomaioria, mas sãomuito
organizados”,afirmouKicis.
“Então, se não nos unir-

mos,nãonosorganizarmos,
embora sejamos maioria e
representemosamaioriado
povo brasileiro, não conse-
guimos levar adiante a pau-
tadeinteressedapopulação”,
disse a deputada.
Kicis define conservador

comoalguémque“quercon-
servar o que tem de bom e
mudar o que não é tão bom
assim”.Elaafirmaquehápau-
tasemcomumentreoscon-
servadores,comoadefesada
vidadesdeaconcepção,por

exemplo,mashádivergênci-
asemtemascomoasarmas.
“Nemtodososconservado-

ressãofavoráveis,porexem-
plo,aoportedearmas,estaé
umaquestãoque éumpou-
co controversa,mas a gente
querpromoverodebate so-
bre este tema. Se você não
tem conservadores para fa-
zer isso, ninguémvai fazer.”
Noanopassado, a primei-

ra tentativa do governo de
aprovarotextodasarmasfoi
desidratadapeloCongresso,
queautorizouaampliaçãodo
porte edaposse apenaspor
colecionadores,atiradorese
caçadores.
Dostemasquejáestãoem

tramitação,ogrupoquerpri-
orizarmatériasrelacionadas
àprisãoapóscondenaçãoem
segunda instância, voto im-
presso,contraaexpansãodas
possibilidadesde aborto e a
legalizaçãodedrogas,como
o plantio de maconha mes-
moquepara usomedicinal.
Muitas dessas pautas são

bandeiras que ajudaram a
elegerJairBolsonaroeamai-
oria de sua base ideológica,
porém não caminharam na
primeirametadedogoverno.
“Haviaumacordo,atécom

oRodrigoMaia,quenósdei-
xaríamosaspautasdecostu-
mesparao segundoano.Fi-
zemos um acordo de que a
gentetravariaessasbatalhas
nascomissões,masnãopau-
tarianoplenárioessestemas
maispolêmicos,digamosas-
sim”, disse a deputada.
“Só que, neste ano, quan-

do era para estas pautas co-
meçarem a caminhar, veio
a pandemia. Então, a gente
não teve comissão, não teve
nada. Já estamos atrasados
e precisamosdar uma satis-
façãoparaasociedade”, afir-
mouKicis.
Um dos mais influentes

deputados da Frente Par-
lamentar Evangélica, o de-
putado Sóstenes Cavalcan-
te (DEM-RJ), apoiaacriação
daFrenteParlamentarCon-
servadoraenãovêpossibili-
dadededisputaentreasdu-
as bancadas.
“Achoqueelassomamfor-

çase[abancadaconservado-
ra]ampliaumpoucooleque
daevangélica.Temconserva-
dores que não são evangéli-
cos”, afirmouSóstenes.

O deputado disse acredi-
tar que as pautas das duas
frentesserãobasicamenteas
mesmas com uma ou outra
divergência.Comoexemplo,
elecitouapropostadelegali-
zaçãode jogosdeazar. “Não
sei se a conservadora ficará
contra”, disse o deputado.
LíderdaMinorianaCâma-

ra, o deputado José Guima-
rães (PT-CE)afirmouquevê
com naturalidade a criação
deumafrente,masqueotra-
balhoparainviabilizarapau-
taconservadoradogoverno
serámantido nos próximos
dois anos.
“Vamoscontinuarnames-

ma linha. Eles deviam estar
preocupadosemapresentar
sugestões para a retomada
docrescimento.Paraestego-
verno,senemocentrãodeu
jeito,oquediráumafrente”,
afirmouodeputado.
Opetistafazalusãoaoblo-

co de partidos que costuma
apoiar governos indepen-
dentemente do ponto que
ocupam no espectro políti-
co, desde que haja partici-
paçãonaadministraçãopor
meiodecargoseliberaçãode
recursos.
Integrantesdabaseideoló-

gicadogovernoBolsonarore-
clamamnos bastidores que
se sentempreteridosemre-
laçãoaosaliadosdocentrão
pela articulação política do
Palácio doPlanalto.
Emummovimentorecen-

te,tentaramforçaratrocado
ministrodaSecretariadeGo-
verno,generalLuizEduardo
Ramos, mas não obtiveram
sucessona empreitada.
Enquanto isso, a investida

conservadora tenta ganhar
opalco internacional.
Kicisafirmouqueestátra-

balhandonaestruturaçãode
umafrenteconservadorasul-
americana, reunindo parla-
mentares de outros países
do continente. Ela disse já
ter conversado sobre o pla-
no com representantes de
Colômbia,ChileeArgentina.
“Oobjetivoéagenteseunir

alémdas fronteiras, [agluti-
nar]paísesquebuscampre-
servarsuasoberania,quesão
contraodesrespeitocomque
a esquerda e os globalistas
tratam os países e os gover-
nos conservadores”, disse a
deputada.

Conservadores se
unemparadestravar
pautade costumes
Agenda garantiu a eleição do grupo e de Jair Bolsonaro
nas eleições de 2018

Médico de Jair Bolsonaro erra e
diz que vacina contra a Covidmata
-Patrícia CamposMello

sãopaulo OcirurgiãoAntonio
LuizMacedo,médicodopre-
sidente JairBolsonaro,divul-
gouumamensagemdeáudio
emquefala,erradamente,que
a vacina contraCovid-19ma-
touumvoluntáriobrasileiroe
queaspessoasnãodevemser
cobaias.Oáudioestácirculan-
do emgrupos deWhatsApp.
Nagravaçãodecincominu-

tos,emqueMacedoseidenti-
ficacomo“cirurgiãodoapare-
lhodigestivo,econhecidono
Brasil inteiro”, o médico res-
ponsávelporcirurgiasdeBol-
sonaropede“respeitoaosbra-
sileiros,nósnãosomoscobai-
aspara sermos testadas com
vacinas que não têmaprova-
çãodeninguém”.
Eleafirmaqueostestespre-

cisamserfeitoscom“maisse-
riedade,commenosoba-oba,
de modo que não se admita
que um médico de 28 anos
deidademorratestandouma
vacina” e aponta para o peri-
godoimunizante, lamentan-
do “esse coitadodessemédi-
code28anosquemorreu to-
mando vacina.”
“Paredesetestarvacina,va-

cinanãoéparasetestar,vacina
é para se aprovar se os dados
davacinaforneceremseguran-
çaparaomédicoautorizar”,diz
Macedo,queconfirmouàFo-
lha serautordoáudio.
A afirmação deMacedo so-

bre a vacina não procede. O
médicobrasileiroquepartici-
pavacomovoluntáriodosestu-
dosdavacinacontraocorona-
vírusemdesenvolvimentopela
UniversidadedeOxford(Reino
Unido)morreuporcomplica-

çõesdaCovid-19enãorecebeu
a imunizaçãoemteste.
Ele fazia parte do chama-

do grupo controle, que rece-
beoutromedicamento, imu-
nizaçãoou substânciaplace-
bo, semefeitonenhum,para
comparaçãodeeficáciaeefei-
tos colaterais.
Noáudio,Macedotambém

alfinetao governadorde São
Paulo, João Doria. Doria afir-
mou que a vacinação contra
o novo coronavírus em São
Paulo será obrigatória, exce-
toparapessoasqueapresen-
temalgumarestriçãoavaliza-
da por ummédico.
A Coronavac, imunizante

contra a Covid-19 criado pe-
la chinesaSinovaceque será
produzida no Brasil em con-
junto como InstitutoButan-
tan,mostrou-seseguraemseu
testedachamadafase3 (aúl-
timaantesdaaprovação)em

50mil voluntários naChina.
“Quem autoriza vacinação

não são leigos governadores
ou prefeitos ou quem quiser
da redepública...quemauto-
riza a vacinação é o médico
do paciente, que é o respon-
sável”,dizMacedo.“Senóses-
cutarmosoqueosnossosgo-
vernadores de cima, o nosso
presidente e toda sua equipe
falando,eopresidentedaAn-
visafalando,nóssaberemoso
momentocertodeusaravaci-
na e qual vacina a ser usada.”
Odiretor-geraldoInstituto

Butantan,DimasCovas, che-
gouaafirmarqueaAnvisaes-
tavaretardandoaautorização
paraaimportaçãodamatéria-
primada farmacêutica Sino-
vacquepossibilitaráafabrica-
çãodavacinachinesanoBra-
sil. O insumo já foi liberado.
IndagadopelaFolha se iria

recomendaraseuspacientes
a vacinaCoronavac seela for
aprovada pela Anvisa, Mace-
doafirmou:“Sim,seforauto-
rizadapelaAnvisa,nóstemos
o direito de usar a vacina. Se
nãoforautorizadapelaAnvi-
sa, eu não vou prescrever de
jeito nenhum e não vou dei-
xar ninguémtomar.”
Ocirurgiãoafirmatambém,

no áudio, que a Covid-19, “se
for bem tratada, não mata
ninguém”.
Até a noite deste domingo

(1°), mais de 160mil pessoas
haviam morrido em decor-
rência daCovidnoBrasil, se-
gundo dados das secretarias
de saúde estaduais compila-
dospeloconsórciodeimpren-
sa formado por Folha, UOL,
O Estado de S. Paulo, Extra,
OGlobo eG1.

NOVA REVOLTA DA VACINA EM SP
Manifestantes pró-Bolsonaro (sempartido) protestaramna av. Paulista, na tarde deste
domingo (1º), contra Doria e o uso obrigatório da vacina para coronavírus Marlene Bergamo/Folhapress

“
Sim, se for autorizada
pela Anvisa, nós
temos o direito de
usar a vacina. Se
não for autorizada
pela Anvisa, eu
não vou prescrever
de jeito nenhum
e não vou deixar
ninguém tomar
Antonio LuizMacedo
médico do presidente
Jair Bolsonaro
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Distribuição de comunidades terapêuticas
Por unidade federativa

41 a 60%

81 a 100%

21 a 40%0 a 20%

61 a 80%

-Gabriella Soares
sãopaulo Orepassedeverbas
aempresasprivadasquerea-
lizam tratamento com inter-
naçãodedependentesquími-
cospassoudeR$153,7milhões
em2019paraR$300milhões
neste ano, segundo o Minis-
tério daCidadania.
LevantamentofeitopelaFo-

lhamostraque74%dascomu-
nidades terapêuticas que re-
cebemfinanciamentofederal
sãodematriz religiosa.
Aredeprivadadetratamen-

toparaovícioemálcooledro-
gasfoiexpandidanogoverno
deJairBolsonaro.Em2018,ha-
via 2.900 leitos patrocinados
comdinheiropúbliconoBra-
sil.Essenúmerosubiupara 11
mil em 2019, e miram-se 20
mil vagas até ofinal de 2020.
Consultado pela Folha so-

breaampliaçãoda redee so-
bre osmotivos técnicos para
oaumentode95%doinvesti-
mento, oMinistério daCida-
danianãosepronunciouatéa
conclusãodestareportagem.
O levantamento da Folha

cruzou informaçõesdomapa
dascomunidadesterapêuticas
cominformaçõesemcanaisofi-
ciaisacercadas487entidades
querecebemosrepasses:37%
sãocatólicas,29%sãoevangé-
licase8%sedizemsócristãs.
Aexpansãofoi interrompi-

dabrevementepelapandemia
de Covid-19, mas logo foi re-
tomada coma reabertura de
umedital em junhode 2020.
Além disso, em outubro, o

ministrodaCidadania,Onyx
Lorenzoni,anunciouumpro-
jetoparainternardependen-
tes químicos em situação de
rua,emparceriacomoMinis-
tério daMulher, da Família e
dos Direitos Humanos. O in-
vestimento extra de R$ 10,2
milhõesserádestinadoàaber-
tura de mais 1.400 leitos nas
organizaçõesjácredenciadas.
Em julhodeste ano, oCon-

selho Nacional de Políticas
sobre Drogas (Conad) divul-
gouumaresoluçãoqueregu-
lamentoucomopolíticapúbli-
ca a internaçãode crianças e
adolescentes.Eladeveentrar

emvigornoprazodeumano.
OMinistérioPúblicoFederal

(MPF)eoConselhoNacional
deSaúde foramcontraame-
dida, por considerarem a in-
ternação ilegal peloEstatuto
daCriançaedoAdolescente.
OConad foiumdosórgãos

públicos que perderam par-
ticipaçãopopular em 2019.
Asdecisõesagorasãotoma-

dasexclusivamenteporrepre-
sentantes governamentais.
Entidadescomconhecimento
técnicosobreotema,comoo
ConselhoFederaldePsicolo-
giaeoConselhoNacionaldos
DireitosdaCriançaedoAdo-
lescentenãoforamconsulta-
dassobreamedida,queafeta
jovens de 12 a 18 anos.
Paraespecialistasemsaúde

mental,aexpansãonãoaten-
deacritériostécnicosoumé-
dicos. Segundo o presidente
da Associação Brasileira de
Saúde Mental, Leonardo Pi-
nho, o investimento está on-
demenosseveemresultados.
“A internação não é omais

importanteenãoérecomen-
dadacomotratamento.Épa-
raissoqueexistemosCaps.”O
orçamentodosCaps(Centros
deAtençãoPsicossocial)pre-
vistoédeR$158milhões,pou-
comaisde50%dodestinado
acomunidadesterapêuticas.
AProcuradoriaFederaldos

Direitos do Cidadão doMPF
vênomovimentodogoverno
federalumaescolhapolítica.
AprocuradoraLisianeBrae-

cher,coordenadoradogrupo
de trabalhodaPFDC sobre o
tema,enfatizaque“ovícioem
álcool e drogas é questão de
saúdemental, por lei”. E, diz,
“aPolíticaNacionaldeSaúde
Mental garante o direito ao
tratamentonopróprio terri-
tóriododependente,comsua
família e comunidade”.
Mas a característica legal

mais complexa quanto às
comunidades terapêuticas é
que, embora elas se insiram
nocontextodeumproblema
de saúde pública e sejam re-
gulamentadas no Ministério
daSaúdedesde2012, sãocre-
denciadas e financiadas pela
pasta deLorenzoni.

Para Braecher isso burla
normasdoSistemaÚnicode
Saúde,comoaPolíticadeSaú-
deMental,queestipulaquea
internaçãoprecisaserindica-
dapeloCapsequeoresidente
deveparticipardasdecisões.
Organizaçõesciviseórgãos

de controle público também
criticamofatodeque,apesar
do aumento de dinheiro pú-
blicoinvestido,nãohajafisca-
lizaçãonemdiretrizesdeprá-
ticasmédicasdesses locais.A
únicainspeçãoregularnasco-
munidadeséasanitária,pela
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).
OMPFdizpedirconstante-

mente atualizações sobre as
condiçõesbásicasdesaúdee
ocumprimentodedireitosbá-
sicosdospacientes,masafir-
manãoreceberinformações.
“Nãotenhoconhecimentode
oMinistériodaCidadaniater
feitoumaúnicainspeçãones-
ses locais”, afirmaBraecher.
Dessa forma, não há con-

trole nem padronização dos
tratamentosoferecidos,oque
abreespaçoparamodelosque
nãoseguemasmelhoresprá-
ticas validadas pela ciência.
Entidades ligadas a igrejas

apresentamcomometodolo-
giaaespiritualidadeealabor-
terapia (trabalho como tera-
pia).“Alógicareligiosamuitas
vezes vê [o vício] não como
um problema de saúde, mas
de caráter. E isso vai contra
todo conhecimento e proce-
dimentosconsolidados”,ava-
lia o presidente daAbrasme.
Oúltimorelatóriodeinspe-

çãodascomunidadesterapêu-
ticasfoidivulgadoem2018.Na
ocasião,oMPFeoutrosórgãos
civisdescreveramviolaçõesde
direitoshumanos,comopriva-
çãodeliberdade,violaçãoàli-
berdade religiosa e à diversi-
dade sexual. Também foram
encontrados indícios de uso
decastigosquepoderiamser
enquadrados como tortura e
a prática de trabalhos força-
dos semremuneração.

Esta reportagem foi produzida no âmbito do
Programa de Treinamento em Jornalismo
de Saúde, que conta com o patrocínio do
Laboratório Roche e da Rede D’Or São Luiz

Investimento federal em comunidades terapêuticas sobe 95%
Comunidade terapêutica Instituto Padre Haroldo, em Campinas (SP), recebe dependentes de crack Roniel Felipe - 13.dez.17/UOL

são paulo A Folha errou ao
afirmar, em reportagem pu-
blicada na edição deste do-
mingo (1º), que 73% dos ser-
viçosdesaúdepúblicanopa-
ís estãosobagestãoprivada.
OsnúmerosdaPesquisade

InformaçõesBásicasMunici-
pais (Munic2018), citadosna
PesquisadeInformaçõesBá-
sicasEstaduaisdoIBGE(Insti-
tutoBrasileirodeGeografiae
Estatística), forammal inter-
pretadosemostramoutrare-
alidadedapresençadainicia-

tivaprivadanofuncionamen-
to da redepública de saúde.
O total de serviços terceiri-

zados sob responsabilidade
dosmunicípioschegaa13,2%,
sendoque73,3%dessafatiaes-
tá sob gestãoprivada.
Quando se olha quem são

asentidadesprivadasàfrente
dosserviçospúblicosdesaú-
de,asOS(OrganizaçõesSoci-
ais) comandam 58,3%do sis-
tema terceirizado.
As OS são entidades sem

fins lucrativos contratadas

para administrar hospitais e
unidadesdesaúde.Elastam-
bémfazemagestãodehospi-
tais e executam as políticas
públicas de saúde conforme
asmetasassistenciaisestabe-
lecidas nos contratos.
Em 2015, duas decisões do

SupremoTribunalFederalen-
tenderamqueestassãocons-
titucionalmentepermitidase
nãoafrontamosprincípiosdo
SUS(SistemaÚnicodeSaúde).
Jáasempresasprivadas,por

PPP(ParceriasPúblico-Priva-

das),ocupam15%(outros11%
sãogeridosporconsórciospú-
blicose9,4%porfundações).
As PPPs são contratos ad-

ministrativosfirmadosentre
o poder público e empresas
privadas para criação de um
serviço de saúde, manuten-
ção e prestaçãode serviços.
Asparceriaspúblico-priva-

das ganharam os holofotes
na semana passada, quando
o presidente Jair Bolsonaro
emitiudecreto,revogadoapós
críticas, para avaliar ummo-

delodenegóciosparaasUBS
(UnidadesBásicasdeSaúde).
Nosúltimosquatroanos, a

participaçãodagestãopriva-
danasunidadesdesaúdedos
municípios brasileiros subiu
2,6pontos percentuais.
Nesses casos, os serviços

públicos de saúde do muni-
cípiosãogarantidosporuma
entidadenãogovernamental
(ONGs,instituiçõesfilantrópi-
cas, santas casas, empresas,
associações e outras entida-
des doTerceiro Setor).

Mesmo quando a gestão é
terceirizada, o serviço de sa-
údecontinuasobaresponsa-
bilidadedomunicípio.
Acorreçãodeerrosécarac-

terística da Folha, reforçada
na última versão de seu Pro-
jeto Editorial, que diz: “Mes-
mocomascautelasrecomen-
dadas e adotadas, um jornal
comete erros e imprecisões;
pode,emcertascircunstânci-
as,prejudicarindevidamente
a imagempúblicadepessoas
e organizações”.

Folhaerraemreportagemsobregestãonasaúde
Atualmente 13% dos serviços no setor são terceirizados, e 73% dos terceirizados são operados por entidades privadas

Flordelis diz que
provas contra ela
são de anônimos-João Pedro Pitombo

salvador Adeputadafede-
ralFlordelis(PSD-RJ)publi-
counestedomingo(1º)um
vídeoemsuasredessociais
no qual afirma que caiu o
sigilo do processo que in-
vestiga a sua suposta par-
ticipaçãonoassassinatode
seumarido,opastorAnder-
sondoCarmodeSouza,42.
No vídeo, a pastora afir-

maque a denúncia contra
ela foi baseada em depoi-
mentosanônimosenviados
pormeiodainternet.Flor-
deliséacusadadetersidoa
mandante do assassinato.
“A denúncia foi aceita e

está dentrodeumproces-
so para descontruir a mi-
nha imagem.Eoquemais
me espanta nisso tudo é
queessesdepoimentosde
anônimos e até de pesso-
asque têmonomeescrito
aqui[noprocesso]nãosão
depoimentos, são apenas
falas.Nãoháprovasconti-
das aqui”, diz a deputada.
Flordelis ainda refuta o

argumentodaacusaçãode
que ela comandaria uma
seita. “Cadêaprovadeque
eu era essa seita? Cadê a
prova de que eu,meuma-
ridoetodasaspessoasque
meacompanhavamfaziam
parte de uma seita religio-
sa?Euqueroprovasconcre-
tas a esse respeito”, disse.
Adeputadaargumentou

quedepoimentossempro-
vas não teriam validade e
destacou que o processo
seriaumatentativadedes-
construçãodasuaimagem.
“Agora eu decidi me er-

guer, me levantar, porque
agora o processo saiu de
segredodeJustiça.Euago-
ratenhoacessoaele.Estou
lendopausadamentecada
páginadesse processo.”
Flordelisaindadisseque

estão tentando destruir a
vidadela “demaneira cru-
elecovarde”commentiras.
“Euestousofrendo,maseu
não voupermitir que con-
tinuem fazendo isso sem
que eu reaja.”
OpastorAndersonfoias-

sassinado commais de 30
tirosdentrodecasa,emNi-
terói,regiãometropolitana
do Rio. De acordo com in-
vestigaçõesdaPolíciaCivil,
o plano para matar o pas-
toriniciouemmaiode2018,
com um envenenamento
emdoses por arsênico.
Adeputada foi indiciada

por homicídio triplamen-
tequalificado, tentativade
homicídio, falsidade ideo-
lógica, uso de documento
falso e organização crimi-
nosamajorada. Para a po-
lícia,amotivaçãodocrime
foiainsatisfaçãocomama-
neiraqueopastoradminis-
travaasfinançasdafamília.
Flordelis não foi presa

devidoà imunidadeparla-
mentar. Na quarta (28), a
mesa diretora da Câmara
aprovouparecerdo corre-
gedor parlamentar, Paulo
Bengtson(PTB),quereco-
menda o encaminhamen-
toaoConselhodeÉticado
processo que pode levar à
cassaçãodadeputada.
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Religiosas Laicas*

ReligiosasEm% Laicas*

0 100

Acre
Amazonas
Espírito Santo
Maranhão
Pará
Paraíba
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia
Roraima
Sergipe
Tocantins
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
Alagoas
Goiás
Paraná
Ceará
Minas Gerais
Bahia
Rio Grande do Sul
Distrito Federal
Santa Catarina
São Paulo
Mato Grosso
Amapá

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89
89
88
86
79
78
74
71
71
67
65
53
50
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
11
12
14
21
22
26
29
29
33
35
47
50
0

0 100

* Consideraram-se laicas as que não declararam explicitamente vinculação religiosa
Fonte: Ministério da Cidadania e meios de comunicação oficiais das entidades
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LIVRO
No Labirinto do Cérebro*****
Paulo Niemeyer Filho; Ed. Objetiva -
R$ 59,90 (ebook: R$ 29,90); 264 págs.

-Reinaldo José Lopes

são carlos O cérebro huma-
no,provavelmenteaestrutu-
ramaiscomplicadadoUniver-
soconhecido, foificandome-
nosmisteriosoconformecien-
tistasemédicos iamcompre-
endendo como e por que ele
“quebrava”. É desse nexo en-
treas falhasdoórgãoenossa
compreensãoacercadeleque
tratao livro“NoLabirintodo
Cérebro”, do neurocirurgião
cariocaPauloNiemeyerFilho.
A abordagem já produziu

algumas obras clássicas vol-
tadas para o público em ge-
ral, comoasquetransforma-
ramomédicobritânicoOliver
Sacks(1933-2015)embest-sel-
ler. O autor brasileiro talvez
não tenha a erudição e o tra-
quejo literário de Sacks,mas
édifícil nãosercativadopela
maneira como ele explora a
complexidadedocérebroeo
quepodedarerradocomela.
Quando digo “pedaço por

pedaço”,nãosetratademera
força de expressão. Oneuro-
cirurgiãoeprofessordaPUC-
RJ optou por dividir seus ca-
pítulosapartirdasdiferentes
estruturasanatômicasdocé-
rebro,tantoasdegrandepor-
te(comooslobosfrontais,na
testa) quanto determinados
tipos deneurônio.
Em geral, ele combina de

formasimpleseeficienteuma
explicação rápida do funci-
onamento dessas regiões a
relatos de casos, muitos dos
quais presenciados pessoal-
mente, de pacientes que en-
frentaramproblemasnelas.
Ashistórias individuaispo-

demsercuriosas,surreaisou
tocantes, ao mesmo tempo
em que iluminam os aspec-
toscontraintuitivosdofunci-
onamentocerebral—aespe-
cializaçãodecertasáreasmis-
turadacomaplasticidadedo
órgãocomoumtodoquando
partes dele se perdem.
NiemeyerFilhoquasesem-

preacertaquandoesboçace-
nasdecontatocompacientes
ecolegas,sejanoconsultório,
seja no centro cirúrgico.
Com vivacidade e clareza,

sem enchimento narrativo,
ele é capaz de transportar o
leitor para dentro do que es-
táacontecendoetransmitira

mesmasensaçãodeurgência
que,imagina-se,estápresente
emque seguraobisturi. Veja
comoele contaocasodeum
rapazque sofrera traumatis-
mocranianoaocairdeskate:
“Voei de volta aohospital e

medeparei comele aindana
saladeemergência,masago-
ra em coma profundo, entu-
bado, respirando com auxí-
lio de aparelho e já com ani-
socoria,quesignificaumapu-
piladilatadaeaoutranormal.
Prenúncio demorte iminen-
te(...)Semqualqueranestési-
co,oquenãofezamenordife-
rença jáqueestavaemcoma,
sem cortar seu cabelo ou se-
quer lavar sua cabeça, iniciei
acirurgia (...)Retireiosenor-
mescoáguloseocérebrovol-
tou a pulsar.” Ufa.
Talcomoosmelhoresexem-

plos desse tipo de literatura,
o livrodeixaclarocomoocé-
rebro, longe de sermera “es-
ponja”queapenasabsorveos
estímulosdomundoláfora,é
umsistemaqueatuamaisco-
moumsimuladorderealida-
devirtual,criandomodelosdo
mundo—quepodemficares-
tranhamentedesconjuntados
emdeterminadas situações.
A trajetóriado texto, ainda

queenriquecedoraeatévici-
ante, não está livre de desli-
zes.Omais importantedeles
está no início da obra, quan-
doNiemeyerFilhosepropõe
a falarda trajetóriaevolutiva
quelevouàformaçãodocére-
brohumanoerepetechavões.
“Ohomemtornou-seoúni-

coanimalquetemciênciade
si próprio” e conseguiu “ven-
ceraseleçãonatural”; “osani-
maisforamascendendonaes-
calafilogenética”, dizo texto.
Ora,bastadizerquenume-

rososestudossobreacapaci-
dadequegrandessímios,gol-
finhos, elefanteseatécorvos
têm de se reconhecer no es-
pelho—eterem“ciênciadesi
próprios”.Nasoutrasduasfra-
ses, traça-seumretratodate-
oria da evolução contamina-
dopela ideiadequeascarac-
terísticasdos seres vivos cor-
respondemaumplanoimplí-
cito deperfeição crescente.
Diante de umórgão tão in-

trincado quanto o cérebro, é
compreensível que essa ilu-
são pareça particularmente
poderosa, mas o fato de que
setratadeilusãodeveriaficar
claroapartirdasprópriaspa-
nesqueoneurocirurgiãotem
tentado resolver ao longode
décadas de carreira.

Livromostra
como falhas
auxiliama
entender cérebro
‘No Labirinto do Cérebro’, do
neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho,
explora órgão pedaço por pedaço

OPINIÃO
-Bruno Gualano
professor da Faculdade de Medicina da
USP. Fisiologista, conduz estudos sobre
promoção de estilo de vida saudável
para populações clínicas

sãopaulo Nossoshábitosali-
mentares são frutos de uma
complexa interação de fato-
res biológicos, socioeconô-
micos, mercadológicos, afe-
tivos, culturais e comporta-
mentais.
Como a pandemia modi-

ficou esses aspectos da vida
em algumamedida, não sur-
preenderia se nossa alimen-
tação tambémfosseafetada.
É isso que constatamos a

partir de um estudo realiza-
do pela Universidade de São
Paulo,queavaliouo impacto
dapandemiasobreoshábitos
alimentaresde1.183mulheres.
Durante a pandemia, o nú-

mero de mulheres que cozi-
nhavam aumentou 28%, e a
proporção das que comiam
àmesa subiu 40%.
O uso dos serviços de en-

trega em domicílio , por sua
vez, mais do que dobrou.
Por outro lado, 1 em cada 3
entrevistadasdeixoudeiraos
mercadosparafazercompras.
Interessantemente,apráti-

cadedietascaiu41%.Épossí-
vel que as mulheres tenham
abdicadodecortaralimentos
prazerosos –ainda que even-
tualmentemenossaudáveis–
duranteumperíodocarrega-
do de tristezas, solidão e an-
siedade.
O alimento tambémé con-

forto.Adietarestritiva, fonte
extra de estresse.

Na quarentena, houve um
aumento de 23% no número
demulheresquedeclararam
“beliscar” alimentos ao lon-
go do dia. Esse dado preocu-
pa,poisoteletrabalhoeoen-
sinoàdistância,quetornama
práticamaiscorriqueira, ten-
demapersistirem.
Paracontornaroproblema,

especialistas indicamsempre
teràmãoalimentosmaisnu-
tritivos,paraquepossamser
consumidos quando a fome
bater. Também se recomen-
da comer sem distrações do
trabalho, estudo ou ativida-
des domésticas.
Outra boa dica é evitar os

chamados alimentos ultra-
processados—bolachasesal-
gadinhos de pacote, refrige-
ranteseoutrasguloseimasri-
casemsal,gordurae/ouaçú-
car—, pois seus “hipersabo-
res”estimulamumconsumo
exagerado.
Também observamos que

as mulheres que mais sofre-
ramnapandemiacomsinto-
mas de depressão, ansieda-
de, estresse e solidão foram
as que apresentaram os pio-
res hábitos nutricionais, tais
comosubstituirrefeiçõespor
lanches,comeràfrentedaTV
ou “beliscar”.
Éumsinaldochamado“co-

mer emocional”, que pare-
ce afetar preferencialmente
pessoascomexcessodepeso.
Enquantoasmulherescom

peso normal declararam es-
colher seus alimentos por
questões de saúde, aquelas
com sobrepeso e obesidade
relataram que fatores afeti-
vos importavammaisemsu-

Pandemiamudaamesa
dasbrasileiras e derruba
dietas,mostra estudo
Levantamento online conduzido pela USPmostra quemais
mulheres passaram a cozinhar e pedir delivery, e restrições caíram

as escolhas.
Nossolevantamento,como

outros realizados pela inter-
net, é limitado pelo fato de
abordarmulheres de classes
sociaismais abastadas.
É provável que mudanças

alimentares mais drásticas
tenhamocorridoempopula-
çõesmenos favorecidas.
Paraestas,oimpactoeconô-

micodapandemia—refletido
naaltadepreçosdealimentos
básicos—devetersidodecisi-
vonamudançadehábitosali-
mentares,cujaconsequência
sobreasegurançanutricional
é aindadesconhecida.
Richard Horton (editor da

publicaçãocientíficaLancet)
defende que a Covid-19 seja
vista como uma “sindemia”,
abordagem que permite um
olhar amplo sobre todas as
esferas afetadas pela doen-
ça: saúde, educação, empre-
go, ambiente e alimentação.
Essa visão expandida per-

mite divisar o impacto assi-
métrico da doença sobre os
grupos vulneráveis.
“A menos que os governos

elaborem políticas e progra-
maspara reverterprofundas
disparidades sociais, nossas
sociedadesnuncaestarãover-
dadeiramente protegidas da
Covid-19”, alertaHorton.
Se o conceito for aplicado

aocampodaalimentação,tor-
nam-se vitais políticaspúbli-
cas que resguardem a todos
o acesso a alimentos de qua-
lidade, em quantidades sufi-
cientesedemodopermanen-
te, conformemandaaDecla-
ração Universal dos Direitos
Humanos.
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Prateleira demercado com alimentos ultraprocessados emMuaná (PA) William Daniels - 27.jul.17/The New York Times
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esporte 20hGrêmio xRedBull Bragantino
Série A, SPORTV

ÉHOJE
EMCASA

17h Leeds x Leicester
Inglês, ESPN BRASIL

17hPalmeiras xAtlético-MG
Série A, PREMIERE

Onze emcadadez críticosnão
tinhamdúvida emprognosti-
caravitóriadoentão líder In-
ter sobreoCorinthiansmesmo
em Itaquera, no sábado (31).
Estábem,poróbvio,aconta

émeraforçadeexpressão,mas
oitoespecialistasdoSporTVfo-
ramunânimesemnãoprognos-
ticar a vitória corintiana: três
optarampeloempate—AlexEs-
cobar, Grafite eMuricy Rama-
lho—, certamente por aposta-
rem numa poderosa retranca
alvinegra bem-sucedida.
Outroscinco, entreestesdois

corintianos,previramavitória

colorada. Do grupo fez parte
o vizinho PVC, cujos palpites
semprevãoalémdemerospal-
pites,porquesemprerespalda-
dos, emseuexcelenteblog,por
informações e análises preci-
sas, como é de seu feitio.
Todos erraram!
Normalmente os protago-

nistas da surpresa desabafa-
riam nas entrevistas pós-jo-
go, do presidente ao treina-
dor, do goleiro ao ponta-es-
querda, com o velho chavão
em resposta aos críticos: “Ca-
lamos os críticos”.
Verdade que não houve nin-

guémque o fizesse, bom sinal,
demonstração de humildade,
talvezporquenemelesmesmos
acreditassemquefossepossível.
Este que vos escreve não se

eximirá: também previu vitó-
riagaúchaeconsideravaoem-
pate resultadoespetacular, te-
meroso até de novo atropela-
mento como o imposto pelo
Flamengo no eloquente 5 a 1
de dias atrás.
Não serámenos verdade di-

zerqueo técnicoVagnerMan-
ciniadotouaprudênciaausen-
tenoconfrontocomos rubro-
negros, embora sem abando-

nar alguma iniciativa e sem
atuar comotime inteiroatrás
da linha da bola.
Impossível não lembrar de

FábioCarille e seu estilode jo-
garporumabola, commarca-
ção severa, atenta durante os
90minutos—e forammaisde
100—, o tal jogo reativo.
No sábado, mais que reati-

vo: realista.
O resultado foi o que se viu:

o Corinthians achou uma bo-
la em grande jogada de Ote-
ro e arremate perfeito deMa-
theus Davó.
Ogol,marcadoquandoain-

da faltavam 12minutos para
terminar o primeiro tempo,
parecia ter saído muito cedo
para cutucar a onça colora-
da,mas fato é que Cássio não
precisou fazer nenhumadefe-
sa e as chances do Inter se re-
sumiram a perdida por Ede-
nilson, com 14 segundosde jo-
go, e a salva por Gil, em joga-
da de Patrick, no início do se-
gundo tempo.
Mestre Armando Nogueira

sempre ensinouque fazerpre-
visões emfutebol égesto teme-
rário que deveríamos evitar.
A avó deMatheus, orgulho-

sa, assinaria embaixo.

São Paulo campeão?
Em 13 dos 17 Brasileirões dis-
putados em pontos corridos
quemchegouna frentenopri-
meiro turno terminou com a
taça nas mãos. E o São Pau-
lo, com três jogos ainda a dis-
putar, não só pode ser o cam-
peãosimbólicocomopode ter-

minarquatropontosna frente
de Inter eFlamengo, emborao
Galopossachegara38pontos.
Os mesmos oito especialis-

tas que foram unânimes em
nãoapontarvitóriacorintiana
tambémdeixaramoSãoPau-
lo sem nenhum palpite a seu
favor no jogo doMaracanã.
Foram sete indicações da

vitória carioca e um empate,
concessãogenerosadeMuricy
Ramalho, talvez se fiando na
estreia de Fernando Diniz no
tricolor, quandoarrancousur-
preendente0a0contraoentão
time de Jorge Jesus, em 2019.
Até euque soumaisbobo fe-

charia o placar em 8 a 1.
Pois erramos todos!
O São Paulo não só venceu

como tevedesempenho exem-
plarnoMaracanãaogolearo
Flamengo por 4 a 1, com atu-
ação histórica de Tiago Volpi
ao pegar dois pênaltis e fazer
o lançamento para o quarto
gol. Jogaço!

São Paulo e Corinthians fizeram o que ninguém acreditava que seria possível

-
Juca Kfouri
Jornalista e autor de “Confesso que Perdi”. É formado em ciências sociais pela USP

Para calar os críticos

|dom. JucaKfouri, Tostão |seg. JucaKfouri,PauloViniciusCoelho |ter. RenataMendonça |qua. Tostão |qui. JucaKfouri |sex. PauloViniciusCoelho |sáb. KatiaRubio

Arrecadação com
matchday em 2019
Soma de receitas com
bilheterias, mensalidades
de sócio-torcedor e
faturamento com vendas de
produtos, alimentos e
bebidas, em R$ milhões

Flamengo

Palmeiras

Internacional

Corinthians

Grêmio

São Paulo

Athletico

Vasco

Bahia

Fortaleza

Atlético-MG

Santos

Ceará

Fluminense

Botafogo

Goiás

Sport

Atlético-GO

O estudo da consultoria EY não analisou
demonstrações financeiras de Coritiba e
Red Bull Bragantino. O time paranaense
registra em seu balanço faturamento de
R$ 5,2milhões com bilheterias, e o
paulista não detalha as suas receitas

Fonte: EY
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-Carlos Petrocilo
são paulo Após reuniões vir-
tuais acaloradas entre diri-
gentes, federações estaduais
eaCBF(ConfederaçãoBrasi-
leira de Futebol), o Campeo-
natoBrasileirodaSérieAche-
gaaofinaldoprimeiro turno
sem perspectivas concretas
de ter torcida de volta às ar-
quibancadasecomestimati-
va de perdas de centenas de
milhões de reais.
Os quatro grandes clubes

paulistas (Corinthians, Pal-
meiras, Santos e São Paulo),
somados,preveemR$197mi-
lhões deperdas.
A restriçãoaopúblico,me-

dida necessária paramitigar
a transmissão do coronaví-
rus, interrompeulucroscom
a comercialização de ingres-
sose todaacadeiacomercial
do evento, incluindo serviço
deestacionamento,vendade
produtosdotimeeconsumo
de alimentos e bebidas.
Outro impacto significati-

vo é no programa de sócio-
torcedor, uma possibilidade
denegócio ainda emproces-
sodeamadurecimentoentre
as equipes brasileiras.
Nessamodalidade,otorce-

dorpagaaoclubeumquantia
mensaleconsegue,comvari-
ações entre osmodelos ado-
tados, adquirir ingressocom
exclusividade ou descontos,
alémdeoutros benefícios.
Segundoestimativadaem-

presa de auditoria EY, os ti-

mes da elite nacional deve-
rãodeixardeembolsarR$605
milhões ao longo desta tem-
poradacomseusestádiosde
portões fechados.
As20equipesmaisbemco-

locadasnorankingdaCBFar-
recadaram,juntas,R$952mi-
lhões em 2019 com omatch-
day—nomeatribuídonomer-
cadoaosomatóriodereceitas
debilheteria, sócio-torcedor,
comercialização de camaro-
tes e venda de produtos dos
clubes, alimentos e bebidas.
Se confirmada a projeção,

essesitenssomarãonesteano
cerca deR$ 347milhões.
A reportagem questionou

os times da Série A sobre a
estimativa de prejuízos com
a falta depúblico.
Entreosqueresponderam,

PalmeiraseCorinthianspro-
jetamperdas,respectivamen-
te, de R$ 86milhões e R$ 82
milhões. São Paulo e Santos
adotamprojeçõesmaisbaixas
queasdosrivais,deR$ 18mi-
lhões eR$ 11milhões.
“OCorinthiansentendeque

avolta[dopúblico]sódeverá
ocorreraomesmotempopa-
ra todos os times e com aval
médico.Maséinegávelcomo
esse dinheiro vai fazer falta”,
disse o presidente corintia-
no,AndrésSanchez, àFolha.
Ele deixa o cargo neste mês,
quandoseráeleitonovoman-
datário para o clube.
ForadeSãoPaulo,asproje-

çõesdeprejuízosãovariadas
entre Bahia (R$ 50milhões),

Ceará(R$20milhões),Forta-
leza(R$10milhões),Atlético-
GOeGoiás(aproximadamen-
te R$ 15milhões cadaum).
O Flamengo foi a agremia-

ção que mais ganhou com o
matchdaynatemporada 2019,
ao faturarR$ 175milhões.
Em seu último balancete,

atualizado até o dia 30de se-
tembrodesteano,aequipeca-
riocacontabilizouterrecebi-
do R$ 21milhões com a ven-
dade ingressosem2020ante
osR$61milhõesarrecadados
nomesmoperíodo em 2019.
Do total de R$ 21 milhões,

R$ 11milhões são referentes
ao Estadual do Rio de Janei-
ro.Osdemais têmorigemna
CopaLibertadoresenaReco-
pa Sul-Americana, em parti-
das realizadasatémarço, an-
tes daparalisaçãodo futebol
pela pandemia e de sua vol-
ta sem torcidanos estádios.
Só no Campeonato Brasi-

leiro, até o dia 30 de setem-
bro de 2019, o time campeão
acumulou uma renda bruta
deR$ 29milhões.
Emboranaeliteomatchday

sejaa terceiramaior fontede
rendados times, geralmente
atrásdavendadosdireitosde
transmissãoedanegociação
de atletas, sua perda é prati-
camente irrecuperável.
“Háumaprevisãodeperda

de até 75% sem o público no
estádio, um impacto expres-
sivo. O sócio-torcedor está
muito atrelado à facilidade
paraconseguirumingresso”,

Grandes clubesdeSPperdemR$200
milhões comausênciade torcedores
Campeonato Brasileiro chega ao fim do 1º turno longe de uma definição sobre volta do público

afirmaFernandoTrevizan,da
EscoladeNegóciosTrevizan.
No bolo da composição de

arrecadações dos times, o
matchdayrespondeporuma
fatia de 16%desde 2017.
Ascotasdetelevisãorepre-

sentaram até 40%, e transfe-
rênciasdejogadoresvariaram
de 19%a 27%.De 2018 a 2019,
com incremento de 24%, o
matchday passou de R$ 796
milhõesparaosatuaisR$952
milhões, conforme levanta-
mento da EY. Para este ano,
a previsão pré-pandemia era
ultrapassarR$ 1bilhão.
“Embora a taxa de ocupa-

çãodosestádiosaindaesteja
longedasprincipais ligas eu-
ropeias,amédiadepúblicono
Brasil vemcrescendoconsis-
tentementeaolongodosúlti-
mos 15 anos”, afirmouAndré
Monnerat,diretordenegóci-
osdaFeng,empresaespeciali-
zadaemprogramasdesócios
eengajamentodetorcedores.
De volta à primeira divisão

neste ano, o Atlético-GO ar-
recadou R$ 2 milhões com
matchday quando estava na
B. “ASérieAnosdariaumre-
tornomuitomaior.Emumjo-
gocontraoFlamengo,emGoi-
ânia,agentearrecadariaR$3
milhões”, diz Adson Batista,
presidente do clube.
Afaltadearrecadaçãocom

atorcidanoestádioéumpro-
blemasentidoemváriospaí-
ses,principalmenteportimes
dedivisõesinferiores,quenão
contamcomcontratosdete-

levisãovantajosos.Masmes-
mo os clubes mais ricos do
mundo vêmamargandoper-
das significativas.
OManchesterUnited,daIn-

glaterra,registrouprejuízode
23,2milhõesde libras (R$ 173
milhões)naúltimatemporada
do futebol, e o espanhol Bar-
celona,de 100milhõesdeeu-
ros (R$ 670milhões).
“Nossaprincipalprioridade

é levaros torcedoresdevolta
aoestádiocomsegurançaeo
maisrápidopossível”,afirmou
ovice-presidenteexecutivodo
clube inglês, EdWoodward.
Mas o aumento recente do

rigornasmedidasdecomba-
teàpandemianaEuropatem
apontadoparaoutradireção.
O primeiroministro britâni-
co, Boris Johnson, anunciou
neste sábado (31) a volta do
país ao lockdown, com fe-
chamento de todos os servi-
ços não essenciais.
Representantes de clubes

brasileiros e a CBF se reuni-
ramporvideoconferência,no
últimodia16,emantiverama
proibiçãoàpresençadetorci-
danoNacional.Nofimdese-
tembro, posição isolada do
Flamengoa favordo retorno
provocoudivergênciasebate-
boca entre os cartolas.
ACBFafirmaqueoretorno

gradual dopúblicosódeverá
ocorrerde forma isonômica,
com aval das autoridades de
saúdelocaisedeacordocom
medidasprotetivasprevistas
no estudo encaminhado ao
Ministério da Saúde.
Esse estudo prevê no má-

ximo 30%dacapacidadedos
estádiosliberadaaostorcedo-
reseapenasparaotimeman-
dante,enquantoosvisitantes
seguirão semacesso.
“Avoltaé incertae,quando

ocorrer,nãoatingirá 100%da
capacidadeenãovaisuprires-
sanecessidadedosclubes,que
jánãodevemconsideraressa
receitatãocedo”,dizTrevizan.

Hamilton vence em Ímola, eMercedes
leva heptacampeonato de construtores
são paulo O inglêsLewisHa-
milton, uma semana após se
tornar o maior vencedor de
corridas da história da F-1,
conquistou o topo do pódio
novamente neste domingo
(1º), noGPdeEmilia Romag-
na. O finlandês Valtteri Bot-
tas, tambémdaMercedes,fi-
cou emsegundo lugar.
Foi a 93ª vitória na carrei-

radopilotonacategoria,que
podeserheptacampeãojána
próximacorrida,nodia 15de
novembro, naTurquia.
Ele tem 85 pontos (282) de

vantagem sobre seu compa-
nheirodeequipe,eaindares-
tam104emdisputanasquatro
últimasprovasdatemporada.
Para levar o título, precisa de
umavitóriaoudeumsegundo
lugarcomavoltamaisrápida.

Com a dobradinha no cir-
cuito de Ímola, a Mercedes
conquistouosétimotítulode
construtoresconsecutivo,su-
perando o recorde da Ferra-
ri, que foi hexa (1999-2004).
“Éimpressionante.Euolho

paraminhaequipeepensoem
todosemBrackley.Elessãoos
heróisanônimos.Aspessoas
queassistememcasapodem
pensar que estamos acostu-
mados com isso, mas parti-
cipardaquebradeumrecor-
decomoesseéincrível!”,disse
Hamilton sobre a conquista.
Ainda a respeito daMerce-

des, Hamilton foi questiona-
do sobre os boatos da possí-
vel saídadeTotoWolffdoco-
mandodaescuderiaaotérmi-
noda temporadae a suaper-
manênciacasoissoaconteça.

Oaustríacoéconsideradoum
dos responsáveis pelo suces-
sodo timenosúltimos anos.
“Eu nem sei se estarei aqui

nopróximoano, entãonãoé
uma preocupação paramim
no momento. Naturalmen-
te me sinto ótimo, me sinto
muitoforteesintoquepode-
riacontinuarpormuitosme-
ses.Então,eunãosei.Eugos-
tariadeestaraquinoanoque
vem,masnãohágarantiadis-
so”, disse o piloto inglês.
EletemcontratocomaMer-

cedes até ofinal deste ano.
Ricciardo,daRenault,com-

pletouopódiodestedomingo.
Havia 14queanosqueuma

provadeF-1nãoeradisputa-
danocircuitodeÍmola.Nesta
temporada,oGPfoichamado
deEmilia Romagna.

Opiloto Lewis Hamilton, daMercedes, recebe a bandeira
quadriculada em sua 93ª vitória na F-1 Miguel Medina/AFP

Anderson Silva
anuncia final da
carreira noMMA
sãopaulo Empostagemem
sua conta no Instagram,
Anderson Silva, 45, confir-
mou que a luta de sábado
(31), contra o jamaicano
Uriah Hall, foi a última da
sua carreira noMMA.
OUFC(UltimateFighting

Championship), que pro-
moveuocombate, fezadi-
vulgaçãodoeventocomoa
despedida do lutador bra-
sileiro, mas ele havia dei-
xado aberta a possibilida-
de de continuar.
AndersonSilvafoiderro-

tadoporHall no4º round,
por nocaute técnico. Mai-
ornomedahistóriadopaís
noMMAeconsideradoum
dosmaioresdamodalidade
emtodosostempos,elese
despedecomcartel34vitó-
rias e 11derrotas.
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A decisão do primeiro tur-
no começou com uma dis-
cussão prática sobre fute-
bolmoderno. FernandoDi-
nizgritavaepediaqueseuti-
memarcasseporpressão,na
saída de bola: “Pode entrar,
pode entrar!” Queria que a
equipeavançasseparadesar-
mar perto da área do rival.
Atéabusouemalgunsmo-

mentos:“Temdetercoragem
para ganhar o jogo.” O São
Paulotinha.Tantoquecons-
truiu amaior goleada sobre
o rubro-negro no Maraca-
nã,em61anosdeBrasileiro.
O Flamengo, então, apre-

sentou o antídoto perfeito
paraotimemodernoefezo
gol com lançamento do go-
leiroHugo,casquinhadeVi-
tinhoefinalizaçãodePedro.
DomenecTorrentconhece

todos os conceitos do fute-
bolmoderno,inclusivequeé
possívelrefutá-losemdeter-
minadosmomentosdejogos
difíceis. Como contra o São
Paulo.Opasse deHugonão
foichutão.Nemtudoéchute
aodeus-daráquandoseten-
taolançamentolongo.Noca-
so rubro-negro, a jogada re-
sultou emgol e foi demons-
tração de que velhas práti-
cas tambémdão resultado.
Mas é bomsermoderno.
FernandoDinizé,gostada

troca de passes, e seu time
chegou aomelhormomen-
to,comnove jogosseguidos
sem derrota no Brasileiro.
AindaseolhaparaoSãoPau-
locomopatinhofeionaluta
pelotítulo,maspodeganhar
o primeiro turno, se vencer
ostrês jogosatrasados,con-
traGoiáseCeará, foradeca-
sa,eBotafogo,noMorumbi.
O São Paulo é instável.

Quem não é? O Flamengo
não era, mas tem tido pro-
blemasatéemresultadoshe-
roicos, comoavitória sobre
oGoiásouoempatecontrao
Internacional. Jogoqueteve

maisqualidadeeemoçãodo
queBarcelonaxRealMadrid
eprincipalmenteemcompa-
raçãocomManchesterUni-
ted x Chelsea, na semana
passada. Em Porto Alegre,
o Fla trocoumais passes do
queBarça,Real,Chelsea,Uni-
ted e Bayern, em seus jogos
nomesmofinal de semana.
E nem isso esconde que o

Flamengonãotemamesma
regularidadedeantes.OSão
Paulooscila,mas está entre
os candidatos ao título. Ter-
mina o turno com omenor
númerodepontosperdidos.
NoFlamengo,Domevêseu

timeevoluir.Pareceabsurdo
dizer issodepoisdelevar4a
1.Masvinhamelhorando.Só
que timebomtambémper-
de. Contra o São Paulo, so-
freu a quinta derrota em 21
jogos,maisdoqueasquatro
sofridas por Jorge Jesus em
57 partidas. Os resultados
ruins não são porque “o ti-
meestáposicionaldemais”,
comodizem.
“Jogoposicional”nãoéjo-

goposicionado,assimcomo
táticanãoéestática.Jogopo-
sicional tem a ver com am-
plitude,jogonasentrelinhas,
superioridadenuméricaem
cada setor e ataques aos es-
paços,ouseja,infiltrar-senas
defesasparageraropçõesde
passe queproduzamgols.
OFlamengofaz isso,eDo-

menãoéradical.Ounãoter-
minariaoprimeiroturnojo-
gandono4-4-2,comotemfei-
to,comumalinhacomposta
porÉvertonRibeiroeBruno
Henrique,naspontas,eJoão
GomeseGérson,pelocentro.
Depois de perder na es-

treia,paraoAtlético-MG,no
Maracanã, Dome disse que
abriu mão de seu 4-3-3. Jo-
gou no 4-4-2 em várias bo-
as atuações e emoutras ru-
ins.ComocontraoSãoPau-
lo,quandoperdeuachance
deganharoprimeiroturno.

São Paulo goleia usando
omoderno e o passado

Flamengo recuado no início do jogo: posicional

Gerson
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Tchê Tchê

Luciano

São Paulo postado para roubar a bola no ataque

VágnerMancini deu recado ao elenco do Corinthi-
ans com a dispensa de Sidcley. Quemnão se cuidar, vai
embora. Taticamente, aposta na ausência de centroa-
vante e venceu assim o Internacional. Mas Jô deve vol-
tar sábado (7) contra o Atlético-GO.

SEM CENTROAVANTE?

OAtlético-MGnão vence o Palmeiras desde o primeiro
turno de 2016 e terá uma arapuca pela frente. Andrey
Lopesmarcou atrás domeio-de-campo contra o Bra-
gantino e ganhou em contra-ataques. A tentativa do
Palmeiras será amesma.

O TABUDE SAMPAOLI

PALMEIRAS
ATLÉTICO-MG
17h, Allianz Parque
Na TV: Premiere

ANÁLISE
-Marcos Guedes

sãopaulo Aúltimaentrevista
de Abel Ferreira como técni-
codoPAOK,naúltimaquinta
(29), foitensa.Apósumempa-
tepor0a0dotimegregocom
oespanholGranada,pelaLiga
Europa,oportuguêsnãogos-
tou de perguntas críticas so-
breodesempenhoapresenta-
doemostrousuainsatisfação.
“A única coisa que vos que-

ro dizer é: os treinadores só
são bons quando os jogado-
res de campo demonstram
qualidade”, afirmou. “Se há
clubes interessadosnos joga-
doresdoPAOKenotreinador
do PAOK, é porque há quali-
dade dentro do campo. Mas
tambémháquemnãogoste.”
Anunciado pelo Palmeiras

no dia seguinte, Ferreira te-
rádeexercitarsuapaciência.
Asexpectativassãobemmai-
oresnaagremiaçãoalviverde
do que nas equipes dirigidas
anteriormente pelo profissi-
onal de 41 anos: o Braga, de
Portugal, e o próprio PAOK.

A cobrança é tão grande
que parece desproporcional
ao elenco à disposição. Van-
derleiLuxemburgochegoua
construir20 jogosdeinvenci-
bilidade—com dez vitórias,
dezempateseumtítulocon-
quistadosobreoarquirrival—
econtinuououvindoqueofu-
tebol era decepcionante.
Três partidas depois dessa

série, o experiente coman-
dante de 68 anos estava de-
mitido.Agora,apósumperío-
do sobelogiadadireção inte-
rina deAndrey Lopes, 47, se-
rá o jovemAbel Ferreira que
terá de lidar com um elenco
tambémjovem,mascomexi-
gência de veterano.
A parceria com a patroci-

nadora Crefisa, com investi-
mentos altíssimos nas últi-
mastemporadas,estabeleceu
aideiadequeoelencoéextra-
ordinário. Porém, neste ano,
o Palmeiras mais vendeu do
quecomproueperdeuaque-
lequevinhasendoseuprinci-
pal jogador,oatacanteDudu.
Ojeitofoisevirarcomgaro-

tosquesubiramdascategori-
as de base, com todas as be-
nesses e todos os problemas
queissoacarreta.Seexisteób-
viotalentoentrenomescomo
GabrielVeron,18,GabrielMe-
nino,20,ePatrickdePaula,21,
há também inconsistência.

Patrick pintou como um
grande volante e foi decisivo
no triunfo no Campeonato
Paulista, mas caiu vertigino-
samentedeprodução.Éuma
oscilaçãoquepodeserconsi-
derada normal, porém a to-
lerância temsidomínimano
clubealviverde,algoqueAbel
Ferreira precisará entender.
OPalmeirascontacomum

grupo que dispõe de força e
velocidade, ingredientesque
animamqualquer treinador.
Hátambémcarênciaseviden-
tes, e o incessante rodízio de
meiasmostra isso.
Luxemburgo tentou resol-

ver essa questão colocando
Duducomoarticulador,opção
quedeixoudeexistirquando
oatacantefoivendido,duran-
teaparalisaçãodascompeti-
ções pelo coronavírus. Sem
um toque refinado no meio,
aagilidadevirouaalternativa.
Andrey Lopes percebeu is-

so depois de estrear seu co-
mando interino com um ti-
me lento que perdeu por 2 a
0paraoFortaleza.Nos jogos
seguintes,apostouemforma-
ções compontas velozes, ga-
nhando com bastante facili-
dade de Tigre, Atlético-GO e
RedBull Bragantino.
Cebola, como Lopes é co-

nhecido, ainda vai dirigir a
equipenoduelodestasegun-

da (2), às 17h, contraoAtléti-
co-MG,noAllianzParque,pelo
CampeonatoBrasileiro, com
transmissãodoPremiere.Na
sequência, será a vez de Fer-
reira lidar com as expectati-
vas altas que o esperam.
Trabalhar com atletas no-

vos é uma de suas qualida-
des. Especialmente no Bra-
ga—que alcançou seu recor-
de de pontos no Campeona-
toPortuguêssobseucoman-
do—, Abel mostrou essa ca-
pacidade, palpável na chega-
da do atacante Trincão, hoje
com 20 anos, ao Barcelona e
à seleçãodePortugal.
A questão é que o ex-late-

ral direito, de carreira relati-
vamentediscretacomojoga-
dor,nãoestáchegandoaoBra-
sil coma expectativa de sim-
plesmentedesenvolveropo-
tencial de meninos. Ele pre-
cisadarvezaosgarotos, con-
quistar títulos e jogar como
mandao“DNAdoPalmeiras”.
A expressão foi usada pelo

presidenteMaurícioGaliotte
logo após a demissão de Lu-
xemburgo. De acordo com o
dirigente, a busca do substi-
tutonão seria porumnome,
maspor“umconceito”,direta-
menteligadoàvocaçãoofensi-
vaexibidanavelhaAcademia.
Nãoparecehaverhojeespa-

çoparao jogocadenciadoda
Academia,nomequeacompa-
nhouos fantásticos times al-
viverdesdosanos1960e1970.
Impor-se sobre os adversári-
os exige uma agilidade mai-
or, e essa equação teráde ser
solucionadapelonovochefe.

Abel Ferreira encontra elenco joveme
grau de exigência inédito noPalmeiras

FLAMENGO 1
SÃO PAULO 4

sãopaulo Emoutubrodoano
passado, Fernando Diniz fez
seuprimeirojogocomotécni-
codoSãoPaulo.FoinoMara-
canã, contra o Flamengo em
um empate em 0 a 0. Em 13
meses, o treinador balançou
algumas vezes no cargo, ou-
viu reclamações e teve a de-
missão pedida por torcidas
organizadas.Neste domingo
(1º), ele calou os críticos.
Contra o mesmo adversá-

rioenomesmoestádio,oSão
Paulo goleou por 4 a 1, pelo
Campeonato Brasileiro. Foi
uma partida em que os visi-
tantes forammortais noata-
quequandotiveramchances,
aplicaram-semuitonamarca-
ção e contaram com grande
atuação de Tiago Volpi, que
defendeudois pênaltis.
Otimepaulistachegouaos

30pontos,cincoamenosque
oslíderesInternacionaleFla-
mengo. Mas ambos já atua-
ram 19vezes.OSãoPaulo, 16.

Com17 jogos,oAtlético-MG
(32pontos)enfrentaoPalmei-
ras nesta segunda (2).
OFlamengonãoperdiaem

casadesdeaprimeirarodada,
contra oAtlético-MG.
Nointervalo,oSãoPaulo já

venciapor2a1porsaberapro-
veitarasfalhasdoadversário,
masnocomeçodoconfronto
nãoparecia que seria assim.
Aos5minutos,oFlamengo

abriuoplacarcomPedro.Foi
o 10º gol dele no Brasileiro e
parecia o sinal de que os do-
nosdacasapoderiamaplicar
umagoleada.Foiaocontrário.
O São Paulo soube esperar

oseumomento.AlémdeVol-
pi pegar pênalti cobradopor
BrunoHenrique antes do in-
tervalo,TchêTchêtevefrieza
para acertar no ângulo para
igualaroplacar. Ehavia tam-
bémaestrela deBrenner.
Oatacantede20anosficou

comabolanafalhadeGusta-
voHenriqueebateucruzado
para virar. Foi seu 10º gol nos
últimosoitojogos.Com14,éo
artilheirodoSãoPaulonoano.

Comtrocasdepassescurtas
eempenhonamarcação,oti-
mepaulistacomeçouosegun-
dotempomuitomelhorqueo
rivalechegouduasvezescom
perigo antes dos 10minutos.
Aos 11, Gustavo Henrique

continuou seu jogo ruim ao
cometerpênaltisobreBruno
Alves. Reinaldo converteu.O
Flamengo teve uma chance
de ouro para diminuir cinco
minutosmais tarde, quando
Gersonfoiderrubadonaárea.
Pedrocobrou,masTiagoVol-
pi defendeuoutra vez.
O Flamengo partiu para

o ataque e começou a criar
oportunidades para diminu-
ir,mas semaproveitá-las. Fa-
lhava no último passe ou no
arremate.Àsvezes,faltousor-
tetambém,comoquandoPe-
droacertouotravessãocom.
Foi uma das partidas em

que amudança de estilo tra-
zida por Domènec Torrent,
de atuar com maior cadên-
cia, tornou inevitável a com-
paração comodoportuguês
Jorge Jesus, que priorizava a

velocidade e a intensidade.
Comumacapacidadedeex-

plorarosespaçoseonervosis-
modorival,oSãoPauloainda
fezoquartogolcomLuciano,
apóslançamentodeVolpi.Só
não anotou o quinto comVi-
tor Bueno porque Hugo fez
boadefesa no lance.

SANTOS 3
BAHIA 1

Emumjogoofensivoedemui-
tas chances de gol, o Santos
foi mais preciso nas finaliza-
ções e ganhou do Bahia por
3 a 1, neste domingo (1º), na
Vila Belmiro, pelo Brasileiro.
Otimechegouaos30pontos

e está a cinco do líder Inter-
nacionaledosegundocoloca-
doFlamengo,amboscom35.
Osgolssantistasforammar-

cados porMadson, aos 9mi-
nutos,Marinho,aos25,e Job-
son, aos 36. Daniel fez parao
clubedonordeste aos 27.
Na quarta (4), o Santos pe-

ga o Ceará pelo jogo de volta
dasoitavasdaCopadoBrasil.

SãoPaulo fazbomjogoegoleia
FlamengoemplenoMaracanã
Time paulista vira confronto e conta com dois pênaltis defendidos por Volpi

Jogadores comemoram gol de Reinaldo (ao centro), o terceiro do São Paulo no duelo contra o Flamengo Ricardo Moraes/Reuters



-João Perassolo

sãopaulo Umefeitocolateral
da atual pandemia começa a
darascarasnosmuseus.Sem
dinheiro,elestêmpostoobras
à venda para pagar as con-
tas.Verdadeiras joiaspodem
deixar espaços públicos pa-
ra decorarmansõesou iates,
ondenuncamaisserãovistas.
Diantedapenúriafinancei-

ra, museus dos Estados Uni-
dosedoReinoUnidocomeça-
ram a leiloar ou anunciaram
a intenção de vender obras
importantesdesuascoleções.
Fechados para conter o ví-

rus,museuspelomundoper-
deram fontes de renda. Sem
visitas,nãohábilheterianem
vendasnas lojinhas. Jantares
beneficentes foram cancela-
doseoderretimentodosmer-
cadosfezcomqueaplicações
financeirasrendessemmenos.
“AÚltimaCeia”,deAndyWa-

rhol, parte da coleção de um
museudeBaltimore, nos Es-
tadosUnidos, temvalor esti-
mado em R$ 230milhões. A
escultura “TaddeiTondo”, de

Michelangelo,podesalvar150
empregoseajudarapagarpor
umareformadaRoyalAcade-
my,emLondres,casosejaven-
didapor até R$ 750milhões.
Vender trabalhos é um ex-

pedienteusadoàsvezes.Mas,
atéapandemia,aAssociação
dos Diretores de Museu de
Arte dos Estados Unidos ve-
tava que o dinheiro das ven-
das fosse usado para finan-
ciar custos operacionais. Es-
sapossibilidadesóse tornou
viável depois que o órgão re-
conheceua“crisesemprece-
dentes” eafrouxouas regras.
Diretora doMuseu de Arte

Contemporânea da Univer-
sidade de São Paulo, o MAC,
AnaGonçalvesMagalhães vê
com preocupação a atitude.
“Museusvenderemobras,que
sãoarazãodesuaexistência,
éumaenormeperversidade.”
Ela,queacabadever leiloa-

dasobras importantesdoex-
banqueiroEdemarCidFerrei-
ra que estavam sob a guarda
do MAC, lembra que a fun-
ção de um museu é conser-
var a culturamaterial da hu-

manidade,ajudandonacons-
truçãodamemória coletiva.
NocasodomuseudeBalti-

more, a obra deWarhol e te-
lasdoexpressionistaClyfford
Still e do minimalista Brice
Mardendeveriamterencara-
doomarteloháumasemana
e gerado até R$ 374milhões,
mas o leilão na Sotheby’s foi
cancelado emcimadahora.
Houvepressãoforaedentro

domuseucontraaretiradade
obrasicônicas.Masprotestos
não impediramqueoBrook-
lyn Museum, em Nova York,
vendesse namesma semana
telasdeMatisse,MiróeMonet
por cerca deR$ 115milhões.
Outroexemplocontroverso

sedeucomumatelaatribuída
aLeonardoDaVinci,“Salvator
Mundi”,vendidanumleilãoa
umpríncipesaudita.Eleteria
pendurado o quadro no iate
que comprou de ummagna-
tarussodavodca.Atelaseria
exibidanoLouvre,numamos-
tra do renascentista no ano
passado, o quenãoocorreu.
A liquidação de obras que

varre omercado é um sinto-

mada faltade investimentos
em museus. Magalhães, do
MAC,chamaissodeum“ata-
que a valores humanitários”.
Poroutro lado,umcasore-

centenopaís indicaqueolei-
lãodeumatelapodesalvarum
museu.“Senãotivessevendi-
do o Pollock, o MAM estaria
fechado”, diz Fabio Szwarc-
wald,diretordoMuseudeAr-
teModernadoRiodeJaneiro.
Ainstituiçãovendeu,noano

passado,porR$48milhões,a
tela“Número16”,aúnicaobra
doexpressionistaabstratonu-
macoleçãolatino-americana.
Essa atitude foi criticada

à época. O quadro encalhou
num primeiro pregão e foi
vendidonosegundoporme-
tade do valor esperado. Mas
odinheirohojepermitequea
instituiçãosetorne“mais im-
portante”, segundoodiretor.
Noscincomesesemquefi-

cou fechado na pandemia, o
museu perdeu R$ 1,3milhão
emarrecadação.Mas,aorea-
brir,emsetembro,oMAMdo
Rioinstaurouachamadacon-
tribuição sugerida, pela qual

Queimade estoque
Emcrise financeira por causa da pandemia, grandesmuseus domundo tentamvender as
joias de suas coleções, deMichelangelo a AndyWarhol, só paramanter suas contas emdia

o visitante paga o que quiser
para entrar —o indicado é
R$20,masépossívelentrarde
graça. A ideia é permitir a vi-
sitadequemnãopodepagar.
Comessaeoutrasmedidas,

omuseupretendeaumentar
o seu público, de 40mil pes-
soas aoanohojepara aome-
nos 150mil no anoque vem.
O dinheiro do Pollock que

não está sendo usado na re-
estruturação —entre 50% e
60%—deveseraplicadonum
“endowment”,tipodeinvesti-
mentoquecostumaserusado
parabancarmuseusnosEsta-
dosUnidosetambémoInsti-
tutoMoreiraSalles,noBrasil.
Segundoodiretor, o rendi-

mentodofundodevefinanci-
arpartedaoperaçãodoMAM,
e a outra parte será financia-
daporcaptação juntoà inici-
ativa privada—o edifício no
Aterro do Flamengo precisa
de R$ 12milhões por anopa-
ra abrir as portas, fora o va-
lor gasto comas exposições.
Diantedocenáriode incer-

tezasocasionadopelapande-
mia,háumagrandepossibili-
dade de que as empresas in-
vistammenos emculturano
ano que vem, e museus co-
mo o carioca, que não rece-
bemdinheirodogoverno,po-
dem sofrer. Nesse caso,mais
umpoucodaverbadavenda
da tela dePollock será gasta.
“Se eu tiver que usar, não

tem jeito. Prefiro ter ummu-
seupujanteeabertodoqueo
dinheirotravado[nobanco],
engessado”, afirmaodiretor.

ACERVOSEM
LIQUIDAÇÃO

Brooklyn
Museum, em
Nova York
Vendeu uma
tela de Lucas
Cranach, o
Velho, por
R$ 24,2
milhões, além
de trabalhos
deMatisse,
Miró eMonet

Royal Aca-
demyof Art,
emLondres
Pode se des-
fazer de uma
escultura de
Michelangelo
estimada em
R$ 743milhões

Museude
Arte de
Baltimore,
nos Estados
Unidos
Esperava arre-
cadar cerca de
R$ 374milhões
como leilão
de telas de
AndyWarhol,
Clyfford Still e
BriceMarden,
mas o pregão
foi cancelado
depois de
uma onda de
protestos

Detalhes de releitura do artista pop AndyWarhol para ‘A Última Ceia’, de Leonardo Da Vinci, que teve a venda suspensa pormuseu americano depois de protestos na semana passada Reprodução
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MÔNICABERGAMO
monica.bergamo@grupofolha.com.br

comBruno B. Soraggi, Bianka Vieira e Victoria Azevedo

REDUÇÃO
DE DANOS

O CNJ (Conselho Nacio-
nal de Justiça) e o Pro-
gramadasNaçõesUnidas
para o Desenvolvimento
(PNUD) fecharama com-
prade4.500kitsdecoleta
biométricaqueserãoenvi-
adosapresídiosdetodoo
território nacional.

danos2 Oobjetivoécomba-
terdetençõesporengano, fa-
lhasnaidentificaçãodeinfra-
çõeseaprimoraraexpedição
de documentos para o aces-
soadireitosduranteeapóso
encarceramento.

trâmite Oacordofoi selado
apósmesesdetestesediálogo
comoTSE (Tribunal Superi-
or Eleitoral), o Departamen-
to Penitenciário Nacional, o
Judiciário e governos esta-
duais. A finalidade da inicia-
tivaéseruminstrumentode
identificação civil.

paratodos Osprimeiros800
kitsdecoletadevemchegara
SP em 22 de dezembro deste
ano.Os3.700 restantes serão
entreguesemmarçode2021.

todos 2 O programa prevê
aomenos 290mil novas bio-
metriascadastradasporano.
Aexpectativa équeopaís te-
nha uma estrutura nacional
de identificação de pessoas
presas e emissão de docu-
mentosatéofinaldoprimei-
ro semestredoanoquevem.

bula Grupos de defesa e de
apoioaosdireitosdepacien-
tes comdoenças raras apon-
tamdificuldadesparaaobten-
çãodemedicamentosetrata-
mentos,mesmocomlimina-
res concedidas pela Justiça,
para portadores de enfermi-
dadescomodistrofiamuscu-
lar de Duchenne, doença de
Fabry, imunodeficiênciapri-
mária e outras.

dose “Muitos pacientes já
estãosemremédio”, afirmaa
vice-presidente do Instituto
Vidas Raras, Regina Próspe-
ro. “São medicamentos que
têmque ser importados”, se-
gue ela, que afirma já ter en-
viado um ofício relatando o
problema ao Ministério da
Saúde “várias vezes, só mu-
dando adata”.

dose 2 O ministério diz que
“cumpre prontamente as de-
cisõesdeterminadaspelaJusti-
ça,ematendimentoaosprazos
parabem-estardospacientes”.

botequim Odeputadofederal
AlexandrePadilha(PT-SP)en-
viouaoMinistériodoMeioAm-
bienteumofíciosolicitandoin-
formações sobreaviagemdo
titulardapastaaFernandode
Noronhanasemanapassada.

bolso Naquinta(28),Ricardo
Salles foi flagrado emumbar
dailha,horasantesdeumapos-
tagememseuTwitterchamar
opresidentedaCâmara,Rodri-
goMaia,de“Nhonho”.Elepro-
gramavatambémpassarofim
de semana em uma pousada
de luxo, comdiáriasporvolta
deR$2milporpessoa.Padilha
questionaaagendadaviagem
oficial e os custos dodesloca-
mentoparaoscofrespúblicos.

reprimenda A bancada do
PSOL na Câmara enviou re-
querimentoparaqueominis-
trodoTurismo,MarceloÁlva-
ro Antônio, esclareça os pro-
cessosadministrativosedisci-
plinaresabertoscontrafunci-
onáriosdaFundaçãoCasade
RuiBarbosa.Osparlamenta-
resalegamqueasaçõesforam
denunciadascomopersegui-
ção política.

nãopode Aprofessoradelite-
raturadaUniversidadeFederal
do Rio de Janeiro Beatriz Re-
sende acusa o diretor do Ins-
tituto Italiano de Cultura de
SP,MicheleGialdroni,decen-
surar um debate promovido
pelainstituiçãonaquinta(29).
Oeventovirtual tinhao tema
“LiteraturaeSobrevivência”.

conexão Beatriz conta que
se manifestou com críticas
ao presidente Jair Bolsonaro
frente à Covid-19. “Quando o
debatecomeçouasepolitizar,
odiretordissequealinãoera
espaço para política”, diz ela,
que saiu, “abalada”. Pormeio
de nota, o Instituto Italiano
de Cultura de SP lamentou o
episódio e disse que não foi
intençãododiretorcensurar.

políticasediscute Aorgani-
zação semfins lucrativos Po-
litize!disponibilizaráumebo-
ok com 13planos de aula que
abordam a história das elei-
çõesnoBrasil,campanhaelei-
toral, fakenewseopapel dos
cargoseletivosnapolítica.

política2 Ainiciativafazpar-
te do projeto Escola daCida-
daniaAtiva, quebuscaofere-
cer apoioaodesenvolvimen-
to das novas grades curricu-
lares do ensinomédio.

páginas A 13ª ediçãodoPrê-
mio São Paulo de Literatura
recebeu200 inscrições.Ocon-
cursoépromovidopelaSecre-
taria de Cultura e Economia
Criativa de São Paulo. A pre-
miação dá R$ 200mil a cada
vencedoremduascategorias.

A atriz
Giovana
Cordeiro 1
posou após
tomar banho
de cachoeira.
“Da água
doce”, escre-
veu. A atriz
Giselle Batis-
ta 2 publicou
uma selfie. O
ator Thiago
Rodrigues 3
vestiu uma
blusa cor-
de-rosa, em
homenagem
à campanha
de prevenção
ao câncer
demama

Giovana Cordeiro no Instagram

Giselle Batista no Instagram

Thiago Rodrigues no Instagram

1

2

3

QUARENTENA
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‘Cidade Pássaro’mostra umaSãoPaulo
de imigrantes sob o olhar de nigeriano
CINEMA
Cidade Pássaro*****
Direção:MatiasMariani. ComO.C.
Ukeje, IndiraNascimento ePaulo André.
NaMostra Play (plataforma online da
44ªMostra Internacional de Cinema
de São Paulo). Até 4 de novembro

-Sérgio Alpendre

Filmebrasileiropredominan-
temente legendado, “Cidade
Pássaro” conta a história de
ummúsiconigerianochama-
do Amadi, vivido pelo ator,
tambémnigeriano,O.C.Ukeje,
que chega a São Paulo à pro-
curadeseuirmão,Ikenna,su-
postoprofessordematemáti-
ca emuma faculdade.
Amadidescobrequeafacul-

dadenãoexiste,masumano-
vapistaolevaaoJóquei,onde
eleapostanumcavaloazarão
que termina vencedor e en-
contra um filho de imigran-
tehúngaroqueconheceuseu
irmão.Encontros,desencon-
tros,acasos,umtantodesor-
te e muito de aventura per-
seguemAdami pelas ruas de
uma cidade estranha—a ele
e a todos que a habitam— e
umtanto assustadora.

Talvezporfalaremmatemá-
ticaeestatística,matériasde
domíniodoirmão,ofilmein-
vestebastantenarelaçãodos
personagenscomoespaçoao
redor, em enquadramentos
quedenotamessarelaçãoao
tirarohumanodocentrodas
imagens ou ao retratá-lo em
reflexões oudistorções.
Ficamoslogoseduzidospela

atmosfera de estranheza ha-
bilmente construída pelo di-
retorMatiasMariani,enquan-
toAmadicontinuasuajorna-
da pelomundo dos imigran-
tesquetentamavidanacida-
degrandeecosmopolita.Por-
que o filme também é deles,
dos imigrantesdeSãoPaulo.
Talvez todos sejam estran-

geiros nesta cidade que ao
mesmotempoacolheerepe-
le. Amadi émais ume, nesse
sentido, vai se tornando tão
paulistano quanto qualquer
umque vive na cidade.
Quando se aprofunda no

dramafamiliar,ofilmeenfra-
quece.Nãoporqueosirmãos
sejam desinteressantes, mas
porque o diretor não pare-
ce tão hábil na dramaturgia
quanto na estilização arqui-
tetônica dos quadros.

A obsessão em descobrir
o paradeiro do irmão e dar
umasatisfaçãoàmãedistan-
te impede que Amadi invis-
ta em sua relação com Emí-
lia,companheiradetrabalho
comquemele iniciaumabo-
nita história de amor.
Eaí entãoficamosnomeio

do caminho, semmuita defi-
nição entre uma e outra ins-
tância dodrama.
Tambémadireçãocomeça

aoscilarnabuscaporumes-
tiloepassaaserengolidape-
loespaçoemalgunsmomen-
tos, quando a arquitetura se
torna mais invasiva do que
umtraço estético.
Felizmente, são poucas es-

sasoscilaçõeseofilmereser-
vaaindaalgunsmomentosde
poesia. A direção, se não vol-
ta a encontrar totalmente o
rumo,aomenospermiteque
entremosfinalmentenodra-
madoprotagonista.
Matias Mariani dirigiu, ao

lado de Maíra Bühler, a dire-
tora de “Diz aEla queMeViu
Chorar”,osurpreendentelon-
ga “A Vida Privada dosHipo-
pótamos”. Com “Cidade Pás-
saro”, ele faz uma estreia so-
lo de inegável competência.

ANÁLISE
-Tony Goes
Neste domingo (1º), o Brasil
foisurpreendidoporumano-
tíciadignadesteinacreditável
2020:morreuoLouro José.
Querdizer,morreuTomVei-

ga, aos 47 anos, pessoa que
deu vida ao personagempor
24anos,desdequeAnaMaria
Braga apresentava o progra-
maNote eAnote naRecord.
Veigafoiencontradomorto

emsuacasanaBarradaTiju-
ca,nazonaoestedoRiodeJa-
neiro.Acausadamorteainda
está sendo investigada.
A missão do personagem

criado em 1996 era simples:
atrair a simpatia da criança-
da, numa época em que as
manhãs da TV aberta ainda
eramtomadaspordesenhos.
AnaMariasetransferiupara

aTVGloboem1999,eoLouro
José foi junto comela.
Naquelaépoca,fantochesao

lado de adultos não eram ra-
ros nos outros canais. OPro-
gramadoRatinho,noSBT, já
contava com Xaropinho, no
ar até hoje. Palmirinha Ono-
fre, então na Gazeta, dividia
as câmeras do TV Culinária
comGuinho,comquemrom-
peu litigiosamente em 2014.
Mas a Globo não tinha um

Louro José dizia
oquequeria e
dava leveza às
manhãsdaTV
Morto neste domingo, Tom Veiga, o
homem por trás do papagaio, levava
vida discreta e agora deixa perguntas

querbarbaridadequelhepas-
sassepela imensacabeça,en-
quantoAnaMariamantinhaa
composturacomosconvida-
dos e os patrocinadores. Era
a criança livre doMais Você.
Obobodacorte—aqueleque
sempre fala a verdade, ainda
quedisfarçadadepiada.
A presença do Louro José

dava levezaaoprograma.Su-
astiradasaliviavamasmuitas
barraspessoaisqueaapresen-
tadora enfrentou nessas du-
as décadas, como casamen-
tos desfeitos e problemas de
saúde. Mas também era um
sinal de que o espectador da
TVaberta dehoje ébemme-
nossofisticadoqueaquelede
30ou 40 anos atrás.
É difícil imaginar um fan-

tochenoTVMulher, o inova-
dorprogramafeminino(efe-
minista) que a Globo pôs no
ar em 1980 disputando aten-
çõescomMaríliaGabrielaou
Marta Suplicy. Se bem que o
TVMulhertambémtinhasua
própria criança livre, de lín-
gua ainda mais ferina, o es-
tilista Clodovil, que apresen-
tavaumquadrosobremoda.
Também é incrível pensar

que, desde que o Louro José
surgiu, seu intérprete tenha
aparecidotãopouconamídia.
Veiganãochegavaaserum

novoLombardi,olocutorque,
durante muito tempo, Silvio
Santos proibia de mostrar o
rostonaTVenasrevistas.Mas
o próprio atormanteve uma
vida discretíssima. Não dava
entrevistas a outros progra-
mas.Reportagensque tenta-
vamtraçarseuperfilprecisa-
vam extrair imagens e infor-
maçõesdesuasredessociais.
Essadiscriçãosedesfeznos

últimos tempos. Veiga anda-
va frequentando asmanche-
tesdossitesespecializadosem
celebridadesporcausadeseu
tumultuado divórcio da em-
presária Cybelle Hermínio,
em outubro, com quem es-
teve casadopornovemeses.
Seu primeiro divórcio, de

AlessandraVeiga, comquem
tem uma filha, também che-
gou aos sites e programas de
televisão em 2018.
Suamorte repentina deixa

muitasperguntasnoar. Lou-
roJosécontinuaráaoladode
Ana Maria, com a voz de al-
gumoutroator?Ousairáde-
finitivamente de cena, indi-
candoqueopróprioMaisVo-
cê está próximodofim?
Por causa da pandemia, o

programafoireduzidoaape-
nas um quadro do Encontro
com Fátima Bernardes du-
rante vários meses. Recupe-
rou sua independência no
começo de outubro, quando
Ana Maria e o Louro José fi-
nalmente se reencontraram.
Ninguémimaginouqueessa

nova fase duraria tãopouco.

boneco fazendo as vezes de
apresentadordesdeacachor-
ra Priscila, do “TV Colosso”,
nosanos1990—aZebrinhado
Fantásticonãoconta,poissó
tinhaduas dimensões.
A sheepdog era voltada ao

públicoinfantil. Jáaquelepa-
pagaiodeespuma,aoladode
umamulherdemeia-idadeno
comandodeumaatraçãopara
donas de casa, era um corpo
estranhonateladaemissora.
Só que o público adorou, e

o Louro José logo se consa-
groucomoumperfeito“side-
kick” (expressãodo showbiz
americanoque significa algo
comocompanheiro de cena,
masemumaposiçãoinferior
à doprotagonista).
Sempapasnalíngua,elees-

tava autorizado a falar qual-

AnaMaria Braga e TomVeiga Reprodução/Instagram/Tom Veiga

João Cotta/TV Globo/Divulgação
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Atéeste2denovembrode2020,
o Dia de Finados era muito
mais uma oportunidade de
aproveitar a vida do que de
reverenciar amorte.
Paraquemestudaou traba-

lha, o 2 de novembro foi sem-
pre a chance de um feriadão.
Dormir mais, um pulo na

praia, sol no parque, uma vi-
sita, cinema, o dia com os fi-
lhos.Nãose tratavadedesres-
peitoàsperdas,masdegastar
odiadedicadoaosmortoscom

a justahomenagem: vivendo.
Então veio o 2 de novembro

de2020, e a efeméridedeFina-
dos nos caiu feito uma bigor-
na na cabeça.
Osmortos já não se acomo-

damemumcantinhoda casa
ou disputam espaço no pen-
samento, entrea listade com-
pras do mercado e a vaga re-
solução de começar uma die-
ta na segunda. Eles tomaram
conta das conversas, dos jor-
nais,dos lugares,dos silêncios.

SónoBrasil,maisde 160mil
mortos nos espiam neste 2 de
novembro. Vai ser difícil fazer
decontaqueodianãoédeles.
Onde pareceu que a vida ti-

nhavencido,umasegundaon-
dademortandadeacaboupor
fechar novamente as frontei-
ras easpessoas.O toquede re-
colher virou rotina.
Mas e o meu Ano-Novo em

Paris?Sempre teremosCacho-
eiro de Itapemirim, minha fi-
lha. Lembra do conselho visi-

onário do ministro liberal de
ombreiras?
Claro que nem tudo é pessi-

mismo.Acenadosgatospinga-
dosdecamisadaseleçãoquei-
mandomáscaras em uma es-
quina traza esperançadeque
logoos ignorantes se juntarão
às estatísticas. Não é desejar
a morte dos outros, mas tor-
cerparaqueencontremodes-
tino que procuram.
Neste 2 de novembro, tam-

bém vale lembrar a cruzada

da Presidência contra a vaci-
na chinesa. Não se passa um
dia semquepalavras soltas—
quedesafiamoconceitode fra-
se, jáquecarecemdeconexão,
ordem, clareza e tudo o mais
que transmite uma ideia or-
ganizada— incite a Associa-
ção dos Amigos e Moradores
daCloroquinaaresistirao ini-
migo vermelho.
Isso mais o projeto de des-

montar o SUS. Mais o Brasil
queimando.Maisoavançoda
pobreza.Este é, realmente,um
2 de novembro de luxo.
Não que a gente já não co-

nheça tudo isso dos filmes de
apocalipse,mas a praxe era a
coisa toda voltar ao normal
em duas horas. A diferença é
queos filmes apocalípticos ti-
nham no elenco Will Smith,
Bruce Willis, Alice Braga. E a
realidade tem Bolsonaro.

-
Claudia Tajes
Escritora e roteirista, tem 11 livros publicados. Autora de ‘Macha’

É como um filme de apocalipse que não acaba nunca

UmDia de Finados digno donome

Cynthia Bonacossa

QUADRÃO

Luiz Gê

|dom. RicardoAraújoPereira |seg. ClaudiaTajes |ter.ManuelaCantuária |qua. GregorioDuvivier |qui. FláviaBoggio |sex. RenatoTerra |sáb. JoséSimão

SUDOKU
texto.art.br/fsp

O Sudoku é um tipo de desafio
lógico comorigem europeia e
aprimorado pelos EUA e pelo
Japão. As regras são simples:
o jogador deve preencher o
quadradomaior, que está di-
vidido emnove grids, comno-
ve lacunas cada um, de forma
que todos os espaços em
branco contenhamnúmeros
de 1 a 9. Os algarismos não
podem se repetir namesma
coluna, linha ou grid
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CRUZADAS
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HORIZONTAIS:1.Cuca,Lapa,2.Os,Nhaque,3.Caititu,4.Defei-
to,5.Geiser,Ru,6.Alô,Nasa,7.Seta,Lava,8.Game,Cem,9.Pé,
Esposa,10.Orbital,11.Igarapé,12.Embaré,Al,13.Ruir,Obra.
VERTICAIS:1.Cócegas,Poder,2.USA,Eleger,Mu,3.Idiota,Bi-
-bi,4.Antes,Ameigar,5.Hífen,Estar,6.Lateral,Páreo,7.Aqui,
Sacola,8.Pu,Través,Par,9.AEIOU,Amarela.

HORIZONTAIS
1. (Gír.) Cabeça / Pedra solta 2. Artigo definido masculino
plural / Antiga forma teatral espanhola com uma dupla de
artistas 3. Espécie de porco-do-mato 4. Funcionamento irre-
gular de um mecanismo 5. Jato de água quente que irrompe
do solo, típico da Islândia / O símbolo químico do rutênio
6. A primeira palavra que se fala ao atender ao telefone / A
organização aeroespacial americana 7. Flecha / A massa mi-
neral pastosa, em fusão, resultante de uma erupção vulcânica
8. (Video) Jogo eletrônico de manipulação de imagens / O
primeiro número de três algarismos 9. Parte da cama oposta
à cabeceira / Mulher casada, em relação ao seu marido 10.
Relativo à trajetória de um corpo celeste 11. (Amaz.) Riacho
navegável que entra pela floresta 12. Famosa praia da cidade
paulista de Santos / O músico Jarreau (1940-2017), do jazz
13. Desmoronar / (Mão de) Serviço.

VERTICAIS
1. Sensação produzida por um leve roçar em certos pontos
do corpo / Ter domínio, autoridade ou pulso 2.United States
of America / Preferir entre dois oumais / O som domugido
da vaca 3. Estúpido, imbecil / Som que imita a buzina de um
carro 4. Primeiro / Tratar com carinho 5. Traço de união entre
palavras / Encontrar-se no lugar 6.No futebol, é cobrado com
asmãos / Corrida de cavalos 7.Neste lugar / A plástica é uma
embalagem usada para transportar compras e objetos 8.
Os extremos do... Pacaembú / Direção oblíqua, soslaio / Um
número como 14 ou 32 9.As vogais do alfabeto / Uma das raças
humanas.

FÁCIL

| seg. JanLimpens, LuizGê,RicardoCoimbra, Angeli, Laerte

Corra!
Globo, 23h, 14 anos
Umrapaz negro visita a casa
decampodospaisdesuana-
morada branca. Só que, por
baixo da fachada liberal da
família, se esconde um pla-
no maligno. Usando as con-
vençõesdogêneroterrorpara
denunciar o racismo nos Es-
tadosUnidos,oinovadorlon-
ga de Jordan Peele foi suces-
sodebilheteriaeconcorreua
quatroprêmiosOscar—me-
lhor filme, direção, ator e ro-
teiro original, vencendo este
último.InéditonaTVaberta,
éumaboaescolhaparaabrir
oMêsdaConsciênciaNegra.

MarilynMonroe: AMaior
Estrela de Hollywood
Instagram do canal Like, 20h
A apresentadora Anne Brau-
neconversaaovivocomocrí-
tico e cineasta Mario Abba-
de sobre a biografia da atriz
de “QuantoMaisQuenteMe-
lhor” editada por ele.

Parados na Fronteira
A&E, 20h30, 14 anos
Aagitada rotina de 15postos
fronteiriços na América La-
tina, doMéxico aoBrasil, é o
assunto desta nova série do-
cumental. Dois episódios se-
rão exibidos emsequência.

MundoMedina
Off, 21h, livre
Aoitavatemporadadoprogra-
mamostracomoapandemia
obrigou o surfista brasileiro
Gabriel Medina, bicampeão
mundial, a focarnos treinos,
jáqueascompetiçõesacaba-
ramcanceladas.

Roda Viva
Cultura, 22h, 12 anos
AescritoraNélidaPiñon,pri-
meiramulherapresidiraAca-
demia Brasileira de Letras e
vencedoradoprêmioPrínci-
pe das Astúrias, é a entrevis-
tada desta semana.Marcella
Franco, jornalista da Folha,
está na bancada.

Dra. Darci
Multishow, 22h, 10 anos
É a estreia da terceira tem-
porada da sitcom estrelada
por Tom Cavalcante e Fabi-
anaKarla. A exibição será de
segunda a sexta, sempre no
mesmohorário.

Sheila de Charme
Amazon Prime Video, 14 anos
Indicada a cinco prêmios no
RioWebfest, a segunda tem-
poradadestawebsériecômi-
ca sobre uma atriz embusca
detrabalhojáestádisponível
na plataforma.

Filme de terror
mais ousado dos
últimos anos
estreia na Globo

tonygoes@uol.com.br

-
Tony Goes

ÉHOJE
EMCASA

ilustrada
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O dinheiro ri da nossa cara
doalto de sua condiçãode se-
nhor absoluto do real.
Sua atitude é semelhante

àquela damorte descrita por
Joseph Conrad no seu clássi-
co livro “CoraçãodasTrevas”:
a morte é uma guerreira sem
pressa, certa da sua vitória,
nos aguarda com um sorriso
na face, do alto da sua potên-
cia absoluta.

Blasée na sua condição de
guerreira sempre vitoriosa.
Daí sua ausência de pressa
em vencer.
Odinheiro é ummestre bla-

sé. Nós podemos ter pressa
em acumulá-lo. Ele não tem
nenhuma, uma vez que sabe
do fato irredutível da nossa
realidade: ele compra tudo,
menos a eternidade. Amorte
ainda é a senhora absoluta.

Ele compra tudo. Não da
forma grosseira como se en-
tende essa fórmula.
Sua vitória se dámais den-

tro da filosofia dos afetos do
grandeNelsonRodrigues: “Di-
nheiro compra até amor ver-
dadeiro”. Lugares lindos, len-
tidãodos gestos, poder dage-
nerosidade.
A capacidade de encantar é

da natureza do dinheiro.

Sua delicadeza é tal que
aqueles que se arremessam
a buscá-lo de forma grossei-
ra ou a ostentá-lo de forma
abusiva acabam por perdê-
lo—oumesmoque consigam
mantê-lo, o farãoàs custas da
sua elegância.
E todos considerarão você

umricobregaquenadamere-
ce, mesmo que tenha dinhei-
ro. Este continuará a se mul-

tiplicar em seu negócio, mas
o excluirá da comunidade de
amados.
Durante a pandemia, o di-

nheiro nada de braçada.
Umadas suas formasmenos

discretas é o desejo de ser ce-
lebridade. Há pessoas por aí
rezandoporumasegundaon-
da avassaladora da Covid-19
a fim de manter seu avatar
namídia e, com isso, angari-
ar patrocínios.
O dinheiro ri, desde o Ha-

des, da miséria desses mui-
tos, que como um Aquiles de
bolso, sonhamcoma imorta-
lidademiserável dadapelo al-
goritmoquemedea traçãodo
tráfego nas redes.
O dinheiro ri da fé.
Osmuitos dinheiros que são

gastos em nome da grande
obsessão espiritual que atra-
vessa as fronteiras ideológi-
cas —ou mesmo fronteiras
de classe social— olhampra
trás, numgesto de “longa du-
ração”, como dizia o historia-
dor francês FernandBraudel,
e se reconhecem na pré-his-
tória: os picaretas que inter-
pretam sonhos com os mor-
tos o fazem desde antes da
descoberta da técnica pro-
meteica do fogo.
Odinheirodadoaosdeuses,

e seus burocratas, encanta o
mundo porque este navega à
derivadacontingência e esta é
amãede todas asansiedades.
Odinheiro ri do ridículo da

educação.
Pressionadapelo inexorável

avanço da vida como produ-
to, as escolas nadapodem fa-
zer alémde se curvaremà fal-
sa ideia de que elas devemser-
vir aomercado. Tendodesisti-
do da formação dos mais jo-
vens, as escolas se fazemagên-
cias de inovação para gera-
ções deprimidas.

Mesmo os professores, es-
sa classe pobre e humilhada
que, quanto mais velha, me-
nos uso tem, caminha, se ar-
rastando pelo mundo, como
diria o filósofo Horkheimer,
comoumaespécie abandona-
da, àprocuradealguns troca-
dos ou restos das mesas dos
ricos que os desprezam, ape-
sar de dizerem o contrário.
Quemgostaria de ver suafi-

lha casadacomumprofessor?
Falando de jovens, falemos

da juventude. Namesmame-
dida emque vivemos cada vez
mais—emque falamosdeno-
vos idosos comoummercado
emergente de consumo, aque-
les entre 50 e 80 anos, felizes
produtos doavançomédico e
sanitário, este também uma
dádiva do dinheiro—, os jo-
vensbiológicos vãodescobrin-
do, assim como quem reco-
nhece habitar um pesadelo,
que a juventude passa cada
vez mais rápido.
E mesmo você com 25 anos

já sabe que não tem mais o
corpinho que tinha aos 17.
Todaahistória da cosméti-

ca edaestéticadermatológica
devora comoumamoira gre-
gaasmulheres, cada vezmais
empoderadas.
Enfim, o dinheiro ri daque-

les que juram ser contra ele.
Ou que supõem existir umdi-
nheiro do bem ou domal.
A afirmação de que no ca-

pitalismo tudo que é sólido
desmancha no ar acaba por
se constituir, elamesma, num
mercado,noqualo cinismodo
dinheiro se faz ummodelo de
como ganhar mais dinheiro.
Entre todos, os mais bara-

tos são aqueles que afirmam
não ter preço.Melhor confiar
nos mercenários confessos.
Hoje emdia, a graçadacon-

fissão comove.

-
Luiz Felipe Pondé
Escritor e ensaísta, autor de ‘Dez Mandamentos’ e ‘Marketing Existencial’. É doutor em filosofia pela USP

As escolas se fazem agências de inovação para gerações deprimidas

Ocinismododinheiro

Ricardo Cammarota

|dom. DrauzioVarella, FernandaTorres |seg. LuizFelipePondé |ter. JoãoPereiraCoutinho |qua.MarceloCoelho |qui. ContardoCalligaris |sex. DjamilaRibeiro |sáb.MarioSergioConti

Professor, estimule seus
alunos com o conteúdo que
ainda não está nos livros.

A Folha e o Google se uniram para proporcionar aos professores da rede

pública de ensino 1 ano gratuito de assinatura digital da Folha. Essa é a chance de

ficar por dentro de tudo o que é notícia e estar mais bem preparado para a sala

de aula. Além disso, segundo o Datafolha, estudantes que leem notícias têmmais

chances de passar no vestibular e, com acesso a um jornalismo de qualidade,

você pode gerar discussões muito mais ricas entre seus alunos. Aproveite!

Você precisa apenas possuir uma conta Google. Onde preferir, sempre
que estiver logado, terá acesso à informação que você mais valoriza.

ASSINE EM
WWW.ASSINEFOLHA.COM.BR/PROFESSORES

Para aproveitar o benefício é necessário possuir uma conta Google. Após o período gratuito sua assinatura será renovada automaticamente
com 33% de desconto, pelo valor de R$ 19,99/mês. Você pode cancelar a qualquer momento acessando a sua conta Google.
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V O LT E L O G O , F U N G I E !

Novoarcebispode
SP, EvaristoArns
fala emeterna
missãodapaz

DomPauloEvaristoArns,49,
tornou-senestedomingo(1º)
o17ºpreladoadirigiraArqui-
dioceseMetropolitanadeSão
Paulo, criada em 1745 e uma
dasmaisimportantesdomun-
do.“Tragoamissãoeternada
paz e deDeus”, disse.
Ocatarinenseteveascensão

pelos quadros da hierarquia
católica, ligado aosmeios in-
telectuais da Igreja. Estudou
teologia emPetrópolis (RJ) e
obteve o doutoramento em
Sorbonne (França). Está em
SãoPaulodesdejulhode1966.

H LEIAMAIS EM
acervo.folha.com.br

ACERVO FOLHA

MENSAGEIRO SIDERAL Salvador Nogueira
folha.com/mensageirosideral

ANasaeaESA,agênciasespa-
ciaisamericanaeeuropeia,fe-
charamnaterça(27)acordode
cooperaçãoparafuturaexplo-
raçãotripuladadaLua.Oseu-
ropeusfornecerãoelementosà
estaçãoorbitallunarGateway,
bemcomomaisdoismódulos
de serviço para cápsulas Ori-
on.Emtroca, terãotrêsopor-
tunidadesdelevarseusastro-
nautasàórbitalunaremespa-
çonaves americanas.
“Estememorandodeenten-

dimentomarcaumpontocrí-
tico na trajetória da Europa:
confirmaqueestamos indoà
Lua, não só comequipamen-
tosetecnologiamascomnos-
sopessoal”,disseemnota Jan
Woerner,diretor-geraldaESA.
O acordo é basicamente

umaextensãodo que já exis-
te entre europeus e america-
nosnaEstaçãoEspacialInter-
nacional.“OGatewayvaicon-
tinuar a expandir a coopera-
çãodaNasacomparceirosin-

ternacionaiscomoaESA,ga-
rantindo que oprogramaAr-
temisresultenaexploraçãose-
guraesustentáveldaLuaapós
opousotripuladolunarinici-
al e além”, disse Jim Bridens-
tine, administrador daNasa.
Artemiséonovoprograma

lunar tripulado liderado pe-
la agência espacial america-
na.Curiosamente, eleparece
doisprogramasagora,nãoum.
Háainiciativapararetornar

à superfície da Lua em 2024,

noqueseriaoterceirovoode
uma cápsula Orion, com um
veículodepousoaserforneci-
dopela iniciativaprivada(há
três empresas na briga pelo
polpudo contrato: Blue Ori-
gin, SpaceX eDynetics).
Em paralelo, há a constru-

çãodoGateway,umaminies-
taçãonumaórbita alta ao re-
dordaLuaqueeraapeçacen-
traldoprogramaantesdade-
cisãodeacelerarumpousolu-
nar.De início colocadocomo
peçaessencialantesdadesci-
daàsuperfície,eleaessaaltura
étratadocomoumelemento
“foradocaminhocrítico”pa-
raoprimeiropousoem2024.
Porém,mesmosendocon-

sideradomenosprioritário,é
elequejátemcontratosdeele-
mentosnaindústria.Ummó-
dulo de propulsão fará parte
dacontribuiçãoamericana,e
agoraoseuropeussecompro-
meteram a entregar ummó-
dulodehabitaçãoeumdete-
lecomunicações e reabaste-
cimento. Canadenses e japo-
neses também tendem a fa-
zerpartedoesforço,embora
seusacordosdecontribuição
aindanão estejam fechados.
O envolvimento de parcei-

ros internacionais, comcon-
tribuiçõesdefinidasejáemfa-
sedecontratação,tornamais
difícil umcancelamento. Po-
de acontecer? Pode,mas en-

volve desconfortos diplomá-
ticos,comovemdemonstran-
doacontínuaprorrogaçãodo
prazo de uso da Estação Es-
pacial Internacional, que os
próprios americanos queri-
amabandonarem2020eago-
ra buscam “privatizar”.
Enquanto isso, o pouso lu-

nartripuladoem2024depen-
derádeapoiodapróximaad-
ministraçãonosEUA(Trump
ouBiden)edeaumentodeor-
çamentorequisitadonoCon-
gresso. Não se surpreenda,
portanto,seoGatewayacabar
saltandoàfrentenoprocesso
e a descida à superfície fique
para2028,comoaNasaplane-
javaoriginalmente.Aconferir.

Europeus fechamacordo comaNasa
para levar astronautas à órbita da Lua

DOMINGÃO
Turistas lotam as praias da Enseada e das Pitangueiras no Guarujá neste domingo (1°), véspera do feriado de Finados Vincent Bosson/Fotoarena/Folhapress

Fungie, o golfinho desaparecido da Irlanda
-EdO’Loughlin

the new york times | dublin
Osvisitantesquevierampara
o verão já se foram, e as chu-
vaseoventodoinvernoretor-
naram ao condado deKerry,
uma região bela e remota no
sudoeste da Irlanda. Mas os
moradoresdacidadedeDin-
gle,acostumadosatudoisso,

têmumapreocupaçãoainda
maior.Fungie,ogolfinhoma-
choqueajudouatransformar
a cidade, antes comunidade
costeiraeagrícola,ematração
turística internacional,desa-
pareceu, depois de 37 anos.
Duas semanas depois de

Fungie ter sido avistadopela
últimavez,osbarcoscontinu-
amasairaomartodososdias

—se as tempestades e omar
braviopermitem—embusca
desinaisdogolfinhodesapa-
recido emmeio às costas ro-
chosasda região.Naentrada
estreita do porto, onde ele
passava amaiorpartede seu
tempo,pessoasequipadasde
binóculos vasculham as on-
das em busca de um vislum-
bre de sua barbatana. Mas a

esperança estáminguando.
Kevin Flannery, o biólogo

marinhoquecriouumaquá-
riomuitopopular comaaju-
da do fenômenoFungie, dis-
se queogolfinho jáhavia de-
saparecidoantes,masnunca
pormaisqueumdiaoudois.
“É por isso que os barcos

de turismo podiam oferecer
odinheirodospassageirosde

Estátua
do golfinho
Fungie em
praça da
cidade de
Dingle,
na Irlanda;
animal,
considerado
atração
turística
global, não
é visto
há duas
semanas
Finnbarr O’Reilly/

The New York Times

Há 50 anos 2.nov.1970

voltacasoelessaíssemaomar
e não o vissem”, disse Flan-
nery. “Ele sempre foi muito
confiável. A situação não pa-
rece boa”.
“O que está acontecendo

aqui éummomentode luto”,
disseCarolineBoland,porta-
vozdaAliançaTurísticadaPe-
nínsula de Dingle. “As pesso-
as estão arrasadas aopensar
que ele talvez tenha nos dei-
xado. É comoamortedeum
membrodafamília.Eletrouxe
magia,nos inspirou,umabe-
lacriaturaselvagemquevivia
na entradadoporto.”
Golfinhossolitários—aque-

les que vivem sozinhos e em
geralseradicamemumaárea,
em lugar de viverememgru-
pos sociáveis, semparadeiro
fixo no mar— não são inco-
muns. Mas Fungie, cuja ida-
de era estimada emmais de
40 anos, era notável não só
porsualongevidade—osgol-
finhos-roazes(denarizdegar-
rafa)costumamviverdeoitoa
17anos—comoporseucom-
portamentoamistosocomna-
dadoresoubarcosporperto.
Elefoiavistadopelaprimei-

ra veznoportodeDingle em
1983, mas diversos anos se
passaram antes que ganhas-
sefamanacionalnamídiano-
ticiosa irlandesa, e emsegui-
daparaquesuareputaçãose
espalhasse no exterior.
O condado de Kerry já era

umdestinoturísticointerna-
cional,masamaioriadosvisi-
tantespreferiaaporçãosuldo

condado. EmDingle, Fungie
leva o crédito por ter adicio-
nadoapenínsulamaisseten-
trional aomapado turismo.
“Quando Fungie surgiu, 37

anos atrás, a cidade era um
fimdemundo.Nãohaviacoi-
saalgumaaquianãoserpes-
caeagricultura,easduascoi-
sasestavamemdeclínio”,dis-
se Boland, apontando que a
emigração era elevada e os
empregos, escassos.
“ANationalGeographicpu-

blicouumareportagemsobre
Fungie.Chefesdecozinhavi-
eram,eabrirambonsrestau-
rantes.Osempregossustentá-
veissósurgiramdepoisdele”.
A instrutorade ioga Ilonka

Duignani fez da cidade o seu
lar,há40anos.Duignanrecor-
daseuprimeiroencontrocom
Fungie, emumapraia estrei-
ta pouco abaixo do local em
queestava,nãomuitotempo
depois de sua chegada.
“Eu estava nadando lá e de

repente ele apareceu”, disse
ela,acrescentandoqueogolfi-
nhoseaproximouobastante
paraqueelapudesse tocá-lo.
Como muitos outros mo-

radores locais, ela acha jus-
to que Fungie tenha desapa-
recidoassim,silenciosamen-
te e sem ser visto, ao final de
mais uma temporada de ve-
rão.Ninguémgostaria de vê-
lo lançado àpraia.
“É bomque exista ummis-

tério nahistória”, afirmou.

Tradução de Paulo Migliacci
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-Fábio Pupo

brasília Enquantoamaioria
dasatividadeseconômicasno
paísregistraretraçãodefatu-
ramentoduranteapandemia
do coronavírus, grandes se-
tores têmconseguidonão só
evitar a crise como registrar
crescimentodedois dígitos.
Aconclusãoédeumestudo

do Ministério da Economia,
que aponta como vencedo-
resdapandemiaossetoresde
mineração,agricultura, logís-
tica e atividadesfinanceiras.
O levantamento da pasta

surgiu como formadeorien-
taraconcessãodecréditopor
bancospúblicosàsatividades
mais afetadas, mas também
acaba trazendomais clareza
sobreasituaçãodediferentes
setoresnopaísduranteacrise.
A pasta baseou sua análise

principalmentenosdadosde
faturamentolevantadosapar-
tirdenotasfiscaiseletrônicas
nasbasesdaReceitaFederal,
alémdedocumentosfiscaisde
12unidadesfederativas.Tam-
bémforamusadosindicadores
adicionaiscomodadosdetran-
saçãode cartãode crédito.
O ministério usou como

referência valores faturados
pelas empresas de abril a ju-
lho de 2020 e fez dois cálcu-
los a partir disso, para redu-
zireventuaisefeitossazonais.
O primeiro comparou os

números com igual período
doanopassado.Eo segundo
confrontouosvalorescomos
registradosnocomeçodeste
ano, de janeiro a março (an-
tes da pandemia).
A mineração teve o maior

crescimento. O setor regis-
trou de abril a julho de 2020
umfaturamento37,6%maior
frente aosmesmosmesesde
2019ede26,2%frenteajanei-

roamarçode2020. Issogerou
umavançomédiode31,9%no
faturamento,conformeame-
todologia dapasta.
Apesardeintegrantesdopró-

prio ministério ressaltarem
ao longo dos últimos meses
adificuldadedemedirdados
emmeioàsdistorçõescausa-
daspelapandemia,osresulta-
dostêmcorrespondênciacom
númerosdivulgadosmaisre-
centementepor empresas.
A mineradora Vale, por

exemplo, apresentou nos úl-
timos dias um lucro líquido
de R$ 15 bilhões no terceiro
trimestre. O valor represen-
ta mais do que o dobro dos
R$6,5bilhõesregistradosum
anoantes.
A Vale creditou o aumento

ao crescimento da demanda
chinesa por minério de fer-
ro.Asvendastiveramumbo-
ominfluenciadasporumare-
tomada no país asiático, que
sãoimpulsionadasporinves-
timentossignificativosemin-
fraestruturaeconstruçãopa-
raestimularaeconomiaapós
osurgimentodocoronavírus.
“A participação da venda

para aChinaaumentoumui-
to neste ano. ÉumefeitoCo-
vid”,afirmouMarcelloSpinel-
li, diretor-executivo da Vale,
na quinta-feira (29).
Para Sérgio Lazzarini, pro-

fessordoInsper,osdadosdo
ministériocoincidemcomin-
dicadoresobservadosporeco-
nomistas. Ele chamou aten-
çãoparao fatodeoprincipal
vetornotopodalistaseroco-
mércio internacional.
Está inseridanessa lógicaa

agricultura, segunda coloca-
da na lista. O preço das com-
modities no mercado global
e o patamar do câmbio têm
estimulado as exportações e
osetorregistraumavançode

18%nofaturamento.Apecuá-
ria,umpoucomaisabaixona
lista, avança 10%.
Já setores ligados ao cená-

rio doméstico também têm
mostradoavançoimpulsiona-
dospelaconcessãodoauxílio
emergencial, emboraempa-
tamares não tão fortes.
Entra nessa análise a ati-

vidade de logística, terceira
colocada na pesquisa, com
crescimento de 15% movido
também pela demanda por
entregas a domicílio.
“O auxílio emergencial for-

neceu renda e mudou o pa-
drãodeconsumo,comaspes-
soaspedindomaispela inter-
nettambémporcausadapan-
demia”, afirmouLazzarini.
No caso das atividades fi-

nanceiras, a crise gerou uma
necessidadesignificativapor
créditoporpartedeempresas
e pessoas. Isso alavancou os
números em 14%.
“Osbancosvãobemnacrise

eforadacrise”,resumiuopro-
fessor.Segundoele,asinstitu-
içõesconseguemseproteger
durantemomentosdeturbu-
lênciaecontarcomajudaes-
tatal em momentos como o
atual, de necessidadedema-
nutençãodeempregoerenda.
Segundo o Banco Central,

os bancos lucraram R$ 22,4
bilhõesnoprimeirotrimestre
desteanoeR$ 18,4bilhõesno
segundo.Apesardepositivo,
o lucro total registradopelas
instituições no primeiro se-
mestre foi 31,9% menor que
nomesmoperíodode 2019.
Na outra ponta da lista, os

maiores perdedores da crise
foramasatividadesartísticas,
de transporteaéreoedepas-
sageiros por outros modais,
hotéis e restaurantes.
Asincertezascomofinaldo

anoeofimauxíliodoauxílio

Mineração, agricultura ebancovencem
pandemia, aponta estudodaEconomia
Análise a partir de notas fiscais e transações de crédito mostra ainda arrefecimento de supermercados emergencial causam ainda

maisdúvidassobreodesem-
penho das atividades no ce-
nário doméstico.
Os supermercados, por

exemplo, têm mostrado da-
dos de arrefecimentonos úl-
timosdiascomadiminuição
do beneficio do governo e o
avançoda inflação.
Mesmo atividades ligadas

ao setor externopassampor
incertezas. A Vale trabalha
com a perspectiva de que a
atividade econômica da Chi-
natendeasenormalizarere-
tomarumcaminhomaisdis-
tantedosinvestimentospesa-
doseminfraestruturaeemdi-
reção ao consumo.
“O nível de investimento

nopaísaindaestápífioesem
perspectivademelhorar.Ain-
da tem o risco de novas on-
dasdocoronavíruseocalen-
dáriodavacina.Aindaémui-
toincertooquevaiacontecer
nofuturo”,afirmouLazzarini.
A lista vai orientar conces-

sõesdecrédito comooscom
recursos do FGI (Fundo Ga-
rantidor de Investimentos),
administrado pelo BNDES
(Banco Nacional de Desen-
volvimentoEconômicoeSo-
cial). O programa tem previ-
sãoparausaratéR$20bilhões
daUniãoemgarantiasdeem-
préstimos.
Umaportariaassinadapelo

secretárioespecialdeProdu-
tividadeeEmprego,Carlosda
Costa, foi publicada recente-
menteparaservirdereferên-
ciaabancospúblicosnacon-
cessãode empréstimos.
Asinstituiçõesnãosãoobri-

gadasaemprestarparaosse-
tores da lista, que serve ape-
nas comoorientação.
O Ministério da Economia

afirmou que, caso haja alte-
rações no cenário econômi-
co,hápossibilidadedenovas
portariasparaatualizaralista
dossetoresmais impactados.

Governoquer votar projeto que abre caminhopara conta emdólar
-Danielle Brant
e Larissa Garcia

brasília Mesmocomresistên-
ciaexpressadaoposição,ogo-
vernotentavotaratéofinaldo
anooprojetodeleiquemuda
asregrasdomercadocambial
eabrecaminhoparaquepes-
soasfísicasmantenhamcon-
tas emdólar noBrasil.
O texto é uma das priori-

dades do presidente do Ban-
co Central, Roberto Campos
Neto.Foitambémumdosmo-
tivos queo levou, na semana
passada, a questionar o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo
Maia(DEM-RJ),sobreoanda-
mentodasreformas,emcon-
versaqueacabousendovaza-
daajornalistasequeabriuum
atrito público entre ambos.
A expectativa era que a ur-

gência doprojeto fosse vota-
da na última terça-feira (27),
mas uma obstrução da base
do próprio governo impediu
aapreciaçãodorequerimen-
to. Caso aprovada, ainda as-
simaanálisedotextodepen-
de da decisão do governo de
retirar a urgência para vota-
çãodeumaoutraproposta,a
modernizaçãodanavegação
de cabotagemnopaís.
Segundo Maia, assim que

a pauta estiver livre, o texto
deve ir a voto. “A gente pode
votaraurgênciae logonase-
mana seguinte a lei cambial,
quehojeparece importante”,
disse, ementrevista àFolha.
“Eesse foiumtemaque,de

fato, o presidente do Banco
Central perguntou se eu ti-
nha condição de votar. E eu
falei que, assim que a gente
conseguirresolveressaques-
tãodacabotagem,agentevai
conseguirvotaressamatéria.”
Oprojetodelei,enviadope-

lo Executivo há um ano, dá

maisautonomiaparaqueoBC
reguleomercadodecâmbio,
cuja legislação atual é frag-
mentada em mais de 40 leis
e outros dispositivos.
Anormamaisantigaainda

emvigor éde 1920, queauto-
rizaogovernoaemitirpapel-
moeda. Alguns trechos dis-
põem sobre compra e venda
emmoeda estrangeira.
Umdecretode 1933 falaem

“coibirojogosobreocâmbio”,
assegurandosóoperaçõesle-
gítimas.O textochegoua ser
revogadoem1991,masvoltoua
valerem1998.Háaindaregras
queforameditadasentreasdé-
cadasde 1930, 1940ede 1950,
porexemplo,queaindavalem.
A proposta em tramitação

era umadas apostas doBan-
coCentralparaoprimeirotri-
mestredesteano,masapan-
demiadocoronavírusatrasou
votações e suspendeu as ne-
gociaçõesnoCongresso.Um
dosobjetivoscomanovaleié
adequaroBrasilàsrecomen-
daçõesdaOCDE(Organização
paraaCooperaçãoeoDesen-
volvimentoEconômico).
RelatordotextonaCâmara,o

deputadoOttoAlencarFilho
(PSD-BA)qualificaalegislação
atualcomoultrapassadaede-
fendeque seja reformulada.
“Hoje,opaístemumalegis-

laçãocambialcomplexaaoex-
tremo,quedificultaocomércio
exterior,atividadesdeexpor-
tação e importação, e afeta a
vida das pessoas”, critica. “O
mundomudou,osavançostec-
nológicosnãoparametemos
normas editadas em 1920 re-
gulandoocâmbiobrasileiro,o
queétotalmenteincoerente.”
Eledizqueotextobuscadar

segurança jurídica, transpa-
rência e contribuir para a re-
tomada do desenvolvimen-
toeconômicodopaísnopós-

pandemia.
ApósaprovaçãonaCâmarae

noSenadoeasançãodopresi-
denteJairBolsonaro,aautori-
dademonetáriaprecisaráapro-
var regulamentação própria
paraosegmento.Antesdacri-
se sanitária, a expectativada
autarquia era publicar regu-
lamentação ainda em 2020.
Uma das alterações que

mais chamam a atenção no
projeto foiapossibilidadede
o BC editar regulamentação
para que pessoas físicas pos-
sammanter contas emmoe-
da estrangeira noBrasil.
Helen Naves, sócia da área

bancáriadoescritórioDema-
rest, elogia amedida. Ela diz
quehojesóépossívelmanter
contaemmoedaestrangeira
em situações específicas re-
gulamentadas, como no ca-
so de embaixadas, consula-
dos, corretoras de câmbio e
agências de turismo.
Na avaliação dela, a inicia-

tiva favorece o investimento
emumamoedaforte,oquejá
épermitidoemoutrospaíses.
Comooprojetosódápode-

resaoBCpararegularcontas
em moeda estrangeira, não
há definição de como ficaria
agarantiadoFGC(FundoGa-
rantidordeCréditos)nosde-
pósitos do tipo.
Oprojetotambémtrazmu-

danças substanciais ao mer-
cado de câmbio. Retira, por
exemplo, a proibição de que
bancosestrangeirosquepos-
suam conta em reais no país
façampagamentosnoexteri-
or. Atualmente, a instituição
sópodeusar a conta para fa-
zer pagamentosnoBrasil.
“O projeto não avança to-

talmente na conversibilida-
de do real, em que comerci-
antespossamaceitarmoedas
estrangeirascomopagamen-

$
O que está em jogo

to, mas traz mais segurança
jurídica aomercado de câm-
bio”, diz o economista-chefe
daconsultoriaAnáliseEconô-
mica, AndréGalhardo.
Além disso, o texto simpli-

ficaaentradadeinvestidores
estrangeiros.Hoje,quemmo-
ra fora e quer aplicar na Bol-
saouemtítulospúblicosbra-
sileiros precisa fazer o regis-
tro de capitais estrangeiros
no BC, o que aumenta a bu-
rocracia e custa caro.
A nova legislação também

poderá beneficiar importa-
dores e exportadores. O tex-
toretirarestriçõescomoexi-
gênciadequebancosbrasilei-
rossófinanciemimportação
seoprodutoentrarnopaís e
a proibiçãodeque empresas
estrangeiras que importam
bensproduzidosnoBrasilnão
possamser financiadas dire-
tamente no exterior por ins-
tituiçãobancária brasileira.
Oprojetonãoentranacon-

dução da política cambial,
que,hoje,éflutuante(semin-
terferência do governo).
Galhardo destaca, porém,

quemesmoqueanovaleinão
estabeleçaapolíticacambial,
o realpoderáser fortalecido.
“Devem diminuir os impac-
tos gerados por crises inter-
naseexternasnomercadode
câmbio.Amoedaficamais li-
vreesofremenoscomvolati-
lidade”, pondera.
Oeconomistaavaliaquehá

espaçoqueocomércioexteri-
or cresça. “OBrasil responde
por1,5%docomércioexterior
domundo,mesmopercentu-
aldesdeadécadade1990.Não
posso fazer uma relação de
causa e efeito e concluir que
a legislação atual atrapalhou
essa expansão,mas comcer-
teza amodernizaçãopoderá
contribuir para isso.”

Legislação
O projeto pretende compilar
mais de 40 leis e outras
regulamentações, algumas
editadas há 100 anos e que
têm redações inadequadas
com comandos dispersos e
eventualmente conflitantes

Conversibilidade do real
Retira a proibição de que
bancos estrangeiros que
possuem conta em reais no
país façam pagamentos no
exterior. Hoje, a instituição
só pode usar a conta para
fazer pagamentos no Brasil

Empresas
Elimina restrição a exporta-
dor brasileiro que recebe
emantém suas receitas
de exportação em conta
no exterior. Hoje, ele
não pode, por exemplo,
emprestá-las para que sua
subsidiária atue fora do país

Investidores
Permite simplificação
de investidores na Bolsa
ou em títulos públicos
brasileiros. Hoje, quem
quiser aplicar nesses papéis
precisa fazer o registro
de capitais estrangeiros
no Banco Central

Fintechs
Abre espaço para fintech
atuar nomercado de câmbio.
Hoje, se uma fintech quiser
prestar serviço de transfe-
rência de pequenos valores
do e para o exterior de forma
independente, precisa passar
pelo processo de autorização
estruturado para instituições
financeiras maiores

Produtos e insumos
Permite que o Banco
Central regulamente
financiamento de bancos
brasileiros a importadores
no exterior. Hoje, empresa
estrangeira que importa
bens produzidos no Brasil
não pode ser financiada
diretamente no exterior
por uma instituição
bancária brasileira

Financiamento a
importação
Permite pagamento integral
de financiamento de impor-
taçãomesmo sem a entrada
dos produtos ou insumos
no Brasil. Atualmente, há
restrições de pagamentos
de parcelas e juros do
crédito concedido no longo
prazo se a mercadoria
não chega ao país

“
Temos normas editadas em 1920
regulando o câmbio brasileiro
Deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA)
Relator do texto na Câmara

Quemmais ganhou e quemmais perdeu na pandemia

Atividades com maior avanço na pandemia
Avanço na atividade, em%

Mineração (de metais)

Agricultura

Logística, armazenagem,
terminais, correios e entregas

Atividades financeiras

Mineração de carvão e outros
produtos não-metálicos

Fabricação de produtos do fumo

Construção

Pecuária

Supermercados (comércio não-especializado)

Serviços de arquitetura e engenharia

32

18

15

14

13

12

12

10

10

8

Atividades com maior retração na pandemia
Retração, em%

Atividades artísticas,
criativas e de espetáculos

Transporte aéreo

Transporte de passageiros (ferroviário,
urbano, interestadual e intermunicipal)

Serviços de alojamento

Serviços de alimentação

Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias

Fabricação de calçados e de
artefatos de couro

Comércio de veículos,
peças e motocicletas

Tecidos, artigos de armarinho,
vestuário e calçados

Edição e edição integrada à impressão

90

84

75

71

64

53

42

38

38

30

Fonte: Ministério da Economia
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Impulsionadopelaquarentena,ocomércioeletrônico
vaiexpandiracontrataçãodetrabalhadorestemporá-
riospara aBlackFridayeoNatal, emummovimento
quevainacontramãodoqueaslojasfísicaspretendem
fazer neste ano. NoMercado Livre, ameta é ampliar
a equipe emdez vezesmais do que na temporada de
2019, levando 5.300 pessoas aos centros de distribui-
çãoe5.000motoristasterceirizados.OMagazineLui-
za vai contratar 3.000na logística para ofimdoano.

Encomenda

vitrine Nas lojas físicas,por
outro lado, as previsões da
ConfederaçãoNacionaldoCo-
mércioestimamparaesteano
omenornúmerodevagassa-
zonais no varejo desde 2015.

sacola ABlackFridaydeste
anodeveregistrardisposição
deconsumomais forteentre
as pessoas que não têm con-
ta-corrrente, segundo o Ins-
tituto Locomotiva: enquan-
to 66%dos desbancarizados
pretendem gastar como no
ano passado, quase 50% dos
que têm conta em banco di-
zemquevãocomprarmenos.

chave A locação de imóveis
comerciais na capital paulis-
ta avançou 185% no terceiro
trimestre em relação ao pe-
ríodoanterior,segundoaLel-
lo.Alémdopróprioreaqueci-
mentopelaretomadaeconô-
micaapósaquarentena,aal-
tarefleteanovademandapor
escritórios menores e mais
baratosporcausadatendên-
ciadehomeofficedefinitivo.

metro quadrado As salas e
os conjuntos comerciais re-
presentam a maior parcela
(29%)dosnovoscontratosde
aluguelnoterceirotrimestre,
enquanto os prédios comer-
ciais ficaramcom 3%.

engarrafamento A Artesp,
agênciareguladoradostrans-
portesdeSP,recebeucercade
100milemailspedindoprote-
ção ao serviço da Buser, em-
presa de venda online de vi-
agens rodoviárias. As men-
sagens foram uma resposta
à consulta pública aberta no
mês passado sobre as regras
paraofretamentodeônibus.

motorista Parapressionara
agência, aempresapediupa-
ra os clientes se manifesta-
rem.Alegislaçãoatualvedaa
vendadepassagemindividu-
al de ônibus fretado e impe-
dequeempresasnãopermis-
sionárias façamrotasregula-
res no estado, o que poderia
levaràapreensãodeveículos
queprestamserviço àBuser.

olhaapista Otrechoemde-
batesugerequeascompanhi-
as informemàagência sobre
trajetoeviajantescom48ho-
rasdeantecedência,emvezde
uma hora, como é hoje. Em
nota, aArtesp afirmaque to-
dos os emails com sugestões
serão analisados.

alvo Ossegurosdedanosno
Brasil subiramde R$ 56,9 bi-
lhõesdejaneiroasetembrode
2019 para R$ 57,6 bilhões em
igualperíododesteano,com
altanovolumedeprêmiosem
quasetodosossegmentos,se-
gundo os novos dados que a
Susep (Superintendência de
Seguros Privados) vai divul-
gar nesta semana.

terra Além do aquecimen-
to no seguro rural, derivado
do avanço no agro, a alta po-
deseratribuídaàscategorias
que cresceram na pandemia
e ao crédito imobiliário, que
vemajudandoa impulsionar
o segurohabitacional.

quarentena Os ramos que
registraram queda foram
aqueles ligados à mobilida-
deeàpresença físicadocon-
sumidor nos estabelecimen-
tos comerciais, como auto
(-4,1%), transporte (-7,4%) e
garantia estendida (-15,5%).

cofre Nomercadodeluxo,a
corretora 3SEGdizqueovo-
lumedeapólicesparacasade
praiaecampodealtopadrão
subiuna carteira, sendo 65%
deimóveisrecém-adquiridos
e35%dereformulaçãodeapó-
lice para atender objetos ca-
ros,comoeletrônicose joias,
naesteiradacriaçãodecober-
turas para a maior presença
dos proprietários emcasa.

pratododia Alémdosproto-
colossanitáriosinstaladosnos
restaurantes durante a pan-
demia,empresasdeseguran-
ça alimentar registraramau-
mentonademandaporcozi-
nhasinteligentes,comequipa-
mentosquepadronizampro-
cessos, controlam porções e
congelamentos.

panela AconsultoriaSanity
estima que o recurso, usado
a princípio para suprir a re-
dução demãode obra,man-
terá a adesãomesmo depois
dachegadadavacinaporque
os consumidores devem ele-
varaexigênciacomosrestau-
rantes na questão sanitária.

meias Em campanha para
reativar a onda de doações
da pandemia, que arrefeceu
nosúltimosmeses, a redede
pijamas e lingeries Any Any
fezumaversãoonlinedoba-
zarbeneficentenesteano,pa-
ra arrecadar recursos para o
Instituto JôClemente.

Joana Cunha
painelsa@grupofolha.com.brPAINEL S.A.

AHORADO CAFÉ | FabianeLangona

comFilipeOliveira eMarianaGrazini

OPINIÃO
-Carla Amaral de
Andrade Junqueira
Doutora em Direito Internacional
Econômico pela Faculdade de
Direito da Universidade de São
Paulo e pela Universidade de
Paris I – Panthéon Sorbonne

Quandomemudei para aAr-
gentina, levei um tempo até
entender o funcionamento
de uma economia totalmen-
te atrelada ao dólar. Não en-
tendiaporqueovendedorde
flor,quenãoutilizavanenhum
insumoimportado,aumenta-
va o preço das rosas (planta-
das em seu próprio quintal)
àmedida emque cotaçãodo
dólar subia.
Umpoucoconfusa, eucos-

tumavaperguntar:porqueo
pintorcobraemdólares?Por
que os aluguéis são negocia-
dos em dólares? Nenhuma
dessas operações de micro-
economia envolve insumos
importados e, ainda assim, a
formação dos preços para o
mercado leva em considera-
ção o câmbiododia.
OdólarnaArgentinanãoes-

tá impregnado apenas na di-
nâmicadaeconomia.Odólar
convivenasfamíliaseocupaa
cabeçaeocoraçãodosargen-
tinosdesdemuitopequenos.
O amor “al verde” é passado
de geração emgeração.
Amoeda americana repre-

senta para o argentino o seu
porto seguro, a válvuladees-
cape,obunkerprivadodeum
paísmarcadoporumahistó-
ria de crises econômicas.
Adesconfiançadasocieda-

dedaprópriamoedaéumdos
principais fatores das recor-
rentescrises,masnãoéoúni-
co.Comoconfiarseusinvesti-
mentos e poupança emuma
moedanacionalquemudade
valorotempotodo?Comoco-
locaroseusuadodinheirono
bancoseaqualquermomen-
topodeocorrerum“coralito”,
a exemplo do que houve em
dezembrode 2001, quandoo
entãopresidenteFernandode
La Rúa proibiu a retirada de
valoresdecontascorrentese
poupançasparaevitaroenvio
dedólares para o exterior?
Aspessoasouempresasque

venhamaresidiroufazerne-
góciosnaArgentinaprecisam
aprenderaadministrarassu-
aseconomiaslevandoemcon-
sideraçãopelomenosduasco-
taçõesdiáriasdodólar:aofici-
al,publicadapeloBancoCen-
tral, e a cotação chamada de
dólarblue,ocâmbioparalelo.
Atualmente o dólar blue é

cotado emaproximadamen-
te 160pesosargentinos,odo-
bro do câmbio oficial, que é
de aproximadamente 80 pe-
sos. Portanto, a pessoa que
temdólares guardados pode
adquirir bens e serviços por
menos da metade do valor
que paga aquela pessoa que
não guardoudólares.
Um exemplo para ilus-

trar essa dinâmica perver-
sa: um automóvel anuncia-
do por 500 mil pesos repre-
senta US$ 6.250. O sujeito
que tem dólares guardados
irá trocar cada dólar por 160
pesosno câmbioblue, e esse
mesmocarrocustaráparaele

EnquantoArgentinanão
resolver problemada
moeda, crisesnão faltarão
Governos historicamente fizerammalabarismos para evitar a
fuga de dólares, aumentando aindamais a desconfiança no país

US$3.125,metadedovalorpa-
go pela pessoa que não tem
dólares embaixodocolchão.
A inflação real acompanha

odólarblue,masoíndiceofi-
cialdogoverno, feitopeloIn-
dec,calculaainflaçãopublica-
da combasenodólar oficial.
Como consequência, as pes-
soas não levam em conside-
raçãoo Indec, oque faz cres-
cer a desconfiança.
Comoopeso vale cada vez

menos, estámais difícil para
aclassemédiapouparemdó-
lares, aumentandoo abismo
financeiro entre aqueles que
podemcomprar e juntar dó-
lares e aqueles que são obri-
gados a viver com pesos ar-
gentinos. Todos esses aspec-
tossomadosaoenormedéfi-
citfiscaleà instabilidadeins-
titucionalacabamporcausar
pobrezaedesigualdadesocial.
Comoobjetivodeconter a

pobreza, o governo distribui
pesos para a população –é a
chamada“AsignaciónUniver-
sal”,umaespéciedeBolsaFa-
mília argentina. Esses pesos,
noentanto,nãopossuemlas-
tro na reserva. São emissões
depapelmoedaquedesvalo-
rizamcadavezmaisodinhei-
ronacional equevêmderru-
bandoopoder de compra.
Para evitar a fuga de dóla-

res,osgovernoshistoricamen-
tefizerammalabarismos,au-
mentando aindamais a des-
confiançanopaís. Enquanto
a Argentina não encontrar
uma solução para o seu pro-
blema principal, que é amo-
eda, as crises não acabarão
nuncamais.

[
Amoeda
americana
representa
para o argen-
tino o seu
porto seguro,
a válvula de
escape, o
bunker priva-
do de umpaís
marcado por
umahistória
de crises
econômicas

$
ALIMENTOS
COMMAIS
PESQUISAS
DE PREÇOS
• Soja
• Arroz
• Leite
• Café
• Milho
• Leite
condensado
• Feijão
• Leite Ninho
• Muçarela

Fonte: Google

CVC VOLTA A VOAR PARA PORTO SEGURO
ACVC , quepraticamente não vendeupacotes de abril a junho, voltou a operar voos fretados para Porto Seguro. O
primeiro chegouno sábado (31), de SãoPaulo. A empresa diz que as vendas vêmcrescendodesde julho Divulgação/CVC

Buscas por preço de alimentos comoo arroz e
sobre o valor do dólar batem recorde em2020
sãopaulo Ointeressedosbra-
sileiros pelo preço de produ-
tosbateu recordenasbuscas
do Google em 2020. Levan-
tamento do Google Trends
aponta que as procuras pelo
termo“preço”atingiramopi-
codoíndicedepopularidade
nositedepesquisasnesteano.
Atéquinta-feira(29),abusca

pelapalavramarcavaumamé-
dia parcial de 94 pontos em
outubro —em igual mês de
2019,oindicadorestavaem88
pontos.Oíndicevaide0a100.
Dentre os principais des-

taques estiveram as pesqui-
sas pelo preço de alimentos.
O termo comumadasmaio-
res popularidades neste ano
foi “preçodearroz”,queatin-
giu 100pontos emsetembro.

Namédiaparcialdeoutubro,
a busca caiu para 20 pontos,
masaindaassimmaisdoque
o triplo do que os 6 registra-
dos nomesmomêsde 2019.
Em setembro, o preço do

grão disparou na esteira de
maisexportaçõesedeprocura
nomercadointerno,umavez
queobrasileiropassouacomer
mais emcasanapandemia.
Segundo o Google Trends,

aspesquisaspelopreçodoar-
roz subiram 960%neste ano
emrelação a 2019.
Asegundamaioraltafoipelo

preçodamuçarela(comgrafia
“mussarela”),quesubiu560%.
Buscaspelopreçodasojatam-

bémtiveramdestaque—atin-
giram 100pontos emmarço.
Fora da categoria alimen-

to,otermomaisbuscadojun-
toaotema“preço”foi “dólar”
(hoje emR$ 5,7390).
Os riscos de uma segunda

onda de coronavírus, a pro-
ximidade da eleição nos Es-
tados Unidos e as preocupa-
ções com a questão fiscal do
Brasil têm levado investido-
res a buscar ativos de prote-
ção, comoéo casododólar.
“Preçodo iPhone” e “preço

do ouro” também estiveram
entre osmais procurados.
O indicador aponta, ainda,

que as pesquisas pelas pala-
vras “está caro” também ba-
teramrecordenesteano.Em
setembro,otermoatingiuos
100pontospela primeira vez
desde o início da série histó-
rica do indicador, em 2004.
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MASTERCARD É MAIS DO QUE CARTÃO. SAIBA MAIS EM
ESTUDIO.FOLHA.COM.BR/MASTERCARD

A pandemia fez crescer o home office
e as transações online, aumentando a

vulnerabilidade das redes corporativas; a

Mastercard dispõe de tecnologias que ajudam

a detectar riscos e aumentar a segurança

Saiba como se
proteger de ataques

cibernéticos

Muitos diretores de
TI de empresas de
diversos tamanhos

perderam o sono em mea-
dos de março. A pandemia
de Covid-19 e a necessi-
dade de isolamento social
fizeram o home office virar
a norma, e não a exceção.

Arelação comfornecedo-
res e clientes no mundo di-
gital se fortaleceu, o e-com-
merce acelerou e muitos
dados sensíveis que antes
só eram acessados em re-
des internas passaram a ser
colocados em nuvem. Essa
mudança, queveioparaficar,
aumentou avulnerabilidade
das redes corporativas aata-
ques cibernéticos.

Pesquisa realizada pe-
la empresa Check Point
em todo o mundo apontou
que 86% dos profissionais
das áreas de TI e segurança
elegeram a migração para o
trabalho remoto como sua
maior preocupação desde o
iníciodapandemia. Para 51%,
o temormaioré avulnerabi-
lidade do ambiente domés-
tico, enquanto 33% se preo-
cupam com os dispositivos
móveis dos funcionários.

Commais transaçõeson-
line,umainfinidadededados
sensíveis das pessoas e das
empresas passou a trafegar
pela internet. Por isso, a ava-
liaçãoconstantedosníveisde
segurança tornou-se ainda
mais importante para todos
os tipos de negócio.

A Mastercard, que tem
se posicionado como uma
empresa de tecnologia que
vai muito além dos cartões
de crédito, tem hoje como
auxiliar consumidores e
empresas de todas as áre-
as a eliminar os riscos de
ataques cibernéticos. Entre
outras coisas, porque ad-
quiriu, no final de 2019, a
startup RiskRecon, que de-
senvolveu um sistema que
consegue avaliar, de forma
contínua, a probabilidade
de as empresas serem ata-
cadas, com a análise de da-
dos públicos e das medidas
de segurança em vigor.

Com anos de prática na
construção de soluções para
detectar fraudes e vulnera-
bilidades de segurança em
ambientes de transações de
altavelocidade, comoos dos
bancos, a RiskRecon criou
então um sistemaque avalia
o riscodas empresas e aque-
le quepodevirdeparceiros e
fornecedores terceirizados,
para traçar um mapa com-
pleto da situação. O resulta-
do é umapontuação do grau
de risco cibernético.

“Todo o ecossistemapre-
cisa estar seguro. Por isso é

importante analisartambém
os terceiros”, afirma JoãoPe-
dro ParoNeto, presidente da
MastercardBrasil eConeSul.

Para mapear os perigos
externos e de terceiros, a
RiskRecon faz uma análi-
se sistemática dos riscos,
abrangendo 11 domínios e
40 critérios de segurança.
As avaliações são ajustadas
de forma personalizada e a
metodologia pode ser usada
por empresas de diferentes
áreas e tamanhos.

APROVAÇÃORÁPIDA
O aumento das transa-

ções online trouxe novos
desafios também para a
indústria de pagamentos
em relação à segurança. Se
no ambiente físico de car-
tões as fraudes foram pra-
ticamente eliminadas, nas

operações online há ainda
desafios, como garantir a
autenticidade do usuário
em todas as transações.

Em março, logo no início
da pandemia, a Mastercard
implantouumsistemade in-
teligênciadedadosdesenvol-
vido internamente que per-
miteaentrega,paraoemissor
docartão, deumconjuntode
informações sobre o usuá-
rio, de forma anônima, para
agilizar a tomada de decisão
sobre a aprovação ou não de
uma transação online.

“A Mastercard adota pa-
drões internacionais de se-
gurança,comoaautenticação
e a tokenização. Essas tec-
nologias evitam o ataque de
cibercriminosos e garantem
uma experiência de compra
mais segura e conveniente”,
afirma Paro Neto.

APRESENTA

Pontuação de
risco cibernético
Uma pontuação é
estabelecida, de acordo
com a avaliação de todos
os critérios analisados

Fonte: Mastercard

Estabelece pontuação de risco
cibernético de prestadores de serviços e
fornecedores terceirizados com base na
avaliação do ambiente cibernético

Alerta sobre problemas que excedam os
limites de risco, não se restringindo a criar
uma lista de problemas descobertos

Elabora relatórios detalhados sobre as
vulnerabilidades descobertas

Compara estruturas baseada em exemplos
padronizados de conformidades

Permite o compartilhamento de planos de
risco acionáveis com prestadores e
fornecedores

Qual o grau do risco?
Como a RiskRecon faz a pontuação para
estabelecer o grau do risco cibernético

3 4

1 2

Entrada
O link online de uma
organização é usado

como entrada

OQAnon é uma dasmais bi-
zarras estratégias políticas
já colocadas emprática. Sua
origem são os subterrâneos
profundos da internet. Já su-
as raízes estão fincadas na
linguagem dos videogames,
do situacionismo e de como
o espaço público da rede po-
deser instrumentalizadocom
relativa facilidade por gru-
pos coordenados e bem fi-
nanciados.
A palavra QAnon é, na su-

perfície, sóumateriadacons-
piração.Massónasuperfície.
O personagem “Q” seria um
agente federal nos EUA que
possui omais elevadoacesso
a informações confidenciais,
onívelQ. Esse agente teria se
rebelado e decidido contar a
“verdade” publicamente. Es-
sa verdade équeomundose-
riagovernadoporumacaba-
ladepedófilossatanistas,que
teriamcomoatividadeprinci-
pal gerir uma rede global de
tráfico de crianças.
A única força que ameaça

o poder do grupo seria Do-
nald Trump.
Paraquemlêessaspalavras

pelaprimeiravez,aconclusão
é de insanidade. Apesar dis-
so, essa tática tornou-se uma
corrente forte no ciclo eleito-
ral. Há pelo menos 44 candi-
datos ao Congresso nos EUA
quequeassumemsuafiliação
ao“Q”.Noseventospúblicosde
campanha há grupos de pes-
soas usando camisetas com
a letra “Q”.
OpróprioTrumpjáusoulin-

guagemoriginada da teoria.
Na prática o QAnon é uma

rede articuladadeprodução
de propaganda. Em termos
técnicos, é uma rede de Dat-
ti (DesinformaçãoAdversari-
al,TáticaseTécnicasde Influ-
ência). Sua estratégia é uma
das mais sofisticadas evolu-
ções dos métodos de propa-
ganda. Seu funcionamento
ocorre por meio de um tripé
de estratégias:
Primeiro,acoordenaçãoen-

trepessoasanônimaspela re-
de, tática tornada famosape-
lo grupo Anonymous (que o
QAnon homenageia em seu
nome).
Segundo, a exploração de

técnicas psicológicas como
a chamada fixação funcio-
nal, muito comum em vide-
ogames.
Terceiro,osmétodosdesen-

volvidos pelos chamados jo-
gos de realidade alternativa
(Alternative Reality Games),
iniciadosnosanos2000eapli-
cados à vida real comoauxí-
lio da internet.
Emresumo, oQAnon influ-

enciaporque incentivaaspes-
soasase tornarem“detetives”
na internet, embuscada “ver-
dade”. Para isso, osmantene-
doresdaestratégiaespalham
pistasmuitobemescondidas
pela rede. Um vídeo ali, uma
informação emumsite aqui,
umafrasedeumdiscursopo-
lítico acolá.
Aonãoentregara informa-

ção pronta, o QAnon dá às
pessoas uma sensação de in-

teligência e satisfaçãoaoper-
mitir que descubram “por si
mesmas”essaverdadeoculta,
cuidadosamente espalhada.
É a mesma sensação que

vários videogamesprovocam
nos seus jogadores ao criar
quebra-cabeças que depen-
demdedescobrir e juntar vá-
rioselementosseparadosden-
trodaestruturadogamepa-
ra subverter sua fixação fun-
cional. Quem quiser experi-
mentar o prazer que esse ti-
podeestruturaprovocapode
jogar o brilhante game Dan-
dara, desenvolvido pela em-
presadeBeloHorizonteLon-
ghat Studios, adquiridopela
Nintendo.
Para replicar essa estraté-

gia, o QAnon conta comgru-
pos que investem tempo e di-
nheiro para manter essa tá-
tica tão sofisticada.
Várias redes sociais bani-

ramnos últimosmeses infor-
mações relacionadas ao QA-
non.Noentanto,devidoasua
estruturarizomática, esseba-
nimento temeficáciaapenas
parcial. É como se a extrema
direita tivesse lido Guy De-
bord e Deleuze e entendido
todas suas implicações para
a internet.

READER
Já era Brasil sem lei de pro-
teção de dados pessoais
Já é LeiGeraldeProteçãode
Dados em vigor
Já vem Outra lei de prote-
çãode dados específica para
aáreade segurançapública?

Grupo, na prática, é uma rede articulada cuja estratégia é uma
das mais sofisticadas evoluções dos métodos de propaganda

-
Ronaldo Lemos
Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro

QAnonpode ajudar
Trumpa vencer
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taipei,pequimeshenzen |finan-
cialtimes AHuaweiestátra-
balhandonosplanosdeuma
fábricadechipsdedicadaem
Xangai(China)quenãousaria
tecnologiaamericana,permi-
tindoquegarantaosuprimen-
toparaseusprincipaisnegó-
cios de infraestrutura de te-
lecomunicações,apesardas
sançõesdosEstadosUnidos.
Duas pessoas informadas

sobreoprojetodisseramque
a fábrica seria administra-
da por umparceiro, o Shan-
ghai IC R&DCenter, empre-
sadepesquisadechipsapoi-
adapelogovernodeXangai.
Especialistasdisseramque

oprojetopoderáajudaraHu-
awei,quenãotemexperiên-
ciana fabricaçãode chips, a
traçar uma rota de sobrevi-
vência em longoprazo.
Oscontrolesdeexportação

dosEUAalavancamodomínio
dasempresasamericanasem
certos equipamentos de fa-
bricaçãodechipsesoftware
dedesignde chips para blo-
quearofornecimentodese-
micondutoresparaaHuawei.
Especialistas do setor dis-

seramqueunidadelocalseria
umanovafontepotencialde
semicondutoresdepoisqueos
estoquesdechipsimportados

queaHuaweiacumuloudes-
deoanopassadoacabarem.
A fábrica fará inicialmen-

te experiências com a pro-
dução de chips de 45 nanô-
metros(nm)debaixocusto,
tecnologiaquelíderesglobais
nafabricaçãodechipscome-
çaramausar 15 anos atrás.
Mas a Huawei quer fazer

chipsde28nmmaisavança-
dosatéofinalde2021, segun-
doengenheirosdaindústria
e executivos familiarizados
aoprojeto.Oplanopermiti-
ria à Huawei fabricar smart
TVseoutrosdispositivospa-
ra a “internet das coisas”.
AHuaweipretendeprodu-

zir até o final de 2022 chips
de 20nm, que poderiam ser
usados para fabricar a mai-
orpartedeseusequipamen-
tos de telecomunicações 5G
e permitir que os negócios
continuem mesmo com as
sanções dosEUA.
A nova linha de produção

planejadanãoajudaránone-
góciodesmartphone.Porém,
se tiver sucesso, poderá ser
uma ponte para um futuro
sustentávelnosnegóciosde
infraestrutura daHuawei.
“Elesprovavelmenteconse-

guirão, talvezemdoisanos”,
disseMarkLi,analistadese-

micondutores da Bernstein
emHongKong.
Oprojetotambémpoderá

estimularasambiçõeschine-
sasdeselivrardadependência
datecnologiadechipsestran-
geira, principalmente dos
EUA,quequeremdesacelerar
odesenvolvimentodaChina
comopotência tecnológica.
Segundo engenheiros de

chips e executivosda indús-
tria,aHuaweipretendeequi-
par sua produção nacional
exclusivamentecommaqui-
nário chinês.
“Essa instalaçãoprovavel-

mentefuncionariacomuma
combinaçãodeequipamen-
tosdediferentesfornecedo-
res chineses, como Amec e
Naura, alémde algumas fer-
ramentas estrangeiras usa-
das que podem ser encon-
tradasnomercado”,disseLi.
Eleacrescentouqueafabri-

cação de chips em tal ambi-
ente seriamenoseficiente e
maiscara.MasaHuaweipo-
de pagar por isso porque o
volume de semicondutores
necessáriosparaasestações
base émuitomenor do que
para um produto de massa
como smartphones.
Procuradapelareportagem,

aHuaweinãoquiscomentar.

Huawei planeja
fabricar chips contra
sançãodosEUA
Unidade seria nova fonte potencial de semicondutores;
fábrica testará produção de aparelhos de baixo custo
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AAnbima lançou, emparceria
comaCVM,SeLiganaFraude,
umsite com informações e di-
cassobregolpesvirtuaisfinan-
ceiros, relacionados a finan-
çase investimentos,quecresce-
ramao longodosanos, especi-
almente durante a pandemia.
Não pense que são poucas

as armadilhas que existem
por aí. Somente nos primei-
ros seismesesdesteano foram
abertas213 investigações,50%
a mais em relação ao mesmo
período em 2019.
Emumambiente comoa in-

ternet, ondecadaumcompar-
tilhaoquequer, ficadifícil sa-
ber o que é verdade oumenti-
ra. Pratocheioparaosgolpis-
tas, principalmentenoquediz
respeito a investimentos.
Confiracincodicasparaevi-

tar cair em golpes virtuais no
momento de investir.
1. A propaganda oferece re-

tornogarantido, livrede risco,
lucrosexorbitantesempoucos
dias, sugere ganhar dinheiro
sem trabalhar? Fortes indíci-
os de golpe. Lembre-se de que
quando a esmola é demais, o

santo desconfia.
2. O “investimento” exige

que você indique outras pes-
soasparatrabalharcomvocê?
Não se trata de investimento,
mas,muitoprovavelmente, de
uma ilegal pirâmide financei-
ra! Mantenha distância.
3. O “investimento” exige a

aquisição de algum bem ou
material para você se tornar
cliente? Um bom exemplo é a
obrigatória compradeumca-
tálogo e/ou uma quantidade
de produtos. Desconfie e bus-
que informações sobre a em-

presa ou corretora em fontes
confiáveis, comoositedaCVM.
4. Solicitaram seus dados

pessoais ou do cartão de cré-
dito antes de qualquer coi-
sa? Desnecessário dizer que
nunca devemos informar da-
dos pessoais e de cartões. Si-
nal evidentedearmadilhaque
deve ser evitada.
5. Sejaprudente everifiqueo

histórico da corretora ou em-
presa. Pesquise em Reclame-
AquieverifiquenositedaCVM
se a instituiçãopossui autori-
zaçãoparacomercializarpro-

dutosfinanceiros. Pesquisoue
não se sentiu confortável em
investir com as informações
que encontrou? Não invista!
Aprenda a fazer perguntas

paraproteger seupatrimônio
e não cair em golpes online.
Questione se a empresa ou

corretora é licenciada pela
CVM. Golpistas são experts
em fazer o que é falso pare-
cer real, portanto não se en-
gane com um site bonito, re-
pleto de depoimentos de pes-
soas que dizem ter encontra-
do a riqueza pormeio de seus
investimentos.
Toda oferta pública de pro-

dutos deve ser registrada pa-
raqueo investidorpossa con-
sultar informações importan-
tes sobreagestão,osprodutos,
os serviçosefinançasdacorre-
toraouempresapelaqual de-
seja investir seudinheiro.Con-
sulte o site da CVM.
Nãoexiste investimento sem

risco e, quantomaior a possi-
bilidade de ganhos, maiores
os riscos que o investimento
apresenta. Lembre-se de que
quantomaior o investimento
realizado, maior será o risco
de perdas financeiras em ce-
náriosdesfavoráveis.Descon-
fie e reporte à CVM oferta de
lucros garantidos.
Investir exige tempo e paci-

ência. Portanto, não se deixe
levar por falsas promessas de
ganhardinheiro com“apenas
alguns cliques”. É importante
que você dedique tempo pa-
ra conhecer os produtos ade-
quados aos seus objetivos e
horizontes de investimento. E
paraoquevocênãoconseguir
entender sozinho, você deve e
pode teraajudadeumprofis-
sional especializado.
Encontre informações con-

fiáveis eorientaçõesparanão
cair emgolpesnoPortaldo In-
vestidor: investidor.gov.br.

Dicas para evitar cair em golpes virtuais e perguntas para proteger seu patrimônio

-
Marcia Dessen
Planejadora financeira CFP (“Certified Financial Planner”), autora de “Finanças Pessoais: O Que Fazer com Meu Dinheiro”

Se liga na fraude

|dom. SamuelPessôa |seg.MarciaDessen,RonaldoLemos |ter. NizanGuanaes, CeciliaMachado |qua.HelioBeltrão |qui. CidaBento,SolangeSrour |sex.NelsonBarbosa |sáb.MarcosMendes,RodrigoZeidan

-Fernanda Brigatti
são paulo Quando chegou a
São Paulo em 1981, vindo da
Paraíba,JosinaldoLadislaudos
Santos não imaginou que es-
tariaemviasdecompletar60
anossemempregoecompoucas
esperançasdevoltaràativa.
Com 32 anos de trabalho

comcarteiraassinada,eleain-
da não temdireito à aposen-
tadoria pelo INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social).
Tampoucoconsegueseman-
ter nomercado.Hápelome-
nosquatroanos, só temcon-
seguidobicos,oracomofaxi-
neiro, ora como porteiro ou
serviços gerais.
O trabalho emedifícios é o

queJosinaldomelhorconhe-
ce—sãopelomenosdezanos
dedicadosàfunçãodezelador.
Nesteano,conseguiuficar30
diasemumprédionaregiãode
Higienópolis,regiãodeclasse
médiaaltanacapitalpaulista.
“Estavaemcima,noprédio,

olhei todos aqueles prédios,
ummonte.Fiqueimepergun-
tando: ‘Nãoépossívelquene-
nhumtenhaumempregopa-
ramim’”, afirma.
Por lei, Josinaldoaindanão

é um idoso. Ele tem 58 anos.
Para ele, porém, a idade é o
principal empecilho na con-
quista deumavaga. “Pessoal
vê os cabelos brancos e acha
que a gentenão servemais.”
A pandemia, segundo ele,

agravouasituação.Osidosos
são considerados grupos de
risco emcasode contamina-
çãopelocoronavírus.Háain-
da a crise econômica decor-
rente da situaçãode saúde.
Atecnologia,vistacomoali-

ada em funçõesmais qualifi-
cadas, para o trabalho de Jo-
senildo é uma ameaça. Em
um edifício onde trabalhou
porpoucomaisde três anos,
o contrato da terceirizadora
foi substituído por controle
de acessopor biometria.
“Agenteolhaparaumlado,

olhaparaooutro,otempopas-
sa.Agentevaiperdendoogosto.
Quertrabalhar,masnãotem.
Omercadode trabalhoficou
muito difícil pra gente”, diz.
O desânimo de Josinaldo

quanto à disponibilidade de
vagasparatrabalhadoresmais
velhosseconfirmapelasesta-
tísticas e, de fato, se agravou
comapandemia.
Neste ano, até omês de se-

tembro, 438,1 mil postos de
emprego foram eliminados
paraquemtemapartirde50
anos.Quandoseconsideram
todasasfaixasetárias,osaldo
negativoéde558,5milvagas.
Enquanto as demais faixas

Trabalhador commaisde50anos
ocupava80%das vagas eliminadas
Nem em setembro, quando foram criados mais de 300mil postos, saldo foi positivo nessa faixa etária

sões.Os rendimentosdo tra-
balho,porém,nãosãodespre-
zíveis,poisrepresentam34,8%
do total de valores.
Entreoprimeiroeosegun-

dotrimestresdesteano,levan-
tamento feito pela pesquisa-
dora com base em dados da
Pnad(PesquisaNacionalpor
Amostra de Domicílios), do
IBGE,mostraque600miltra-
balhadores com mais de 60
anos perderam ocupação e
continuamdesempregados.
Outro 600 mil desistiram

detentarnovavaga.“Empar-
teporqueelesestãocomme-
dodeseexporeempartepe-
lo preconceito dos emprega-
dores.Você fala emgrupode
riscoe issogeraumbarreira.
Eaindaexistemosoutrospre-
conceitosquejáexistiam”,diz.
Eadesocupaçãoacabasen-

domaisdoqueumproblema
passageiro.“Apandemiaagra-
va aindamais a situação, até
porque essas pessoas estão
ficandomuitotempoforado
mercado de trabalho. Quan-
to mais tempo fora, mais di-
fícil évoltar”,dizAnaAmélia.
ParaLucianaFontes, supe-

rintendentedoCebrac (Cen-
troBrasileirodeCursos)edo-
nadeumaagênciadeempre-
gos, a resistência das empre-
sas a trabalhadores mais ve-
lhos está ligada às restrições
sanitárias,mastambémauma
falta de entendimentoquan-
to às possibilidade de ter es-
se funcionário nos quadros.
NoCebrac,diz,mais traba-

lhadoresnafaixados40anos
buscamcursosparaquepos-
samsereciclarousepreparar
para a necessidade de ter al-
ternativasàocupaçãoatual.O
cursodemanutençãodecelu-
laresecomputadoreséprocu-
radoprincipalmenteporho-
mens acimade 55 anos.
“Eles veem a possibilidade

de uma renda rápida se for
necessário”, afirma.
Abuscaporcursosdemons-

trainteresseematualizaçãoe
sempre foi importante, mas
ficoumais relevante na pan-
demia,dizagerentesêniorda
Catho, BiancaMachado.
“Esse é umdos pontos que

os recrutadores vão pergun-
tar: ‘Quaiscursosvocê fezno
distanciamento social?’”.
Para ela, a resistência na

contratação de mais velhos
é um efeito do fator grupo
derisco. “Masagenteacredi-
ta que a recolocação vai ser
aquecidapelanecessidadede
experiência.Asenhoridadeé
umcontrapontomuitoimpor-
tante para as organizações.”
Com 55 anos, Elza Goes da

Silvaestáprestesaconcluirum
curso de assistente adminis-
trativo.Comoqueaprendeu,
diz não ter grandes esperan-
çasemconseguirumacoloca-
ção.“Queméquevaiarrumar
empregode aprendiz depois
dos50?Eusouaprendiz,né?”
Noentanto,Elzaafirmaque

o conhecimento adquirido e
as aulas dedesenvolvimento
pessoalexpandiramseusho-
rizontes:agoraelaquerserte-
rapeutaholística.

etárias começama ter a cria-
çãodeempregosformais, se-
gundooCaged(CadastroGe-
ral deEmpregados eDesem-
pregados),osmaisvelhosve-
emaaceleraçãodeumnúme-
rodedemissõesmuito supe-
rior aode contratação.
Comisso,em2020,quaseoi-

todecadadezvagaselimina-
daseramocupadasportraba-
lhadorescommaisde50anos.
Mesmoemsetembro,quan-

doosaldomensalficouposi-
tivoem313milvagas—ome-
lhorresultadoparaomêsdes-
de 1992—osque estãonessa
faixa etária perderamvagas.
A falta do emprego formal

não é trágica para esses tra-
balhadoressomentepelafal-
ta da renda. Mesmo que te-
nham décadas de contribui-
ção à Previdência, ainda não
há aposentadoria pelo INSS.
Em2020entraramemvigor

asnovasregrasparaaconces-
sãodobenefício,queincluem
períodos de transição, mas
queexigirãodos trabalhado-
resmaistemponaativaantes
da aposentadoria.
Quando se olha para aque-

lescommaisde60anos,apes-
quisadoraAnaAméliaCama-
rano,doIpea(InstituodePes-
quisa Econômica Aplicada),
destaca que a renda dos ido-
soséimportantenacomposi-
çãoorçamentáriade62,5mi-
lhões dedomicílios nopaís.
A maior parte dessa renda

vemdeaposentadoriasepen-

O zelador Josinaldo Ladislau, 58, que está desempregado e não consegue emprego emedifícios Zanone Fraissat/Folhapress
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Saldo de empregos formais, por faixa etária, em milhares

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

18 a 24

até 17

65 oumais
25 a 29
40 a 49
30 a 39
50 a 64

Jan-Ago.13 Jan-Ago.20

*Até setembroFonte: CAGED

Setores em que
eles forammais
cortados em 2020

Funções mais
cortadas

O perfil do
trabalhador mais
velho e sem emprego

Trabalhadores
dos serviços,
vendedores em lojas
e mercados

De 50
a 64 anos

65 anos
ou mais

Vagas eliminadas

142.242

26.074

De 50 a 64 anos
Cozinheiros

Garcons,
barmen

e copeiros

65 anos oumais

Trabalhadores
nos serviço de
manutenção
de edifícios

Condutores de
veículos e opera-
dores de equipa-

mentos de
elevação

e de movimen-
tação de cargas
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6.621

7.596
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completo
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COGNA EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187
EDITAL DE OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO PARCIAL DAS DEBÊNTURES
DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS

EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL
FIDEJUSSÓRIA, EM 02 (DUAS) SÉRIES PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM

ESFORÇOS RESTRITOS, DA COGNA EDUCAÇÃO S.A. (ATUAL EMISSORA POR
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA PELA SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.)

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (atual Emissora por cessão e transferência pela Saber Serviços Educacionais
S.A. (“Saber”) (“Emissora”), comunica aos titulares (“Debenturistas”) das debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 02 (duas) séries
(“Debêntures”), da 3ª (terceira) emissão da Emissora (“Emissão”), que, nos termos da Cláusula 6.22 do
“Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em 02 (duas) Séries para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Cogna Educação S.A.” celebrada em 02 de agosto de
2017, entre a Saber, a Emissora e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Agente Fiduciário”), conforme aditada, em 30 de agosto de 2017; 30 de novembro de 2018 e 17 de
dezembro de 2019 (“Escritura de Emissão”), em atendimento ao disposto no item (c), subitem 3, das
condições de eficácia estabelecidas na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 19 de novembro
de 2019 (“AGD”) e conforme disposto na Cláusula 6.22 da Escritura de Emissão, exercerá a sua opção
de realizar oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures em Circulação da segunda série
(“SEDU21”), com o consequente cancelamento de tais Debêntures em Circulação resgatadas (“Oferta
de Resgate Antecipado”), observados os seguintes termos e condições: (i) a Oferta de Resgate
Antecipado, conforme prevista na Escritura de Emissão e na AGD, será parcial para das Debêntures em
Circulação da SEDU21, sendo assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas da SEDU21
que aderirem a Oferta de Resgate Antecipado, sem distinção, sendo que caso a quantidade de Debêntures
da SEDU21 que tenham sido indicadas em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do que a
quantidade indicada no item (ii) abaixo, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado
pelo Agente Fiduciário. Os Debenturistas da SEDU21 sorteados serão informados, por escrito, com, no
mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência sobre o resultado do sorteio, sendo que todas as etapas desse
processo, tais como habilitação dos Debenturistas SEDU21, qualificação, sorteio, apuração, rateio e
validação da quantidade de Debêntures da SEDU21 a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas
fora do âmbito da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”), nos termos da Cláusula
6.22.5 da Escritura de Emissão; (ii) a Oferta de Resgate Antecipado será na quantidade de Debêntures
equivalente ao montante total de até R$ 26.769.671,60 (vinte e seis milhões setecentos e sessenta e nove
mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos), para fins de resgate parcial das Debêntures
em Circulação da SEDU21; (iii) a Oferta de Resgate Antecipado não está condicionada à aceitação por
quantidade mínima de Debêntures da SEDU21; (iv) os Debenturistas da SEDU21 que optarem pela adesão
à Oferta de Resgate Antecipado deverão se manifestar no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis a contar da
presente data, ou seja, até 16 de novembro de 2020, através de e-mail para a Emissora (diogo.f.martins@
kroton.com.br/stella.goncalves@kroton.com.br/dri@kroton.com.br), com cópia para o Agente Fiduciário
(fiduciario@planner.com.br); (v) A quantidade de Debêntures da SEDU21, que tenham sido indicadas em
adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade de à qual a Oferta de Resgate
Antecipado foi originalmente direcionada conforme item (ii) supramencionado, então o resgate antecipado
será feito mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário, sendo resultado divulgado nos termos da
cláusula 6.22.5 da Escritura de Emissão; (vi) o efetivo resgate das Debêntures e liquidação da Oferta de
Resgate Antecipado ocorrerão em uma única data para todas as Debêntures da SEDU21 indicadas por
seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado, no dia 30 de novembro de 2020
(“Data de Resgate”), observado que a Emissora somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures
que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado;
(vii) o valor a ser pago pela Emissora aos Debenturistas da SEDU21, na Data de Resgate, em relação a
cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate
Antecipado será equivalente ao saldo doValor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data de Resgate, não sendo devido qualquer
prêmio pela Emissora aos Debenturistas, em decorrência da Oferta de Resgate Antecipado; (viii) o
pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente, na Data de Resgate, por meio da Oferta de
Resgate Antecipado será realizado por meio da B3, com relação às Debêntures que estejam custodiadas
eletronicamente na B3 ou por meio do Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das
Debêntures, com relação às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; e (ix) As
Debêntures da SEDU21 que forem resgatadas serão canceladas pela Emissora. Os termos com iniciais
maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste edital são aqui utilizados com
os significados correspondentes a eles atribuídos na Escritura de Emissão. Belo Horizonte, 30 de outubro
de 2020. Bruno Giardino - Diretor de Relações com Investidores.

COGNA EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187
EDITAL DE OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO PARCIAL DAS DEBÊNTURES
DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS

EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL
FIDEJUSSÓRIA, EM 03 (TRÊS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM

ESFORÇOS RESTRITOS, DA COGNA EDUCAÇÃO S.A. (ATUAL EMISSORA POR
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA PELA SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.)

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (atual Emissora por cessão e transferência pela Saber Serviços Educacionais
S.A. (“Saber”) (“Emissora”), comunica aos titulares (“Debenturistas”) das debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, 03 (três) séries
(“Debêntures”), da 2ª (Segunda) emissão da Emissora (“Emissão”), sob os códigos SSED11, SSED21
e SSED31, que, em atendimento ao disposto no item (c), subitem 3, das condições de eficácia
estabelecidas na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 19 de novembro de 2019 (“AGD”),
exercerá a sua opção de realizar oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures em Circulação
das respectivas séries, com o consequente cancelamento de tais Debêntures em Circulação resgatadas
(“Oferta de Resgate Antecipado”), observados os seguintes termos e condições: (i) a Oferta de Resgate
Antecipado, conforme prevista na AGD, será parcial para as Debêntures em Circulação das respectivas
séries, sendo assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas da respectiva série que
aderirem a Oferta de Resgate Antecipado, sem distinção, sendo que caso a quantidade de Debêntures
respectiva série que tenham sido indicadas em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do
que a quantidade indicada no item (ii) abaixo, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio,
coordenado pelo Agente Fiduciário. Os Debenturistas da respectiva série sorteados serão informados,
por escrito, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência sobre o resultado do sorteio, sendo que
todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas da respectiva série, qualificação,
sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures da respectiva série a serem resgatadas
antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip
UTVM (“B3”); (ii) a Oferta de Resgate Antecipado será na quantidade de Debêntures equivalente ao
montante total de até R$ 734.304.581,33 (setecentos e trinta e quatro milhões trezentos e quatro mil,
quinhentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), para fins de resgate parcial das Debêntures em
Circulação das respectivas séries, sendo a quantidade de Debêntures equivalente ao montante de até
(a) R$ 150.750.512,64 (cento e cinquenta milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos e doze reais
e sessenta e quatro centavos) para Debêntures da primeira série; (b) R$ 569.338.474,46 (quinhentos e
sessenta e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta
e seis centavos) para Debêntures da segunda série; e (c) R$ 14.215.594,23 (quatorze milhões, duzentos
e quinze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) para Debêntures da terceira
série, sendo que, caso não tenha adesão por Debenturistas da respectiva série na respectiva quantidade
estabelecida acima, a Emissora poderá utilizar os recursos remanescentes para resgatar,
proporcionalmente, as Debêntures das demais séries; (iii) a Oferta de Resgate Antecipado não está
condicionada à aceitação por quantidade mínima de Debêntures da respectiva série; (iv) os Debenturistas
da respectiva série que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado deverão se manifestar no
prazo de até 10 (dez) Dias Úteis a contar da presente data, ou seja, até 16 de novembro de 2020, através
de e-mail para a Emissora (diogo.f.martins@kroton.com.br/stella.goncalves@kroton.com.br/dri@kroton.
com.br), com cópia para o Agente Fiduciário (ger2.agente@oliveiratrust.com.br); (v) o efetivo resgate
das Debêntures e liquidação da Oferta de Resgate Antecipado ocorrerão em uma única data para todas
as Debêntures das respectivas séries indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de
Resgate Antecipado, no dia 30 de novembro de 2020 (“Data de Resgate”), observado que a Emissora
somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seus respectivos
titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (vi) o valor a ser pago pela Emissora aos
Debenturistas da respectiva série, na Data de Resgate, em relação a cada uma das Debêntures indicadas
por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde
a primeira Data de Resgate ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme
o caso, até a Data de Resgate, não sendo devido qualquer prêmio pela Emissora aos Debenturistas, em
decorrência da Oferta de Resgate Antecipado; (vii) o pagamento das Debêntures resgatadas
antecipadamente, na Data de Liquidação, por meio da Oferta de Resgate Antecipado será realizado por
meio da B3, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3 ou por meio
da Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das Debêntures, com relação às
Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; e (viii) As Debêntures da respectiva
série que forem resgatadas serão canceladas pela Emissora. Os termos com iniciais maiúsculas
empregados e que não estejam de outra forma definidos neste edital são aqui utilizados com os
significados correspondentes a eles atribuídos na Escritura de Emissão. Belo Horizonte, 30 de outubro
de 2020. Bruno Giardino - Diretor de Relações com Investidores.

COGNA EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187
EDITAL DE OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO PARCIAL DAS DEBÊNTURES
DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS

EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM

ESFORÇOS RESTRITOS, DA COGNA EDUCAÇÃO S.A. (ATUAL EMISSORA POR
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA PELA SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.)

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (atual Emissora por cessão e transferência pela Saber Serviços Educacionais
S.A. (“Saber”)) (“Emissora”), comunica aos titulares (“Debenturistas”) das debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única
(“Debêntures”), da 4ª (Quarta) emissão da Emissora (“Emissão”), que, nos termos da Cláusula 6.20 do
“Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única para Distribuição
Pública com Esforços Restritos, da Cogna Educação S.A.” celebrado, em 14 de março de 2018, entre a
Saber, a Emissora e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente
Fiduciário”) conforme aditada, em 30 de novembro de 2018 e 17 de dezembro de 2019 (“Escritura de
Emissão”), em atendimento ao disposto no item (c), subitem 3, das Condições de Eficácia estabelecidas
na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 19 de novembro de 2019 (“AGD”) e conforme disposto
na Cláusula 6.20 da Escritura de Emissão , exercerá a sua opção de realizar oferta de resgate antecipado
parcial das Debêntures em Circulação em série única (“SEDU12”), com o consequente cancelamento
de tais Debêntures em Circulação resgatadas (“Oferta de Resgate Antecipado”), observados os
seguintes termos e condições: (i) a Oferta de Resgate Antecipado , conforme prevista na Escritura de
Emissão e na AGD, será parcial para das Debêntures em Circulação da SEDU12, sendo assegurada a
igualdade de condições a todos os Debenturistas da SEDU12 que aderirem a Oferta de Resgate
Antecipado, sem distinção, sendo que caso a quantidade de Debêntures da SEDU12 que tenham sido
indicadas em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade indicada no item
(ii) abaixo, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário.
Os Debenturistas da SEDU12 sorteados serão informados, por escrito, com, no mínimo, 3 (três) Dias
Úteis de antecedência sobre o resultado do sorteio, sendo que todas as etapas desse processo, tais
como habilitação dos Debenturistas da SEDU12, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da
quantidade de Debêntures da SEDU12 a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do
âmbito da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”), nos termos da Cláusula 6.20.1,
item (v) da Escritura de Emissão; (ii) a Oferta de Resgate Antecipado será na quantidade de Debêntures
equivalente ao montante total de até R$ 106.586.016,00 (cento e seis milhões, quinhentos e oitenta e
seis mil e dezesseis reais), para fins de resgate parcial das Debêntures em Circulação da SEDU12; (iii) a
Oferta de Resgate Antecipado não está condicionada à aceitação por quantidade mínima de Debêntures;
(iv) os Debenturistas da SEDU12 que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado deverão se
manifestar no prazo de 10 (dez) Dias Úteis a contar da presente data, ou seja, até 16 de novembro de
2020, através de e-mail para a Emissora (diogo.f.martins@kroton.com.br/stella.goncalves@kroton.com.br/
dri@kroton.com.br), com cópia para o Agente Fiduciário (fiduciario@planner.com.br); (v) A quantidade
de Debêntures da SEDU12, que tenha sido indicada em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja
maior do que a quantidade de à qual a Oferta de Resgate Antecipado foi originalmente direcionada
conforme item (ii) supra mencionado, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado
pelo Agente Fiduciário sendo resultado divulgado nos termos da cláusula 6.20.1, item (v), da Escritura
de Emissão; (vi) o efetivo resgate das Debêntures e liquidação da Oferta de Resgate Antecipado ocorrerão
em uma única data para todas as Debêntures da SEDU12 indicadas por seus respectivos titulares em
adesão à Oferta de Resgate Antecipado, no dia 30 de novembro de 2020 (“Data de Resgate”), observado
que a Emissora somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por
seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (vii) o valor a ser pago pela
Emissora aos Debenturistas da SEDU12, na Data de Resgate, em relação a cada uma das Debêntures
indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis,
desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a Data de Resgate, não sendo devido qualquer prêmio pela Emissora aos
Debenturistas, em decorrência da Oferta de Resgate Antecipado; (viii) o pagamento das Debêntures
resgatadas antecipadamente, na Data de Resgate, por meio da Oferta de Resgate Antecipado será
realizado por meio da B3, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3
ou por meio do Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das Debêntures, com relação
às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; e (ix) As Debêntures que forem
resgatadas serão canceladas pela Emissora. Os termos com iniciais maiúsculas empregados e que não
estejam de outra forma definidos neste edital são aqui utilizados com os significados correspondentes a
eles atribuídos na Escritura de Emissão. Belo Horizonte, 30 de outubro de 2020. Bruno Giardino - Diretor
de Relações com Investidores.

-Júlia Moura
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alta nos juros futuros —ta-
xasesperadaspelomercado
nospróximosmeseseanos—
emaiorofertadessestítulos
pelo governo.
O Tesouro Nacional já co-

locoumenos títulos à venda
para reduzir estemovimen-
to,queafetaacapacidadedo
Estadode se refinanciar. Es-
pecialistastambémapontam
queoBancoCentralpodevol-
tarasubirataxabásicadeju-
ros(Selic)nopróximoano,o
que traria rentabilidade pa-
ra esses papéis.
No momento, os títulos

mais indicadossãoosatrela-
dos à inflação, que tem ace-
leradonos últimosmeses.
O IGP-M (Índice Geral de

PreçosMercado)registrouva-
riação de 3,23%emoutubro,
chegandoaumíndiceacumu-
ladode20,93%em 12meses.
OIPCA,ainflaçãooficialdo

país, fechou setembro com
altade0,64%.Desdejaneiro,
acumula altade 1,34%e,nos
últimos 12meses, de 3,14%.
“O Tesouro IPCA é o me-

lhor investimento para este
momentodemuitadúvidae
aumentoda inflaçãonomé-
dioprazo.Aindanãodápara
dizerseéapenasumaumen-
to sazonal dos alimentos ou
um novo patamar da infla-
ção”, diz Alexandre Espírito
Santo,economistadaÓrama.
EspíritoSantotambémre-

comendatermenosativosde
riscona carteira. “É horade
serconservador.Aeconomia
dependedavacina [contraa
Covid-19].”
RuyAlves,gestordaKinea,

plataforma de gestão de in-
vestimentos ligada ao Itaú,
recomendainvestiremações
de empresas robustas, que
devem apresentar resulta-
dos sólidos apesar do cená-
riomacroeconômicodesafia-
dor,edeempresasquedevem
sebeneficiardaretomadada
atividade econômica quan-
doapopulaçãoforvacinada.
“PapéisdeCoca-Cola, [em-

presa]quetemmetadedolu-
croadvindodavendaemba-
res e restaurantes, e da Du-
fry [rede de free shops em

$
Rendimentos
em outubro

3,23%
IGP-M

0,94%
IPCA-15

2,39
Dólar

2,08%
Ouro

0,21%
RDB (recibo de
depósito bancário)

0,20%
LC (Letras de Câmbio)

0,20%
CDB (bancomédio/
pequeno)

0,17%
Debênture

0,16%
Debênture incentivada*

0,16%
LCA*

0,15%
LCI*

0,15%
CDI em outubro

0,12%
CDB (banco grande)

0,09%
Tesouro Selic

-0,29%
Tesouro IPCA com juros

0,29%
Tesouro prefixado
com juros

0,32%
Tesouro prefixado

-0,68%
IVVB11

-0,69%
Ibovespa

-1,01%
Ifix (índice de fundos
imobiliários)

-1,29%
Tesouro IPCA

-1,75%
Índice de BDRs

* Investimentos isentos de
Imposto de Renda

Fonte: Yubb

Confira como investir emcenáriode
jurosbaixos e incerteza econômica
Especialistas dão dicas para preservar a rentabilidade dos investimentos acima da inflação

Os perfis de investidores aeroportos], devem subir
com com a reabertura, por
exemplo”,dizAlves,quetam-
bémrecomendaasaçõesdas
bigtechs, listadasnasBolsas
americanas.
Para investir emaçõeses-

trangeiras é possível com-
prar BDRs (recibos deposi-
tários de ações, na sigla em
inglês) na Bolsa brasileira.
Elessãopapéisquereplicam
avalorizaçãodaaçãonoex-
terioredacotaçãododólar.
Outraspossibilidadessão

fundos que aplicam no ex-
terior, ou os ETFs (fundos
de índice), como IVVB11 e
SPXI, que seguemodesem-
penhodo índiceamericano
S&P 500, que reúne asmai-
ores empresas listadas nos
EUA. Esses índices podem
ser comprados da mesma
formaqueumaação.
Segundo Alves, o investi-

dor não deve decidir a ven-
da de um ativo na carteira
seeleestiverdesvalorizado.
“Depois de cair 10% não

é momento de tomar deci-
são. É bom esperar alguma
correçãodomercadoepen-
sarsemprenolongoprazo”.
Já para começar a investir

emnovosativos,ogestorafir-
maqueadecisãodequando
aplicaréumaescolhapessoal.
Roberto Dumas Damas,

professor do Insper, reco-
mendaaplicaremtrêsfren-
tes: ETF de índice america-
no,fundodeouroeaçãobra-
sileiradosetoragropecuário
oude ecommerce.
As exportações das em-

presasdaagroindústriatêm
sebeneficiadododólaralto
neste ano e companhias de
ecommerce surfam na alta
das compras online de bra-
sileirosduranteapandemia.
Damastambémrecomenda

investimentosemdólareava-
liaqueamoedapossachegar
a R$ 6 este ano, dado o cres-
centeriscofiscalbrasileiroque
levaorealasedesvalorizar.
Com a taxa básica em 2%

ao ano, o economista tam-
bémafirmaquetítulosdoTe-
souroatreladosàSelicefun-
dosDI devemser evitados.
Em todos os produtos, o

investidor deve estar aten-
to a taxas de corretagem e,
às vezes, de administração
e performance, que podem
reduzir os ganhos.
Alémdisso,muitos inves-

timentos, como ações e tí-
tulos do Tesouro, têm inci-
dênciadoImpostodeRenda.

CONSERVADOR

MODERADO

ARROJADO

AGRESSIVO

IMPORTANTE!

PÓS-FIXADOS

PREFIXADOS

INFLAÇÃO

FUNDOS
MULTIMER-
CADOS

AÇÕES

Preza estabilidade do investimento. Quer saber
qual será o rendimento ao fim domês, sem
arriscar perder dinheiro ou ter surpresas no
meio do caminho. No passado, mantinha toda
a carteira em renda fixa, mas, com a queda
da rentabilidade, analistas recomendam uma
pequena alocação em fundos multimercado

Aceita mais oscilações, especialmente
a longo prazo, mas também preza a
garantia do retorno. Sua carteira é mais
diversificada do que a do conservador,
commaior espaço para a renda variável

Está mais disposto a correr risco em
nome do retornomaior. Temmais
tranquilidade para lidar com oscilações
bruscas domercado de renda variável,
que ocupam boa parte da carteira

Não temmedo de perder em algumas
aplicações para ganhar em outras. Tem
sangue frio para aguentar o tranco
de uma queda brusca de ações

Investimentos devem ter perspectiva de
médio a longo prazo. Alocações com retornos
de curto prazo podem ser muito arriscados
e levar a prejuízos. Geralmente, corretoras
e bancos avaliam o seu perfil, de acordo
com idade, renda, profissão e objetivos

Acompanham a taxa de juros. Se o juro sobe, a
rentabilidade aumenta; se cai, o ganho diminui.
Sãomais seguros, e mesmo osmais arrojados
têm parte do investimento nesses produtos.
CDBs de bancos pequenos pagammais que os
dos maiores. A aplicação é de longo prazo, e o
dinheiro fica parado até o vencimento.
Opções poupança, CDBs, LCA e
LCI, Tesouro Selic e fundos DI

O juro é combinado nomomento da aplicação,
que nãomudamesmo que a Selic suba ou
caia. Há risco em caso de venda antecipada
e é o primeiro patamar de diversificação.
Opções Tesouro prefixado e
CDBs de bancos pequenos

Investimentos que pagam uma taxa de juros
fixa mais a variação da inflação. Comomudam
de preço todo dia, para evitar risco de perdas o
investidor precisa mantê-los até o vencimento.
Opções Tesouro IPCA+ e CDBs
de bancos pequenos

Investem emmais de um tipo de ativo
e combinam aplicações conservadoras,
como títulos públicos, com ativos mais
arriscados, que podem ser dívidas de
empresas e ações. Para saber no que um
fundo investe, é preciso ler seu informativo

Amenor fração de capital de uma empresa,
podem ser negociadas em Bolsa. Indicadas
para arrojados. É possível escolher papéis
individualmente ou por meio de fundos de
ações ou que acompanham um índice (ETFs)

Tipos de investimento
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folhainvest

-Dante Ferrasoli
são paulo A diversidade ra-
cial virou pauta nas grandes
empresas, como atestam os
programasde traineedeMa-
gazine Luiza e Bayer lança-
dosneste ano, exclusivospa-
ra profissionais negros. Nas
pequenasemédias, adiscus-
sãonão chega comtanta for-
ça, mas nelas a implementa-
çãodepolíticas inclusivaspo-
de sermais rápida.
“Osnegóciosmenorespre-

cisam se renovar constante-
mente para competir. Para
inovar,precisamdediversida-
de”,dizLetíciaRodrigues,fun-
dadora da consultoria Tree.
“Alémdisso,comoasequipes
sãomenores,adiferençaque
uma pessoa com uma histó-
ria de vidadiferentepode fa-
zer émaior”, completa.
Deacordocompesquisada

McKinsey,feitacom366com-
panhiasnosEUA,noCanadá,
naAméricaLatinaenoReino
Unido, negócios que incenti-
vamadiversidade racial têm
retornofinanceiro,emmédia,
35%maior que amédia naci-
onal de sua área de atuação.
Paraampliaracontratação

deprofissionaisnegros,acon-
sultorarecomendaqueasem-
presasnãoapenasabramva-
gasespecíficas,masquetam-
bém parem de buscar talen-
tos “nos lugares de sempre”.
NaPipoSaúde,startupque

vende e faz gestão de convê-
niosmédicosdecompanhias,
a busca por diversidade veio
dos fundadores. Incomoda-
dos com o fato de não haver
nenhum profissional negro
entre os 11 funcionários, eles

Diversidade racial
nas empresas
dependedenovas
formasde seleção
Ambiente inclusivo favorece a inovação e
aumenta o lucro, mas exige que companhia
esteja disposta a aprender com os profissionais

dadeéchamarparaa festa, e
inclusão é chamar para dan-
çar”, diz ela.
“Vocêpode terdiversidade

compessoasnegrasempostos
baixos. Inclusão é realmente
lhesdar lugardefalaepermi-
tirquecresçamnoemprego”,
afirmaLuannyFaustino,con-
sultora daCKZDiversidade.
A inclusão, aliás, faz com

que o profissional seja mais
produtivo. “Se a pessoa for
trabalharvestidacomoquiser
enãoprecisargastarenergia
paracriarumpersonagem,te-
rá mais disposição e foco no
trabalho”, diz.
Marina conta que na Pipo

Saúde,ondeentrouemagos-
to,seusgestoresforamsince-
ros desde o início. Disseram
que ela era a primeira pro-
fissional negraque contrata-
vam e que queriam ouvi-la e
aprender comela.
Analista de operação, Ma-

rinacomandaumaequipede
trêspessoas,todasnegras.Se-
gundoela, issoseriamaisdifí-
cildeaconteceremumagran-
deempresa.“Nasmultinacio-
naisascoisasvêmdecimapra
baixo. Ponto. Temmuita bu-
rocracia. Quando há menos
gente e a liderança estámais
próxima, as ideias dos cola-
boradorestêmmaischance.”
Na Pipo Saúde, por exem-

plo,elesdecidiramabolir ter-
mos em inglês, para acolher
quemnãodomina a língua.
Outrofatorquelevacompa-

nhiasmenoresabuscardiver-
sidadeéademandadeparcei-
rosmaiores, que exigemque
toda sua cadeia implemente
essas práticas.
No caso da agência de pu-

blicidade E/OU MRM, que
tem cerca de 200 funcioná-
rios, a pressão veio do grupo
corporativodoqualaempre-
safazparte.Aagência,então,
fezumcensoem2018edesco-
briuqueaequipeeracompos-
ta por 18%denegros.
“Apartirdoresultadocome-

çamosacapacitaras lideran-
ças, com treinamento e con-
sultoria,eestabelecemosum
comitê de diversidade”, diz
AndréMiguel, diretordeRH.
Ele afirmaquehouveaten-

ção maior à questão no mo-
mentoderecrutamento,mas
que a companhia ainda não
trabalha commetas de con-
tratação. “Éumtrabalhoque
leva tempo. Não é só contra-
tar a pessoa. O mais difícil é
a retenção, a inclusão”, diz.
“Nãoéporquesainamídiao

quealguémfazqueaempresa
tem que copiar logo. Depen-
dedamaturidadedela.Preci-
saplanejar,capacitaremudar
processos”,avaliaaconsulto-
ra LetíciaRodrigues.

abrirampostos destinados a
esse grupo —assim como a
pessoas trans. Hoje, dos 55
empregados,27%sãonegros.
“Se não fossemvagas dedi-

cadas,estatisticamente,tería-
mosmaischancedecontratar
mais gente igual. Queríamos
quebrar o ciclo”, diz a econo-
mistaManoelaMitchell, fun-
dadora e diretora-executiva.
“Vieram currículos super-

qualificados.Éaempresaque
deveseestruturarparaserca-
paz de encontrá-los”, afirma.
A experiência de Manoela

secontrapõeàfaladeCristina
Junqueira, fundadoradoNu-
bank, que disse em entrevis-
taaoprogramaRodaVivaque
“nãopoderianivelarporbai-
xo”suascontratações,dando
a entender que profissionais
negrosseriammenosinstruí-
dos.Apósarepercussãonega-
tiva, ela se desculpou.
Formada em engenharia

de materiais pela USP, Mari-
na Gabriela Nascimento, 28,
foi uma das contratadas pe-
la PipoSaúde. Ela contaque,
emseuantigo emprego, sen-
tia olhares de estranhamen-
to todos os dias.
“Eraumamultinacionalna

FariaLima, eeuficavanadú-
vidasepoderiausarusartran-
ça,cabeloblackpoweroutur-
bante. Sentia que não podia
ser eu mesma”, afirma ela,
que também conta que pia-
das racistas,ditas emtomde
brincadeira,aincomodavam.
Marinaeraaúnicaprofissio-

nalnegradesuaequipe.Mas,
mesmoemambientesdetra-
balho commais diversidade
racial,muitasvezesnãoexis-
tea inclusãodefato. “Diversi-

A analista de operaçãoMarina Nascimento trabalha emhome office de Barretos (SP) Gabriel Cabral/Folhapress

Odiretor de RHAndréMiguel, na agência E/OUMRM Danilo Verpa/Folhapress

“
Se não
fossemvagas
dedicadas
[a pessoas
negras], te-
ríamos, esta-
tisticamente,
mais chance
de contratar
gente igual.
Queríamos
quebrar
o ciclo

Manoela
Mitchell
diretora-
executiva da
Pipo Saúde

-Isabela Bolzani
são paulo O ambiente de ju-
rosbaixoseamaiorcompeti-
çãoentrebancosabremespa-
çoparaabuscaportaxasmais
atrativas e migração de em-
préstimosentre instituições.
Especialistasdestacamque

omomentoéidealparaapor-
tabilidadedefinanciamentos
imobiliários—quetêmprazos
mais longos e, consequente-
mente,podemfazerumaboa
diferençanobolso.
A troca da dívida é mais

vantajosaparaquemassinou
contratoemanosanteriores,
quandoaSelic(taxabásicade
juros) estavamais alta; hoje,
é de 2%aoano.
“Aportabilidadejácomeçaa

valerapenaparatodosaque-
les que contrataram o crédi-
to quando a Selic estava aci-
ma de 8,5% ao ano. Mas não
adiantaver sóa taxa: épreci-
so estar atento ao custo efe-
tivofinanceirototal”,afirmou
MaurícioGodoi,professorda
SaintPaulEscoladeNegócios.
Normalmente, a portabili-

dadetemcustosdeavaliação
decrédito,registroseaverba-
ção,segurosdedanosaoimó-
veledemorteeinvalidezper-
manente,entreoutrastaxas.
“Esse valor pode atingir

até perto de uns R$ 3.000 ou
R$3.500”,dizFlavioPretti,pla-
nejadorfinanceirodaPlanejar.
Elerecomendaqueomutu-

ário apresente apropostade
portabilidadeaobancoonde
fezoempréstimoparatentar
negociar taxasmais baratas.
“Muitas vezes a instituição

aceita baixar a taxa para que
oclientenãováembora”,diz.
O diretor de crédito imo-

biliário do Bradesco, Rome-
ro Gomes de Albuquerque,
afirma que o banco normal-
menteoferecetaxas iguaisàs
do concorrente ou explica o
custoqueomutuárioteriapa-
ra fazer essamovimentação.
“Nãoéinteressanteperder-

mos esse cliente. É umclien-
tede 10, 12anosqueacabaca-
da vezmais fazendo uso dos
produtos e serviços do ban-
co”, afirmao executivo.
Segundoele,ademandapor

portabilidadevemprincipal-
mentedemutuárioscomcon-
tratosmaisantigos,quetoma-
ram crédito quando a Selic
aindaestava emdoisdígitos.
“Muitosclientesdeconcor-

rentes,quecontrataramcom
jurosa 10%aoano,porexem-
plo, chegam até nós embus-
ca de melhores oportunida-
des, mas o inverso também
éverdadeiro”.
Osbancosoferecemdiferen-

tes taxasde jurosadepender
doperfilderiscodecadacon-
sumidor. Nos cinco maiores
(Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa Econômica, Itaú Uni-
banco e Santander), as taxas
mínimas do crédito atrelado
àTR(taxareferencial,hojeze-
rada)variamde6,25%aoano
(Caixa) a6,99%(Santander).
Osjurostambémvariamem

relaçãoàslinhas.Algunsban-
cosoferecemfinanciamentos
atrelados à inflação e à pou-
pança. Essas linhas são bas-
tante discutidas entre espe-
cialistassobresuaviabilidade
nolongoprazo.Comosãopós-
fixadas,podemoscilarmuito
ao longodos anos.
Aportabilidadesópodeser

feitadentrodamesmamoda-
lidade. Quem contratou um
financiamento atrelado ao
IPCA(inflação),porexemplo,
nãopodetrocarocréditopor
um indexado àTR.
Casooconsumidoroptepor

fazer a portabilidade, Pretti
afirmaqueéprecisocontinu-
aragerirodinheiroquesobra.
“Mesmoqueaeconomiase-

ja apenas de R$ 100 pormês,
o consumidor precisa guar-
daressedinheiroouinvesti-lo
paraque,detemposemtem-
pos,consigaabaterovalordo
financiamento. Issotambém
fazdiferença”, afirma.
Os pedidos de portabilida-

decresceramcomaquedada
Selic. De janeiro a agosto, fo-
ram25.563pedidos,segundo
oBancoCentral,maisdoque
o dobro de todas as solicita-
ções feitas em 2019 (10.692).
Ospedidosefetivadostam-

bémmaisdoquedobraramna
mesmabasedecomparação:
9.036, contra 3.325.
“Omercadoimobiliárioco-

mo um todo está bastante
aquecido,eissotambémgera
buscamaiorpelaportabilida-
de.Daraopçãoparaqueocli-
entemigre seus recursos pa-
raobancoqueescolher tam-
bémaumenta a competitivi-
dadedomercadoeoferecebo-
asoportunidadesaos consu-
midores”, afirmaodiretorde
crédito imobiliário e consór-
cios do Itaú,DaniloCaffaro.
Paraodiretorexecutivode

negóciosimobiliáriosdoSan-
tander,SandroGamba,abus-
cadevecontinuarcrescendo.
“Aindaexistemalgumasin-

certezasfiscaisesobreocoro-
navírus no ambiente macro,
masocenárioémuitopositi-
vo.Todosospaísesqueman-
tiveramas taxas de juros em
níveisbaixosporumlongope-
ríodotiveramumcrescimen-
to exponencial no mercado
imobiliário”, aponta.

Migrarcrédito
imobiliáriopara
outrobancopode
diminuiros juros
Queda da Selic e maior concorrência
reduziram as taxas das instituições
e estimulam portabilidade da dívida

358,2

Em R$milhões
Saldo portado

Fontes: CIP, Banco Central

ago.20jun.14

Em unidades

Portabilidade de crédito se intensifica em 2020

Total de pedidos

Pedidos Efetivados

Pedidos de portabilidade de crédito imobiliário
na categoria SFH (Sistema Financeiro de Habitação)
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