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ANÁLISES 

Série com especialistas traça cenários 
para vitória de Trump ou Biden Eleição americana 

pressiona política 
ambiental do Brasil 
Vantagem de Biden preocupa representantes da gestão Bolsonaro; discretamente, 
Itamaraty já se movimenta para mostrar disposição ao diálogo caso democrata vença 

MEIO AMBIENTI 
Giovana Girardi 

Ações de combate às mudanças 
climáticas viraram tema central 

nesta eleição. PÁG. as 

IMPACTO ECONÔMICA 
Thiago de Aragão 

Brasil não está entre as dez priori- 
dades globais dos EUA e seguirá 
assim se Biden vencer. PÁ. Ag 

LEGISLAÇÃO 

Morte de 
idoso por covid 
empobrece 
famílias 
Além de terem de lidar com o trau 
ma da morte, famílias que conta- 
vam com a ajuda de idosos para fe- 
charas contas no fim dom 
breceram por causada covi 
gundo estudo do Instituto de Pes- 
quisa Econômica Aplicada (Ipea), à 
morte de idosos na pandemia pode 
provocar queda média de 20% na 

Avantagemde Joe Bidennaretafinalda ria forçar a gestão Bolsonaro a rever [=> Fareed Zakaria renda dos domicílios. “Em alguns 
eleição dos EUA põe em xeque a políti-. ações sobre o meio ambiente. O Itama- | Governo José Sarney Estados Unidos tratam a casos, quando o idoso era o único 
ca ambiental do governo brasileiro. . raty já se movimenta de forma di pia A Constituição como texto provedor, a perda pode chegar a 
Sem esconder predileção pelo aliado . parasemostrarabertoanegociaçãoca- | PRESSÃO LEVOU À quase reias pão ato Toc, dizapesquisadora Ana Ar 
Donald Trump, o grupo de auxiliares so o comando da Casa Brancamude.O | CRIAÇÃO DO IBAMA lia Camarano. ECONOMIA /PÁGS.B1 
diretos de Jair Bolsonaro teme que um ministro Ernesto Araújo deixou, por 

s do republicano isoleaindamaiso . exemplo, de convidar blogueiros pró- m1988, 0 governo José Sar- === 
il e amplie pressões internacionais Trump para seminários virtuais. Os de- Es: anunciou a é Esporte engajado TAS, q d 

contra o desmatamento na Amazônia. mocratastêm evitado contato, sobargu- Ibama após cobrança inter- Luta racial impulsiona participação de 11/70 das mortes 
Éconsenso entre diplomatas que Biden 
manterá a pressão pública pela preser- 
vação da floresta se vencer, o que pode 

mento de que a campanha não aceita 
relações formais com governos estran- 
geiros. INTERNACIONAL / PÃOS. A7 a A1O 

nacional por desmatamento e as. 
inato de Chico Mendes. Pás. a7 

atletas, como o astro de basquete Le- 
Bron James, na eleição. PÁG. A15 

por covid são de pessoas com 60 
anos ou mais - cerca de 113 mil -, 
segundo o estudo do Ipea 

Nacrise, jovens  Amaquiadora Karimã Santos e a arquiteta Marina da Fonseca abriram um negócio de refeições em cumbucas durante a 
se, quarentena do novo coronavírus: perda de emprego e dificuldade de pagar os estudos afetam jovens entre 20 e 30 anos de 

se reinventam idade, mas não impedem “geração pandemia” de tentar se reinventar em meio à crise. METRÓPOLE /PÁG. A1z 

& A pandemia no Brasil (Levantamen- 
to do consórcio de imprensa) NA QUARENTENA 

TIMOR N TOTAL DE MORTES 

(69 RETOMADA VERDE 

Organizações 
lançam agenda 
ambiental para 
as eleições 
Entidades da sociedade civil se mo 
bilizam para influenciar a pauta das 
campanhas a vereador e prefeito. A 
Agenda Urbana do Climaserálança 
da no dias, para oferecer um cami 
nho para a retomada verde, Na se- 
mana passada, 12 governado 
naram uma carta de compromisso, 
preparada pelo Central Brasil no Cli 
ma. “Há interesse maior dos candi 
datos pelo tema”, diz Mônica No 
bre, da Rede de Ação Política pela 
Sustentabilidade, oLíricarpáo. aé 

Pecuaristas 

discutem 
novo pacto de 
sustentabilidade 

Pecuaristas, supermercados e 
ONGs discutem um pacto para pro- 
dução bovina e preservação ambien- 
tal. Segundo o plano do Grupo de 
Trabalhoda Pecuária Sustentável, fa 
zendeiros receberiam um pagamen- 
to ao aderir à política de desmata. 
mento zero. ECONOMIA PÁG, 87 

the most 

AUMUR COMFORTABLE 
NOVOS REGISTROS DE MORTES A 
EM 24H, ATÉ AS 20H DE ONTEM PANDEM & STYLISH 
mémiamóveL DeMoRTES rmas) 420 PAINDZE IV 

shoes have arrived at Iguatemi! 
TOTAL DE TESTES PosmIvOS 9.544.815 Marcelo Adnet fala de 

MEN mete = 10084 | paródias, políticos e 
roraL DE RECUPERADOS" 4.980.942 

'AS & INFORMAÇÕES E 

A China se apruma É 
| lano quinquenal do Parti- 
| do Comunista Chinês Y 

não traz surpresas: nos 
| próximosanos, pais fortalecerá E 
| “autocracia, continuará ascensão 

como potência econômica e in- ã i 
vestirá em tecnologia. pás.a3 Incerteza e insegurança trazidas São Paulo goleia o 

pela pandemia abrem caminho para Flamengo por 4a 1 BLUE BIRD IGUATEMI 
Calote internacional moderação política e opções menos 
Desapreço do governo por orga- polarizadas. poLíricA / PÁG. As ESPORTES /PÁc. AIG NOW OPEN 
nizações internacionais vai além 
da retórica antimultilateral: dívi- Daniel Martins de Barros = 
da passa de R$ 4 bilhões. Pág.a3 Ao chamar Rodrigo Maia de Nho- = AGR E PAN Maite 

l nho, ministro Ricardo Salles usou E 
ã : sivtaitosMorS COM | gaLvramtosHors Hango ane ei 2rmáx | estigma para esvaziar a discussão ê 
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Liberdade 
para trabalhar 

* 
Almir Pazcianotto Pinto 

trabalhador, tal como 
o conhecemos hoje, é 
fruto da primeira Re- 

volução Industrial. Sua exis- 
tência como classe data do fi- 
nal do século 18. Surge com a 
invenção das primeiras máqui- 
nas de fiar e de tecer na Ingla- 
terra, Até então esse trabalho 
cra executado em casa, com a 
utilização de equipamentos 
toscos, de reduzida capacida- 
de produtiva. 

A esse respeito escreveu Jur- 
gen Kuczynski: “Antes de la in- 
troducción de las máquinas, el 
hilado y tejido de materias pri- 
mas se hacia em la casa del tra- 
bajador. Su mujer y su hija hi- 
laban el hilo que el marido 
tejfa; o bien lo vendían cuan- 
do el padre de família no lo tra- 
bajaba en persona. (..) De es- 
ta manera vegetaban los traba- 
jadores en una existencia tran- 
quila, levando una vida pacifi- 
ca y ordenada llenos de pie- 
dad y dignidade. Su bienestar 
material era mucho mejor que 
el de sus sucessores” (Evolu- 
ción de la Classe Obrera, Ed. 
Guadarrama, Madri). 
A Revolução Industrial pro- 

vocou o aparecimento de gran- 
des unidades industriais cons- 
truídas pela iniciativa privada. 
Karl Marx sintetiza de forma 
magistral a passagem da eco- 
nomia rudimentar para o pro- 

o de produção industrial. 
-se O que escreveu no Ma- 

nifesto do Partido Comunista, 
cuja primeira edição inglesa 
data de 1850: “A indústria mo- 
derna transformou a pequena 
oficina do antigo mestre da 
corporação patriarcal na gran- 
de fábrica industrial capitalis- 
ta, Massas de operários, amon- 
toados nas fábricas, são orga- 
nizadas militarmente. Como 
soldados da indústria, estão 
sob a vigilância de uma hierar- 
quia completa de oficiais e su- 
boficiais. Não são somente es- 
cravos da classe burguesa, do 
Estado burguês, mas também 
diariamente, a cada hora, es- 
cravos da máquina, do contra- 
mestre e, sobretudo, do dono 
da fábrica. E esse despotismo 
é tanto mais mesquinho, odio- 
so e exasperador quanto 
maior é a franqueza com que 

proclama ter no lucro seu ob- 
jetivo exclusivo”. 

Ignoro o nome do inventor 
do relógio de ponto. Creio ter 
sido alguém informado pelo 
desejo de impor disciplina ao 
processo de fabricação, para 
obter da força de trabalho os 
melhores resultados. Alguém 
- como Frederick W. Taylor, 
pai da gestão cientifica (Scien- 
tific Management), ou Henry 
Ford, criador da linha de mon- 
tagem - empenhado em garan- 
tirà livre-iniciativa “prodigio- 
so desenvolvimento da produ- 
tividade por meio do desen- 
volvimento da tecnologia”, co- 
mo registrou Louis Althusser 
em prefácio para o livro pri- 
meiro de O Capital. 
No Brasil a sujeição do em- 

pregado comum à rigidez do 
horário e à assiduidade é dis- 
ciplinada na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e 

Regulamentação pode 
destruir avançada 
e liberal forma de 
trabalho assalariado 

na Lei do Repouso Semanal 
Remunerado. Qualquer que 
seja a forma de remuneração, 
nunca se pode atrasar ou dei- 
xar a oficina antes de se en- 
cerrar a jornada. O tempo des- 
tinado ao repouso ou à ali- 
mentação e o intervalo entre 
jornadas são delimitados. A 
lei o obriga a registrar o pon- 
to quatro vezes por dia. O cus- 
to da mão de obra é um dos 
principais componentes do 
custo final. É natural que o 
empregador procure conse- 
guir o máximo rendimento 
dos assalariados. 
A Constituição da Repúbli- 

caea CLT traçam limites à 
duração diária e semanal da 
jornada, determinam que ho- 
ras extras não ultrapassem o 
limite de duas e que sejam pa- 
gas com o acréscimo minimo 
de 50%. Férias e repouso se- 
manal são calculados propor- 
cionalmente às faltas não j 
tificadas. Nos estabelecimen- 
tos com mais de dez emprega- 
dos a anotação da hora de en- 
trada e saída deve ser feita 

“em registro manual, mecâni- 
co ou eletrônico” (artigo 74). 
O isolamento determinado 

pela pandemia de covid-19 
acelerou a expansão do tele- 
trabalho. Na residência o em- 
pregado iniciará a jornada 
sem os atropelos habituais. 
Economizará os gastos com 
transporte individual ou cole- 
tivo. Se quiser, terá alguns mi- 
nutos para atividades físicas, 
tomará o café da manhã ou- 
vindo ou vendo as últimas no- 
tícias, irá ao computador ad- 
quirido de acordo com o mo- 
delo escolhido e executará as 
tarefas do dia ou antecipará 
as do dia seguinte. Não have- 
rá horário rigido para a refei- 
ção feita em casa ou enco- 
mendada no delivery. Se ne- 
cessário, interromperá o tra- 
balho para ajudar a esposa, 
correr ao supermercado e dar 
atenção aos filhos. Desde que 
execute a tempo os serviços 
sob sua responsabilidade, or- 
ganizará com liberdade a jor- 
nada de acordo com sua me- 
lhor conveniência. 
A libertação do ponto é 

uma das vantagens do teletra- 
balhador. Esgarça o regime 
de subordinação inerente ao 
contrato. Sobre a nova e revo- 
lucionária modalidade de tra- 
balho pesa, contudo, ameaça 
de regulamentação detalha- 
da, com o perigo de causar 
prejuízos a ambas as partes, 
destruindo avançada e liberal 
forma de trabalho assalaria- 
do. Infelizmente, trouxemos 
de Portugal a prolixidade bar- 
roca das Ordenações Afonsi- 
nas (século 15), Manuelinas e 
Filipinas (século 16/17). 
A Lei n.º 13.467/2017 refor- 

mou a CLT. Antecipou-se à 
pandemia ao lhe acrescentar 
cinco dispositivos sobre tele- 
trabalho (artigos 75-A, B, C, 
D, E). Bastará interpret: 
de forma racional e aplicá-los 
com boa-fé e inteligência pa- 
ra que esse veículo de moder- 
nização não se perca. 

* 
ADVOGADO, FOI MINISTRO 
DO TRABALHO E PRESIDENTE 
DO TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO (TST) 

Jornalismo ubíquo 
e multissensorial 

* 
Carlos Alberto Di Franco 

jornalismo multimídia 
está com os dias conta- 
dos. Símbolo de uma 

recente evolução narrativa e 
cume do processo de digitaliza- 
ção das redações, ele estará, 
muito em breve, obsoleto. Ou- 
vi essa consideração, não lite- 
ral, do professor Ramón Sala- 
veria, vice-diretor de pesqui 
sas da Faculdade de Comuni- 
cação da Universidade de Na- 
varra. Segundo ele, a lingua- 
gem que hoje integra texto, áu- 
dio, vídeo e outros tantos re- 
cursos visuais certamente se 
manterá como base do traba- 
lho da reportagem. Mas a tec- 
nologia que incidirá na produ- 
ção e distribuição de notícias 
possibilitará um tipo de jorna- 
lismo mais bem descrito como 
“ubíquo”, presente em múlti- 
plos espaços por meio de obje- 
tos conectados, e “multissen- 
sorial”, capaz de estimular ou- 
tros sentidos que não apenas a 
visão e a audição. 

Falando a um grupo de ges- 
tores de meios de comunica- 
ção, Salaverria, um dos mais re- 
nomados estudiosos do tema, 
não seduzia a plateia com uma 
espécie de delirio futurístico. 
Ao contrário. Trazia dados 
consistentes para demonstrar 
que a tal transformação digital 
está apenas no início. Algo 
bem maior e surpreendente 
trará soluções no âmbito da co- 
municação que ainda não so- 
mos capazes de imaginar. Um 
cenário altamente fascinante, 
reservado para aqueles que vis- 
lumbram, por exemplo, todo o 
potencial informativo dos car- 
ros autônomos, dos eletrodo- 
mésticos e de todas as coisas 
que, conectadas, passarão a 
captar e a fornecer dados. 
A conferência pronunciada 

no programa Estratégias Digi- 
tais para Empresas de Mídia, 
curso por mim dirigido há 
mais de duas décadas, muito 
me ajudou a refletir sobre o fu- 
turo do nosso setor. Temo não 
estarmos preparados para su- 
portar o impacto das próxi- 
mas etapas dessa revolução 
tecnológica. Enquanto as novi- 
dades chegam a galope para ba- 
ter às portas das redações, nos- 
sas iniciativas digitais cami- 
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* Dance para envelhecer com mais saúde 
+ Adultos mais velhos que prati- 
caramdançadesalão, dançafol- 
clóricae outros estilostêmme- 
nor probabilidade de cair do 
que aqueles que fizeram cami- 
nhadas ou outros exercícios, 
apontam estudosrevisados pu- 
blicados na revista médica JA- 
MA. Os pesquisadores combi- 
naram dados de 29 ensaioscon- 

trolados com pessoas saudá- 
veis com mais de 65 anos. O re- 
sultado mostra que dançar três 
ou mais vezes por semana, e 
continuar a fazê-lo por 12 a 24 
semanas, foi associado a maio- 
res benefícios do que ativida- 
des mais curtas. 

Wewrwestadao com brjejdanca 

STREAMING 
10 filmes brasileiros 
para ver na Netfl 

Comédias, dramas, docu- 
mentários e animações na- 
cionais estão no catálogo da 
plataforma. Veja 10 dicas da 
equipe do “Caderno 2º. 

wevewestadão com befojnacionais 

QUIZ 

Em quem votam 
artistas americanos? 

Façao teste e saiba se o seu 
ator ou cantor preferido vo- 
taem Trump ou Biden. 

www estadão combrjejquizeua 

LINK E 
Golpe de WhatsApp 
oferece falso abono 

sos auxílios, a fraude fala em 
Natal e rouba dados dos 
usuários para contratar em- 
presas. Saiba como evitar. 
wwnestadao com brfefgoipo 

ELEIÇÕES 
Como são feitas as 
pesquisas eleitorais 

O Ibope explica a metodolo- 
gia usada para levantar as 
intenções de voto. 

wow estadan com br/efpesquisas 

nham com angustiante timi- 
dez. Somos facilmente deixa- 
dos para trás e, por isso, saber 
que o tsunami tecnológico ain 
da está por vir deve nos servir 
de alerta. Nem nos recupera- 
mos do primeiro nocaute — 
perda das receitas publicitá- 
rias e a necessidade de um no- 
vo modelo de negócio - e, ain- 
da desorientados pelo golpe 
certeiro, cambaleamos saben- 
do que a próxima queda pode 
ser ainda mais dura. 

Nas análises publicadas nes- 
te espaço venho insistindo que 
os meios precisam superar 
suas velhas dinâmicas e os con- 
ceitos caducos. É urgente que 
se abram às necessidades reais 
de suas audiências e dialo- 
guem com o público. Hoje, po- 
rém, intencionalmente, desvio 
o foco das empresas para diri- 
gi-o à figura do jornalista. Indi- 
vidualmente, estaremos nós, 

É fundamental que cada 
jornalista recupere o 
que tecnologia alguma 
será capaz de suprir 

profissionais das redações, 
prontos para enfrentar os desa- preparo 

lista, sem dúvida, so- 
fre na came as consequências 
da crise que assola grande par- 
te dos veículos no Brasil e no 
mundo. Mas arrisco dizer que 
sua posição costuma ser, por 
vezes, um tanto cômoda. É 
mais simples procurar o inimi- 
go no entorno e responsabili- 
zar a direção das empresas in- 
formativas pelos repetidos fra- 
cassos na condução do negó- 
cio. Na visão de muitos profis- 
sionais, é da alta cúpula que 
partem as ordens para a imple- 
mentação de uma estratégi 
fracassada e por onde se inicia 
a disseminação de uma cultura 
resistente a mudanças. É bem 
possível que haja uma dose de 
verdade nessa percepção. Mas 
ela não é completa. Em não 
poucos casos, são os próprios 
jornalistas, um a um, que preci- 
sam ser sacudidos e resgatados 
da perigosa inércia. Tragados 
pela nostalgia dos bons tem- 
pos, são muitos os que se man- 

têm presos a um passado glo- 
rioso que não voltará. 

Slide após slide, o professor 
Salaverria avançava em seu 
diagnóstico de tendências: lis- 
touos principais efeitos da tec- 
nologia 5G sobre o jornalismo, 
mostrou diversas reportagens 
escritas por mecanismos de in- 
teligência artificial e nomeou 
empresas que já fazem uso des- 
sa tecnologia. Com um jogo de 
palavras, Salaverria trouxe um 
interessante contraponto ao 
inevitável questionamento so- 
brea substituição de um profis- 
sional qualificado por um com- 
putador. Segundo ele, o proble- 
ma não é que os robôs escre- 
vam como jornalistas, mas que 
jornalistas escrevam como ro- 
bôs. E eis aí uma consideração 
que nos deve levar a refletir so- 
bre o trabalho que temos feito. 

Não terá sido o jornalismo 
produzido no piloto automáti- 
co, sem alma e, portanto, sem 
vida, um dos deflagradores da 
crise dos veiculos? Não terão 
os profissionais da redação 
perdido o seu encanto pela in- 
vestigação, pela checagem dos 
fatos, pelos conteúdos exclusi- 
vos? Não estarão eles constru- 
indo ou contribuindo para au- 
mentar as barreiras levanta- 
das por outros às iniciativas 
de inovação? 

Estou convencido de que o 
jornalista, independentemen- 
te do posto que ocupe, pode e 
deve assumir sua parte de res- 
ponsabilidade para o futuro 
do negócio. O jornalismo 
ubíquo, ou como queiramos 
denominá-lo, precisa ser feito 
por alguém. Alguém com uma 
visão de médio e longo prazos, 
que domine tanto o lado do bi 
siness quanto do componente 
editorial. Boas leituras sobre a 
mídia e cursos que ajudem a 
compreender as mudanças do 
setor são sempre bem-vindos, 
Além disso, é fundamental 
que cada um se proponha a re- 
cuperar aquilo que o faz jorna- 
lista. Aquilo que nenhuma tec- 
nologia, em nenhum momen- 
to, será capaz de suprir. 

* 
JORNALISTA, E-MAIL: 
DIFRANCOQISE ORGER 

Tema do dia 

Austrália não 
registra novos casos 
de covid-19 

Éa primeira vez que o país registra zero 
casos em quase cinco meses, segundo 
o ministro da Saúde 

3.312 
INTERAÇÕES 

COMENTÁRIOS DE LEITORES NO PORTAL ENO FACEnOOK: 

e “Resultado do rigor do governo e respeito da sociedade.” 
ANDREA STIPKOVIC 

6 “É provável que essa segunda onda de covid-19 afete mais os países 
do Hemisfério Norte, onde é inverno.” 
PAULO GERMANO MÉDICI 

“Nada como o comportamento responsável das autoridades. Por 
aqui 160 mil mortes e ainda estamos longe do fim da tragédia.” 
GUSTAVO PIMENTEL 

e “Excelente notícia e que as medidas tomadas pelo governo e o povo 
da Austrália sirvam de exemplo para o governo e o povo brasileiro 
para que isso também aconteça no Brasi 
RODRIGO VERONEZ! GARCIA 

É) 
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A China se apruma 
pós quatro dias de conclave, o 
Comitê Central do Partido Co- 
munista Chinês apresentou as li- 
nhas gerais do novo Plano Quin- 
quenal econômico e social. Os de- 
talhes serão conhecidos nas 

próximas semanas e o Plano será formalizado 
no ano que vem. Mas o documento já reflete 
os efeitos da pandemia e das tensões comer- 
ciais internacionais sobre o regime chinês. 
O Plano Quinquenal é um resquício do leni- 

nismo soviético. Seria o mais próximo de um 
“programa eleitoral”, se a República Popular 
da China fosse de fato uma república e não 
uma ditadura de partido único. 
O Plano de 2016 asseverava o objetivo do Pla- 

no anterior de transformar a China numa “so- 
ciedade moderadamente próspera”, com uma 
meta ambiciosa de redução da dívida e cresci- 
mento em torno de 6,5% ao ano. Ao contrário 

dos outros Planos, o atual não estabelece uma 
meta de crescimento, mas as estimativas apon- 
tam para algo como 5% ao ano. A redução é 
efeito não tanto da pandemia, mas sobretudo 
das “instabilidades e incertezas” resultantes 
da hostilidade comercial liderada pelos EUA. 

Analistas chineses preveem que o resultado 
das eleições americanas não afetará tanto a in- 
tensidade desta hostilidade, mas a sua forma. 
Uma nova gestão de Donald Trump pode re- 
crudescer as pressões unilaterais em favor de 
condições comerciais vantajo- 
sas aos EUA, ao passo que uma 
gestão de Joe Biden talvez seja 
menos agressiva no confronto 
direto, mas mais capaz de coor- 
denar resistências multilaterais 
ao regime chinês, sobretudo 
em questões ligadas aos direi- 
tos humanos. 

Este “ambiente internacional 
cada vez mais complicado” ex- 
plica a ênfase do Partido naqui- 
lo que chama “Estratégia de Cir- 
culação Dual”, ou seja, manter o 
esforço de integração da China 
à economia globalizada e, ao mesmo tempo, be- 
neficiar-se disso para estimular o consumo in- 
terno em busca de mais “autossuficiência” e re- 
dução da desigualdade. 
A estratégia dedica particular atenção à corri- 

da tecnológica. Prevendo a possibilidade de li- 

mitações às importações de insumos tecnológi- 
cos e à exportação de sua tecnologia, o Partido 
insiste na prioridade de atingir “grandes saltos 
em tecnologias cruciais” atualmente domina- 
das pelos EUA. 

Outro ponto importante é o 
compromisso climático. A Chi- 
na, de longe o maior emissor de 
carbono do mundo, responden- 
do por 28% das emissões glo- 
bais, se compromete a atingir a 
neutralidade até 2060. A meta é 
distante e os meios precisam 
ser detalhados. Mas a simples fi- 
xação de um prazo já implica 
um salto adiante, fortalece os 
esforços de ativistas e outras ju- 
risdições para promover suas 
próprias medidas de redução e 
mostra que o cerco está se fe- 

chando para governantes negacionistas, co- 
mo Jair Bolsonaro. 
Do ponto de vista político, o Plano consolida 

inequivocamente a perpetuação no poder do 
secretário-geral do Partido, Xi Jinping. Em 
2017 o Parlamento removeu da Constituição o 

limite de dois mandatos. O próprio Xi cuidou 
para que fosse embutido no Plano uma espécie 
de “Plano de 15 anos” para uma “Grande Nação 
Socialista Moderna”, sugerindo indisfarçavel- 
mente o comando vitalício do líder mais pode- 
roso desde Mao Tsé-tung. O fato de que não 
foi apontado nenhum civil como vice-secretá- 
rio do Partido, tradicionalmente o sucessor do 
secretário-geral, confirma essa expectativa. 
Assim, o Plano não traz surpresas: nos próxi- 

mos anos a China fortalecerá sua autocracia, 
continuará sua ascensão como potência econô- 
mica global (ainda que num passo mais mode- 
rado) e investirá pesadamente em inovação tec- 
nológica. Mas isso num ambiente comercial ca- 
da vez mais volátil em comparação às últimas 
décadas. Para países como o Brasil, esse cená- 
rio redobra a necessidade de habilidade diplo- 
mática, seja para distinguir entre interesses 
econômicos comuns e dissensões político-ideo- 
lógicas de modo a garantir que uma área não in- 
terfira indevidamente na outra (tarefa particu- 
larmente delicada quando se lida com um capi- 
talismo de Estado), seja para defender os inte- 
resses nacionais em condição de equidistância 
na disputa geopolítica entre China e EUA. 

O impacto fiscal sobre a educação 
impacto fiscal 
da pandemia so- 
bre a educação 
pública é du- 
plo: por um la- 
do, a queda na 

arrecadação leva à contração 
da receita, por outro, as escolas 
precisam realizar gastos adicio- 
nais para garantir, entre outras 
coisas, a reposição da merenda 
às famílias, o acesso ao conteú- 
dono ensino remoto e as adap- 
tações sanitárias nas instala- 
ções de ensino presencial. So- 
me-se a isso O fato de que mui- 
tos pais têm retirado seus fi- 
lhos de escolas privadas matri- 
culando-os nas públicas. 
O levantamento feito pelos 

institutos Unibanco e Todos 
Pela Educação sobre O Impacto 
Fiscal na Educação Básica proje- 
ta uma queda de tributos vincu- 
lados à educação das redes esta- 
dluais e municipais que pode va- 
riar de R$ 13,2 bilhões, no cer 
rio mais otimista, a R$ 39,8 bi- 
lhões, no mais pessimista. 
É importante notar que es- 

sas perdas não são homogê- 
neas. Os Estados das Regiões 
Nordeste, Sudeste e Sul (mais 
dependentes da indústria e ser- 
viços) têm tido perdas mais re- 
levantes, enquanto os do Cen- 
tro-Oeste e do Norte (mais liga- 
dos à agropecuária) têm manti- 
do ou mesmo ampliado suas re- 
ceitas, A arrecadação de Mato 
Grosso, por exemplo, aumen- 
tou 15% em relação a 2019. 

Já em relação aos gastos com 
ações extraordinárias de en- 
frentamento à pandemia, o le- 
vantamento estima que podem 
oscilar, conforme a variação do 
tempo de normalização, de R$ 
29 bilhões a R$ 53 bilhões. 

“Diante deste cenário, os ga- 

nhos previstos com o novo Fun- 
do de Manutenção e Desenvol- 
vimento da Educação Básica 
(Fundeb) no próximo ano não 
serão suficientes para dar con- 
tade equilibrar a queda na arre- 
cadação tributária em decorrên- 
cia da pandemia, mesmo no ce- 
nário mais otimista”, adverte 
Ricardo Henriques, superinten- 
dente executivo do Instituto 
Unibanco. “Nesse sentido, pa- 
ra além da execução de uma 
boa gestão orçamentária, é fun- 
damental que Legislativo e Exe- 
cutivo atuem para garantir a re- 
composição desse orçamento 
de forma a evitar o colapso da 
educação pública brasileira.” 

As entidades dedicadas à edu- 

Levantamento projeta 
queda de tributos 
vinculados ao setor que 
pode chegar a R$ 39,8 bi 

cação cumprem seu papel ao 
alertar os gestores públicos so- 
bre as perdas e pleitear sua re- 
composição. Parlamentares e li- 
deranças do Poder Executivo 
também devem cumprir o seu, 
ponderando com toda gravida- 
de estes alertas. Mas cabe-lhes 
também cuidar com prudência 
da coisa pública como um todo. 
Que a educação é uma priori- 

dade não se discute. Mas tam- 
bém o são comida na mesa, 
saúde, moradia e segurança. E, 
por mais abstrato e indigesto 
que pareça ao grande público, 
tudo isso depende do equilí- 
brio fiscal. Sem ele não haverá 
investimentos; sem investi- 
mentos não haverá crescimen- 
to; e sem crescimento não ha- 
verá empregos. 

Antes de falar em distribui- 

ção quantitativa de recursos, é 
preciso garantir que foram 
exauridas todas as medidas pa- 
raqualificar e otimizar os recur- 
sos existentes. 

Nesse sentido, é urgente que 
o Congresso aprove com a 
maior celeridade possível a lei 
de regulamentação do Fundeb, 
estabelecendo um bom dese- 
nho redistributivo que garanta 
a destinação adequada dos re- 
cursos da União às redes de en- 
sino mais vulneráveis. 

Outra medida importante, 
sugerida pelos autores do levan- 
tamento, é considerar a possibi- 
lidade de que, excepcionalmen- 
te durante o período da pande- 
mia, as regras de vinculação 
dos impostos tenham validade 
bienal, de modo que os entes 
subnacionais possam preservar 
receitas arrecadadas em 2020 
para financiar despesas com a 
retomada em 2021. 

Nos casos de extrema vulne- 
rabilidade, o socorro emergen- 
cial da União pode ser indispen- 
sável. Mas este é o momento 
de exigir de Estados e munici- 
pios a arrumação de suas con- 
tas e de seus mecanismos de 
adaptação à Lei de Responsabi- 
lidade Fiscal. Alguns têm feito 
a lição de casa, mobilizando 
suas reformas previdenciárias 
e administrativas. Mas a maio- 
ria resiste, na expectativa de 
que a União cobrirá seus bura- 
cos eternamente. Mas nunca é 
demais lembrar o óbvio: o orça- 
mento é finito e a queda de re- 
ceitas e o aumento de gastos 
são um fenômeno global. Sem 
medidas de ajuste fiscal e disci- 
plina das despesas, à recompo- 
sição de receita hoje se seguirá 
inexoravelmente a carência de 
recursos amanhã. 

Calote internacional 
desapreço do 
governo brasi- 
leiro por orga- 
nizações inter- 
nacionais vai 
além da retóri- 

ca antimultilateral adotada pe- 
lo presidente Jair Bolsonaro e 
por seu ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo. 
Faltando apenas dois meses 
para o fim do ano, dificilmen- 
teo Brasil honrará os R$ 4216 
bilhões em compromissos as- 
sumidos em 2020 com a Orga- 
nização das Nações Unidas 
(ONU), a Organização Mun- 
dial da Saúde (OMS), a Orga- 
nização das Nações Unidas pa- 
ra a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), a Organiza- 
ção Internacional do Trabalho 
(OIT), entre outras institui- 
ções. Desse montante, apenas 
R$ 15,4 milhões foram pagos 
até agora, segundo o Ministé- 
rio da Economia. A pasta res- 
pondeu a pedido de informa- 
ção feito pelo jornal Valor. 
Em nota para lá de otimista, 

o Ministério da Economia res- 
saltou que “o exercício orça- 
mentário de 2020 ainda está 
em andamento” e que, portan- 
to, “ajustes à peça orçamentá- 
ria estão sendo estudados e pa- 
gamentos serão realizados, ca 
so haja espaço orçamentário 
no restante do ano”. A ressalva 
não está ali à toa. Como São To- 
mé, é ver para crer. 
A dívida brasileira com a 

ONU neste ano é de R$ 458,45 
milhões. Com a OMS, de R$ 
84,44 milhões. À Unesco, o 
Pais deve R$ 28,77 milhões. À 
OIT, são R$ 90,32 milhões. 
Além desses compromissos, o 
Brasil não pagou sua participa- 
ção em 13 missões de paz, 8 

bancos multilaterais, em fun- 
dos internacionais e em ou- 
tras 106 organizações intergo- 
vernamentais. 
O governo alega que a pande- 

mia de covid-19 deteriorou as 
contas públicas neste ano e difi- 
cultou o pagamento dos com- 
promissos do Brasil com esses 
órgãos. De fato. Mas convém 
lembrar que em 2019, quando 
o mundo ainda não era assom- 
brado pela ameaça do novo co- 
ronavirus, o País por pouco 
não perdeu direito a voto na As- 
sembleia-Geral da ONU, pagan- 
do às pressas uma parte da dívi- 
da com a instituição. Ou seja, a 
pandemia só acentuou a reite- 
rada falta de compromisso do 

Dívida do Brasil 

com organizações 
internacionais 
ultrapassa R$ 4 bilhões 

País com as entidades multila- 
terais das quais faz parte. 

Não é de hoje que a ordem 
internacional baseada no multi 
lateralismo está abalada. Em 
parte, pelas próprias deficiên- 
cias de organizações internacio- 
nais concebidas no pós-guerra 
e que demandam algumas re- 
formas urgentes para continua- 
rem a ter relevância no século 
23. Mas é a hostilidade do presi- 
dente dos Estados Unidos, Do- 
nald Trump, contra a ordem li- 
beral e democrática representa- 
da por instituições como a 
ONU, a OMS, a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
entre outras, a principal causa 
do abalo que elas têm sofrido 
nos anos recentes. E não só os 
de natureza política, mas tam- 
bém econômica. Afinal, a cons- 

trição financeira é uma das for- 
mas mais eficazes de minar a 
atuação de uma organização 
multilateral, sobretudo quan- 
do um grande contribuinte co- 
mo os Estados Unidos é gover- 
nado por alguém tão hostil 
quanto Donald Trump. 

Soba inspiração do presiden- 
te americano, outros líderes 
mundiais, como o presidente 
Jair Bolsonaro, passaram à se 
sentir confortáveis em ficar ina- 
dimplentes com organismos 
que representam a ordem inter- 
nacional vigente que, aliada a 
outros fatores, contribuiu para 
o progresso da humanidade 
sem precedentes no século pas- 
sado e muito ainda tem a con- 
tribuir nos anos vindouros. 

É claro que a dívida do Brasil 
com as organizações interna- 
cionais não tem o caráter de re- 
taliação que têm os substan- 
ciais cortes de recursos pratica- 
dos pelos Estados Unidos. O 
Brasil não tem poder para tan- 
to. Mas o desdém de Bolsona- 
ro por essas instituições, calca- 
do em uma espécie de respal- 
do da contraparte norte-ameri- 
cana, tampouco o anima a qui- 
tar os débitos 
Amanhã os americanos de- 

cidirão quem presidirá o país 
nos próximos quatro anos. À 
depender da escolha, o multi- 
lateralismo pode recuperar 
boa parte da força perdida. O 
Brasil pleiteia assentos na Or- 
ganização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e no Conselho de Se- 
gurança da ONU, entre ou- 
tros objetivos internacionais 
que dependem de uma boa 
atuação no concerto das na- 
ções. Convém estar em dia 
com suas obrigações. 
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e Desgoverno Bolsonaro 
Desprestígio em alta 
Lendo o Estado dos últimos 
dias passei a perceber quanto o 
presidente Jair Bolsonaro está 
perdendo o prestígio conquista- 
do com a ajuda financeira co- 
nhecida como “corona vou- 
cher”, Cheguei a pensar que fos- 
se pela demora na definição do 
programa Renda Cidadã. Mas, 
não. À razão, cada vez mais cla- 
ra, é o comportamento do man- 
datário, exemplificado pela ver- 
gonhosa atitude perante o povo 
maranhense, pelo menosprezo 
aos paulistas e pela postura xe- 
nofóbica relativa à vacina chine- 
sa, recheada de ataques ao go- 
vernador de São Paulo. A coisa 

* degringolou a ponto de candida- 
toa prefeito que liderava a dis- 
puta despencar nas pesquisas 
após receber apoio público de 
Bolsonaro. Desse jeito acabará 
perdendo o “guarda-chuva” do 
seu governo, que são os gene- 
rais ainda fléis ao capitão. 
TOSHIO ICIZUCA 
TOSHIOICIZUCAGTERRACOMBR 
PIRACICABA 

. 

. 

Renda Cidadã 

Bastaria cortar 10% dos pendu- 

ricalhos dos três Poderes para 
bancar o programa. E ainda so- 
braria dinheiro. 
MILTON BULACH 
MBULACHEGMAILCOM 
campinas 

Agora ou nunca 
O mundo em compasso de es- 
pera e o Brasil mergulhado na 
mais profunda crise econômica, 
social e até política. A alta infla- 
cionária é galopante e o fim do 
auxílio emergencial, desespera- 
dor para os carentes. É agora 
ou nunca que Bolsonaro terá de 
mostrar a sua capacidade. 
CARLOS HENRIQUE ABRÃO 
ABRAOCGUOLCOMBR 
São PAULO 

SCNJ 
Filho de ministro 
A aprovação pela Câmara do 
nome do filho do ministro Na- 
poleão Nunes Maia, do STJ, pa- 
ra compor 0 Conselho Nacio- 
nal de Justiça (CNJ), é um ver- 
dadeiro acinte, pois advém da 
influência do pai entre os depu- 
tados. Mário Nunes Maia - pas- 
mem! - tem apenas um ano de 
aprovação no Exame da OAB, é, 
portanto, um advogado inexpe- 

riente, sem o notável saber ju- 
rídico exigido pela Constitui- 
ção. Todo o procedimento está 
errado, a indicação de nomes 
para aprovação pelo Congresso 
não é regida por critérios técni- 
cos, mas feita de qualquer mo- 
do. Resta agora ao Senado corri- 
gir tamanha desfaçatez. 
DARCI TRABACHIN DE BARROS. 
DARCLTRABACHINGGMATL COM 
LIMEIRA 

Fiscal de juízes 
Na avaliação da indicação do 
filho do ministro, vale lembrar 
o que dispõe o artigo 103-B da 
Constituição, que define com- 
posição e competência do CNJ. 
O que chama a atenção é que, 
na composição do colegiado, o 
item XII desse artigo diz que 
dois membros serão indicados 
pelo Conselho Federal da OAB 
e dois pelo Congresso, um pela 
Câmara e outro pelo Senado 
(inciso XIII), dentre cidadãos 
de notável saber jurídico e repu- 
tação ilibada. São esses os requi- 
sitos para a indicação de não 
integrantes do Judiciário. Pela 
reportagem de 31/10 (A13), de- 
duz-se que a indicação partiu 
da Câmara. Pergunto: alguém 

com um ano de advocacia de- 
tém notável saber jurídico para 
exercer o cargo e fiscalizar as 
atividades do Poder Judiciário? 
Tempos esquisitos. 
ANTÔNIO DILSON PEREIRA 
ADVDILSONPEREIRAGGMAIL COM 
CURITIBA 

Rumo ao título 
Após breve período na docên- 
cia me descobri apaixonado por 
lecionar e sempre me pergun- 
tam: “Por que, então, não volta 
a dar aulas?”, Respondo que as 
instituições “cobram” mestra- 
do para contratar professor em 
nível de graduação. Respeito o 
critério de seleção, embora, pa- 
ra mim, o mestrando (ou o mes- 
tre) seja um cientista, e ser pro- 
fessor ou não é uma opção de 
carreira. Recentemente, contu- 
do, vimos um caso de doutora- 
do sem aprovação de tese, pós- 
doutorado obtido antes do dou- 
torado, mestrado “feito” em 
alguns dias, etc. Quando pensei 
que já tinha visto de tudo, eis 
que surge o caso do advogado 
habilitado há cerca de um ano 
que cursa mestrado em Lisboa 
etrês “pós-graduações” (presu- 
mo especializações lato sensu) 

no Brasil, simultancamente, e 
ainda encontrará tempo para 
atuar no CNJ! Impressão mi- 
nha ou a questão da “titulação”, 
por aqui, anda meio estranha? 
RODRIGO MARIN 
ADVRSMARINBUOLCOMBR 
osasco 

€ Carreira profissional 
Educação continuada 
Em reportagem no Estado de 
31/10, a jornalista Renée Pereira 
observa que o aprendizado con- 
tinuado (lfelong learning) talvez 
seja antigo. Realmente é. Em 
Campinas temos o Curso de 
Atualização Cultural “Marina 
Homem de Mello”, há 50 anos 
(desde 1971) em permanente 
atividade — só agora interrompi- 
da temporariamente pela covid. 
NEUSA VERGINELLI THUT, professora 

Lique a cobrança retroativa de 
reajustes de planos de saúde 
deverá ser parcelada. Espero 
que, em razão da pandemia, as 
operadoras e a ANS estejam 

atentas para que os aumentos 
não sejam abusivos, muito mais 
altos do que a inflação, como 
tem sido. Está dificil a situação 
financeira de grande parte das 
pessoas que se esforçam para 
manter seus planos. E ninguém 
deixa claro como são feitos os 
cálculos desses reajustes. 
TANIA TAVARES 
TANTATMAGHOTMATLCOM 
sÃoPAuLO 

e Doação de sangue 
NoHC 
Ouvi no rádio que o Pró Sangue 
estava com o estoque a zero, 
havia tipo de sangue que não 
durava mais um dia. Fui até o 
Hospital das Clínicas (HC), 
arrisquei minha saúde, gastei 
R$ 25 em estacionamento e 
quando cheguei lá deparei com 
uma fila única, imensa, para to- 
dos os que precisavam entrar 
no prédio. Espero que tomem 
esta manifestação como uma 
crítica construtiva e tomem me- 
didas para facilitar a entrada de 
quem vai doar sangue, no intui- 
to de se obterem mais doações. 
AMANDA DONHA. 
AMANDADONHAGIGMAIL COM 
são PAULO 
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Polític 
aumento sommo 
TWT couumanossTaDãO 
colinuocesrioxog 
POLITCAESTADAO coma OSC LAO Estao 

» Será... A maioria dos ana- 
listas políticos avaliou tam- 
bém que são altas as chan- 
ces de o Congresso aprovar 
até o fim do ano a autono- 
mia do Banco Central, 

«que vai? Dentre os ana- 
47% acreditam serem 

altas ou muito altas as chan- 
ces; 279% disseram que elas 
são regulares e outros 27% 
avaliaram como baixas. O 
texto está na pauta de ama- 
nhã do Senado. Se for apro- 
vado, ainda precisará do 
aval dos deputados. 

» Com atraso, Já o Renda 
Cidadã só deve sair do pa- 
pel em meados do ano que 
vem, segundo o levantamen- 

ção até janeiro são conside- 
radas baixas ou muito bai- 
xas por 66% deles, contra 
33% de avaliações neutras 

» Ou um... Caso o novo pro- 
grama social do governo 
federal não seja aprovado 
até janeiro, 50% dos analis- 
tas acreditam em uma nova 
prorrogação do auxílio 
emergencial pelo Planalto. 

» «OU outro, Outros 439%, 
no entanto, acham que o 
auxílio será encerrado e o 
Bolsa Família deverá ser 
retomado como está previs- 
to na peça orçamentária en- 
caminhada pela União ao 
Congresso em agosto. 

» Dados da amostra. À edi- 
ção de outubro do Barôme- 
tro do Poder foi realizada 
entre os dias 26 e 28. 

» Otiro... O PCdoB come- 
morou o ataque desferido 
por Jair Bolsonaro a Manue- 
la D'Ávila em sua live na 
última quinta-feira (29). 

aiu pela culatra. Com 
os petistas fora da corrida 

feitura de Porto Alegre 
(RS) toma o lugar do PT na 
polarização, o que pode ser 
um bom ativo no pleito. 

nLEseRsALesa 

oa 

Analistas veem Paulo 
Guedes na corda bamba 

tivo eaté com o governo que integra, Paulo Guedes 
deixou se ser um “intocável”, na avaliação de analis- 

tas políticos consultados pelo Barômetro do Poder de ou- 
tubro, elaborado pelo Infomoney. Para 40% dos 15 entre- 
vistados, as chances de o “ex-superministro” deixar o go- 
verno até 2022 são muito altas ou altas; outros 47% consi- 
deram regular essa possibilidade. Apenas 13% acham pou- 
co provável a saída de Guedes. Para a maioria, a substitui- 
ção dele, se ocorrer, será em uma reforma ministerial. 

E muma relação de “morde e assopra” com o Legisla- 

» Todo cuidado... A visita a 

uma reserva indígena com 
diplomatas europeus é o 
que mais assombra a comiti- 
va de Hamilton Mourão na 

viagem para a Amazônia, 
Antes do embarque, eles 
terão uma reunião no Ita- 
maraty, que disponibilizará 
teste de covid-19 imediato. 

» «é pouco. O medo é que, 
mesmo obedecendo a to- 
dos os protocolos de saúde, 
alguém viaje contaminado 
e acabe transmitindo o vi- 
rus para indígenas. Difícil 
explicar isso depoi 

» CLICK. Para afastar re- 
latos de atritos entre os 
dois, o secretário de Co- 
municação, Fábio Wajn- 
garten, convidou Fábio 
Faria (Comunicações), 
para seu aniversário. 

» Corrida... Aliados de Tere- 
za Cristina viram com oti- 
mismo a sua escolha como 
melhor ministra do gover- 
no Bolsonaro na avaliação 
de líderes parlamentares, 
segundo levantamento do 
site Congresso em Foco. 

» «ao Congresso. Enten- 
dem como um ativo impor- 
tante caso a ministra, depu- 
tada federal licenciada, deci- 
da mesmo ser candidata à 
sucessão de Rodrigo Maia 
(DEM-RI) na Câmara. 

» Xadrez. Se essa jogada se 
concretizar, com aval do 
Planalto, abrirá uma impor- 
tante vaga no Ministério da 
Agricultura para acomodar 
novos aliados no cenário 
pós-eleição municipal. 

COM MARIANA HAUBERT E 
MARIANNA HOLANDA. 

» SINAIS 
PARTICULARES. 
Manuela D'Ávila, 
candidata à 
Prefeitura de 
Porto Alegre 

BOMBOU NAS REDES! 

Janaina Paschoal 

Deputada estadual (PSL-SP) 

“Não carecemos de outra Constituição! Diminuir su- 
persalários, respeitar o teto, reduzir o número de par- 
lamentares. Tudo tão simples, desde que se queira.” 

O ESTADO DE S. PAULO 

TIPECATI 
Cultura Contábil, Atuarial e Financeira, 

Eleições 2020. Com a crise da política para o meio ambiente do governo federal, pauta 
verde ganha espaço nas campanhas e nas agendas de candidatos a prefeito e vereador 

Entidades ambientais civis 
reforçam atuação eleitoral 

Lonenaeniaonm 

Marcelo Godoy 

A crise da política ambiental 
do governo federal abriu es- 

ação de 
organizações da sociedade 
vil nas campanhas eleitorais, 
além de deslocar o protago- 
nismo do setor para prefeitu- 
ras, governos estaduais e pa- 
raainiciativa privada. Símbo- 
lo disso são as ações para a 
construção de plataformas e 
de agendas para os candida- 
tos a prefeito e vereador no 
País. 
A mais nova iniciativa reúne 

na véspera do primeiro turno 
das eleições 2020 entidades na 
Conferência Brasileira de Mu- 
dança do Clima para o lança- 
mento, nodias,da Agenda Urba- 
na do Clima, a quinta pauta 
prapartidária construída neste 
ano para oferecer um caminho 
paraa retomada verde no Brasil. 
Na semana passada, 12 governa- 
dores - entre eles o de São Pau- 
lo,João Doria (PSDB),eo do Ma- 
ranhão, Flávio Dino (PCdoB) — 
assinaram a carta de compro- 
misso do 1.º Encontro Interna- 
cional Governadores pelo Cli- 
ma, organizado pelo Centro Bra- 
silno Clima (CBC), uma das en- 
tidades por trás da agenda. 
“Não só o esvaziamento da 

agenda ambiental, mas o des- 
monte das políticas nacionais 
para o setor levou os entes sub- 
nacionais - Estados e Munici- 
pios — e a sociedade civil a se 
apropriaremdessaagenda”,afir- 
ma Ana Toni, diretora executiva 
do Instituto Clima e Sociedade 
(ICS). Essa situação provocou o 
aumento do interesse de candi- 
datos pela pauta ambiental. 

“Este é um ano diferente. Há 
um interesse maior de candida- 

tos para o tema do desenvolvi- 
mento sustentável ea mudança 
do clima em particular”, diz 
Mônica Nobre, diretora da Rede 
de Ação Política pela Sustentabi- 
lidade (Raps), que busca juntar 
omundopolíticoao da sustenta- 
bilidade, À Rapsregistrouumau- 
mento da procura de lideranças 
políticas pelo seu processo sele- 
tivo, que passou de 3 mil no pe- 
ríodo de 2018/2019 para 8 mil 
em 2019/2020. Neste ano, a 
Raps patrocina 187 candidatos 
em disputa por cargos de verea- 
dor e prefeitos no Brasil, parte 

mente 
32 deputados federais e 7 sena- 

, esse interesse é 
resultadodeummovimentoglo- 
bal: “A China declarou que vai 
ser carbono neutro até 2060 e a 
Europa até 2050". Ela acrescen- 
ta que a campanha presidencial 
de Joe Biden, nos Estados Uni- 
dos, com sua pauta ambiental, 
coloca o Brasil na contramão do 
mundo. “Não temos feito o de- 
verdecasaemrelaçãoao desma- 
tamento. Há movimentação do 
mercado privado e dos bancos, 
que entenderam que essa pauta 
não é sóambiental, mastambém 
econômica.” 

Eleitos. Para o próximo ano, a 
ideia é aprofundar o trabalho 
com os eleitos. A Agenda Urba- 
na do Clima incluí dez tipos de 
ações, que vão do saneamento 
básico à saúde e diminuição da 
poluição à geração de empregos 
sustentáveis e energia renová- 
vel. Para chegar às cidades me- 
noresedifundiraagendada reto- 
mada verde, Ana Toni contaque 
umgrupodeso entidades plane- 
ja criar uma plataforma de ação 

Quatro capitais prometem 
zerar emissões até 2050 

Curitiba, Salvador, São 
Paulo e Rio assumiram o 
compromisso com grupo 
que reúne outras grandes 
cidades do mundo 

Salvador, Curitiba, Rio e São 
Pauloassumiramo compromis- 
so de zerar emissões de carbo- 
no até 2050. As capitais fazem 
parte do C4o, grupo que une 
grandes cidades mundiais em 

defesade políticas públicas con- 
traas mudanças climáticas. 

Para a elaboração do Plano 
Municipal de Adaptação e Miti- 
gação às Mudanças Climáticas, 
queaprefeiturade Salvador pro- 
meteentregar até dezembro, fo- 
ram medidos índices de dióxi- 
do decarbono (CO), metanoe 
óxido nitroso. Só em 2018 mais 
de 3 milhões de toncladas de 
CO? foram soltas no ar da cida- 
de, sendo 65,1% pelo transpor 
te, 21,7% de energia estacioná- 

Ação. Ana Toni, do Instituto Clima e Sociedade, diz que 50 entidades planejam criar plataforma para assessorar prefeituras 

VEJA TENS DA AGENDA 

ePlano 
Criar planos de ação climática 
para mitigar as emissões de ga- 
ses do efeito estufa. 

e Saneamento 
Acelerar a expansão do sanea- 
mento básico para ampliar o 
acesso à água potável e ao trata- 
mento de esgoto. 

€ Poluição 
Reduzir a poluição local e emis- 
sões que impactam a qualidade 
do ar, mitigando a mudança cli- 
mática e com foco na saúde, 

e Energia 
Fomentar energias renováveis, 
como solar e eólica, que têm gran- 
de potencial de gerar empregos. 

e Transporte 
Promover transporte público 
acessível, com foco na integração 
de modais e estímulo a alternati- 
vas sustentáveis de mobilidade. 

climática, onde será possível às 
prefeituras buscar consultoria e 

oria, além de divulgar 
açõesbem sucedidasnaárea. En- 
tre os financiadores do projeto 
estãa Fundação Bloomberg. 

“Será uma espécie de Tinder 
dasações climáticas. Alise pode- 
rá saber que organizações têm 
experiência com saneamento 
ou energias renováveis. Tam- 
bém onde buscar o dinheiro pa- 
rafinanciar projetos esaberale- 
gislação do setor”, diz Ana. 

Responsável pela articulação 
com os governadores, o diretor 
executivo do CBC, Guilherme 

ria (edifícios residenciais, co- 
merciais, consumo industrial), 
12,6% de resíduos (aterros e in- 
cineração e tratamento de 
efluentes) e 0,6% de atividades 
agrícolas e desmatamento. 
O quadro poderia ser ainda 

pior, pois houve 20% de redu- 
ção na emissão de gases do efei- 
to estufa de 2014 a 2018. Para o 
secretário de Sustentabilidade, 
João Resch, é necessário inves- 
tir mais na substituição do uso 
deautomóveismovidosa gasoli- 
na por outros modais. “Salva- 
dor precisa investir também na 
requalificação de moradias e li- 
gações das redes deesgotamen- 
to. A maioria do esgoto hoje é 
descartado de forma irregular.” 

Sirkis, afirmou que os Estados 
têmsidoomaisnovo caminho da 
retomadaverde no País. “Infeliz- 
mente, o governo federal criou 
um extremismo, que torna difícil 
odiálogo."Sirkis esperaqueatéo 
fim do ano passem de 12 para 18 
ou200ntimero de governadores 
que vão assinar a carta de com- 
promissos com oclima. “A ques- 
tão climática não é de partido 
nemdegoverno. É política públi- 
cade longo prazo e de Estado. O 
Brasil não pode perder a oportu- 
nidadedesetornaruma potência 
econômica de carbono neutro.” 

Para Mariana Belmont, do Ins- 
titutode Referência Negra Pere- 
gum, a pauta ambiental deve ser 
inserida no combate à desigual- 
dade e ao racismo. “Essa ci 
queestamosvivendoness 
mos meses com a pandemia es- 
cancarouadesigualdadeno cam- 
poambiental. Quando umachu- 
va alaga o Jardim Pantanal (zo- 
nalestedeSão Paulo), os primei- 

mais vulneráveis.” 
Também signatário o grupo 

C4o, que engloba 93 grandes ci- 
dades (4delasno Basil) nomun- 
do, defende que a solução paraa 
retomada passa pelo combate à 
desigualdade. Para seuvice-dire- 
torregional paraa América Lati- 
na, Ilan Cuperstein, omundo es- 
tá buscando uma nova forma de 
desenvolvimento. E as eleições 
são o momento para se buscar 
produzir esse novo consenso. 

“Já temos quatro prefeitos 
(São Paulo, Salvador, Curitiba e 
Rio) que assumiram o compro- 
misso de neutralidade das emis- 
sões como previsto no Acordo 
de Paris. Esperamos que outros 
prefeitos também participem 
dessa coalizão de municípios 
comprometidos com o clima.” 

Curitiba foi indicada neste 
ano como uma das cidades líde- 
resda“revoluçãosolar”,porcau- 
sa do projeto de pirâmide solar 
noantigoaterro sanitáriodoCa- 
ximba. O localteráumaunidade 
geradora de energia fotovoltai- 
cCacumade biomassa paraapro- 
veitar resíduos vegetais das po- 
das de árvores e limpeza de jar- 
dins. “A poluição gera custos à 
infraestrutura pública de saúde, 
Não sabemos quantas pessoas 
morrem porano em Curitiba pe- 
lafaltade fiscalização de poluen- 
tes”, diz o diretor executivo do 
Observatório de Justiça e Con- 
servação, Giem Guimarães. / 
REGINA BOCHICCHIO E JULIO CÉSAR 
LIMA, ESPECIAIS PARA O ESTADO 

o 
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No Rio, disput 

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 Polític: 

a por 2º turno se acirra 
Tecnicamente empatados, Crivella, Martha Rocha e Benedita da Silva tentam se aproximar de Paes, que lidera em todos os Levantamentos 

Caio Sartori jriO 

Em meio à impopularidade 
do prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos), rejeitado por 
55% da população de acordo 
com a mais recente pesquisa 
Ibope, a disputa por uma vaga 
no segundo turno carioca se 
acirrou nas últimas semanas. 

Pelo levantamento, divulgado 
na última sexta-feira, Crivella 
tem 14% das intenções de voto, 
mesmo número da deputada es. 
tadual Martha Rocha, do PDT, A 
candidatado PT,adeputada fede- 

ral Benedita da Silva, tem 9%.Co- 

ENTREVISTAS 

mo a margem de erro é de três 
pontos porcentuais, para mais 
ouparamenos, Beneditaestátec- 
nicamenteempatadacom Crivel- 
la e Martha Rocha. Os três ten- 
tam crescer e se aproximar do 
ex-prefeito Eduardo Paes 
(DEM), com 32% - ele lidera em 
todos os levantamentos. 
O Estadão entrevistou, nas 

últimas semanas, os principais 
candidatos à Prefeitura do Rio. 
Crivella, no entanto, alegou 
mais de uma vez nãoter espaço 
na agenda para dar entrevista, 
apesar de o convite ter sido fei 
toainda na primeira semana de 

Eduardo Paes, ex-prefeito e candidato do DEM 

'Se Crivella fosse 
bom prefeito, não 
precisaria de bengala” 

Candidato do DEM diz 
que prefeito se apoia em 
Bolsonaro porque é 
'incompetente' e que Rio 
não terá 'novo Witzel' 

0 senhor teve bens bloquea- 
dos por uma decisão judicial vol- 
tada para gastos com subsídios 
de passagens de ônibus, Como 
encara essa situação? 
Importante dizer que a dec 
não tem nada a ver com corrup 
ção, desvio, Seria uma acusa- 
ção de infração administrativa, 
da qual vou me defender. O 
Rio não tem subsídio da tarifa 
de ônibus, ao contrário de 
Paulo. Essa conta da gratuida- 
de alguém paga - o trabalhador 
oua Prefeitura. Eu não quis au- 
mentar o preço da tarifa, então 
pagava essa gratuidade (para 
alunos da rede pública). Acho 
que é uma medida (judicial) 
descabida, mas temos que r 
peitar a decisão judicial e va 
mos provar que não houve im- 
probidade administrativa. 

& Junto com o fato de ter virado 
réu por suposto caixa 2 da Ode- 
brecht, isso não prejudica sua 
candidatura? 
Claro que pode. Não acho que 
a Justiça tenha que parar na 
época do processo eleitoral. 
Mas, a três semanas da elei- 
ção... Decisão da Justiça não se 
comenta, se respeita. 

e Teme um “novo Witzel' na elei- 
ção deste ano? 
Acho que o Rio não deveria cor- 
rer o risco nem de ter um novo 
Crivella nem um novo Witzel. 

€ No áudio que vazou de conver- 
sa sua com o Lula, o senhor re- 
clama da dificuldade, para quem 
começou a gestão lidando com 
ele e Sérgio Cabral, de ter que 
lidar com Dilma Rousseff e Luiz 
Fernando Pezão. Acha que isso 
melhorou ou piorou tendo Cláu- 
dio Castro/Witzel e Bolsonaro? 
Eu vou me dar bem com o go- 
vernador que tiver, com o pre- 
sidente que tiver. Não tenho a 

DEM. Paes afirma que 'não importa' origem da vacina 

menor dificuldade nem com o 
Bolsonaro nem com o Cláudio 
Castro. Conheço os dois há al 
gum tempo já; O Bol: 
clusive, mais que o 
meu papel lidar com os gover 
nadores, com os presidente: 
República, com quem pa 

e O que acha da estratégia de Cri- 
vella de inserir Bolsonaro a todo 
momento na campanha? 
Mostra como o Crivella é ruim. 
Se fosse bom prefeito, não pre- 
cisaria de bengala nenhuma. 
Eu tento me apresentar sem 
bengala nenhuma. O candidato 
sou eu, quem vai mandar na 

sou eu. O Criv é 

» precisa de benga 
la porque é um incompetente. 

€ Os escândalos do governo Wit- 

zel escancararam casos de cor- 
rupção envolvendo as organiza- 
ções sociais (055) que admi 
tram hospitais. Pretende acabar 
com elas no município? 

Eu vinha preocupado com isso 
desde 2014, quando criei a Rio- 
Saúde, empresa pública de Saí: 

de, Não há uma quantidade de 
organizações sociais dignas de 
se nome tão grande assim. Vá- 
rios empresários foram montan- 
do ou adquirindo OSs para fa 
zer seus negócios. Já percebia is- 
so. Tivemos o máximo de zelo, 
é importante destacar isso. Não 
que não tenha tido problema, 
mas não teve nenhum escânda- 
lo. Minha ideia é ampliar o pa- 
pel da RioSaúde. Acabar total 
mente com OSs não sei, porque 
ainda tem OSs boas pelo Brasil. 

€ Qual a prioridade do prefeito 
que assumir em relação à pande- 
mia? 
No caso das escolas, preparar a 
rede para a retomada das aulas e 
compensar o ano perdido das 
crianças da escola pública. Na 
Saúde, temos que preparar as 
clínicas para vacinação. Se a vaci 
na é inglesa, chinesa, russa, ale- 
mà, não importa: quero é que as 
Clínicas da Família estejam pre- 
paradas para uma vacinação em 
massa que possa trazer tranquili- 
dade para as pessoas. 0.5. 

outubro. O prefeito não cres- 
ceu nas pesquisas mesmo após 
associar com frequência sua 
imagem ao presidente Jair Bol- 
sonaro. Essa tem sido a princi- 
pal estratégia da campanha do 
mandatário, que enfrenta críti- 
cas por sua gestão. Outra ban- 
deira de campanha tem sido a 
defesa da família. 

Bolsonaro, inclusive, foi te- 
ma recorrente nas entrevistas. 
Paes, Marthae Benedita afirma- 
ram que vão manter diálogos 
institucionais com o presiden- 
te, cujo reduto político é o Rio 
de Janeiro. Os três, contudo, 

PDT. Martha Rocha quer retomada das aulas 'sem achismos' 

têm posições diferentes quan- 
do assunto é a nacionalização 
da campanha. A petista evoca o 
nome do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, de quem 
foi ministra, antes mesmo de 
ser perguntada. Martha Rocha, 
que é delegada, elogia Ciro Go- 
mes (PDT), mas evita dar desta- 
que ao cenário nacional. O ex- 
prefeito, por sua vez, diz ques 
quer saber do Rio e que não é 
cabo eleitoral de ninguém. 
Outrotemaabordado foi ouso 

deorganizações sociais (OSs) na 
gestão de unidades de saúde do 
município. Grande parte das de- 

Martha Rocha, deputada estadual e candidata do PDT 

“E preciso que se diga 
como Paes deixou o 
caixa da prefeitura” 
Candidata do PDT diz que 
gestão do ex-prefeito, 
apoiada por seu partido, 
deixou rombo de 
R$ 320 milhões 

€ Qual deve ser a prioridade da 

prefeitura na pandemia? Como 
lidar, por exemplo, com a ques- 
tão das escolas? 
Quem acompanhou a minha 

ão como deputada duran- 
te a pandemia deve ter ouvido 
várias vezes eu repetir que o 
gestor tem que acompanhar à 
ciência. Não tem achismo nes: 

sa solução. Entendo que tere- 
mos que, no dia 1º de janeiro, 
ter um plano de retomada das 
aulas para quando a ciência as. 
sim permitir. 

Como seria a relação da senho- 
ra, se prefeita, com o presidente 
Jair Bolsonaro? 

Minha rela mpre repu- 
blicana. Tenho muitas críticas 
ao governo Bolsonaro, isso é 
óbvio. Mas o carioca pode con- 
tar com uma prefeita que vai 
lembrar às autoridades a im- 
portância do Rio em suas vi 
das. Manterei o diálogo e de- 
fenderei que o Rio seja respei- 
tado pela sua importância. 

A senhora focou em criticar 
Eduardo Paes no debate da 
Band, mas o PDT apoiou o então 
prefeito e o MDB, partido ao qual 
ele pertencia, em mais de uma 
eleição. Como acreditar que a 
sua candidatura é de fato diferen- 
te daquele projeto de cidade? 
É preciso que se diga como o 
Eduardo deixou o caixa da pre. 
feitura. Ele recebeu, na cidade, 
seis grandes eventos, dois de- 
les com investimento de toda 
natureza: público e privado. 
Foi, como eu gosto de dizer, 
um “Rio” de dinheiro. Mas, 
apesar de tudo isso, ele con- 
traiu dívidas para a prefeitura 
e deixou a cidade com um rom- 
bo de R$ 320 milhões. Então 
essa gestão também apresenta 
equívocos, não é apenas a ges- 
tão do atual prefeito. Naquele 

momento, o PDT apoiou o 
Eduardo Paes, mas acho que o 
partido hoje é diferencia: 
da que existe entre o atual e o 
ex-prefeito. Somos uma via viá- 
vel para conduzir a cidade. 

A senhora defende o fim da 
administração de hospitais por 
meio de organizações sociais 
(0Ss)? 
ão posso dizer que toda orga- 

nização social é corrupta, mas 
posso dizer que onde tem um 
ato de corrupção eu encontro 
uma organização social. Hoje a 
OS é um retrato da má qualida- 
de do atendimento, da má ges. 
tão e da corrupção. O instituto 
Tabas, que é o mesmo dos hos- 
pitais de campanha do Estado 
(ponto central das investiga 
ções contra Witzel), esteve nos 
dois últimos governos munici- 
pais, recebeu R$ 4 bilhões e 
nunca prestou contas de 
nheiro. Eu defendo a transição. 

Como seria a transição? 
Você não pode sair cortando as 
OSs, mas eu defendo uma tran- 
sição. Para esse momento, va- 
mos estabelecer um comitê de 
monitoramento ligado ao gabi 
nete da prefeita, que vai monito- 
rar gastos e a qualidade no aten- 
dimento. E nós temos o interes 
se de fazer uma central única 
de compras, que vai baratear as 
aqui também dar trans- 
parência: nosso desejo é fazer o 
que se chama de governo aber- 
to, ou seja, que o cidadão, o pes- 
quisador, o jornalista, possa 
identificar com o que a prefeitu- 
ra está investindo, quem está 
contratando, qual o retorno. 

e Por que fracassou a união dos 
partidos de esquerda? É possível 
no segundo turno? 
Eu não quero mais falar sobre 
isso, juro que não. Acho que 
nós temos hoje várias campa- 
nhas individuais, campanhas 
progressistas, e lá na frente, ha- 
vendo segundo turno com à 
presença de uma dessas campa- 
nhas, nossos ideais serão maio- 
res que nossa dificuldade de se 
organizar. /e.s. 

núncias de corrupção que leva- 
ram ao afastamento de Wilson 
Witzel (PSC) do governo passa 
por essas instituições. Martha e 
Benedita defendem o fim da ad- 
ministração por meio de OSs. 
Paes diz que ainda não sabe se 
daria fim ao modelo, apesar de 
defender participação maior da 
empresa pública RioSaúde. 

NA WEB 
Rio. Veja quem são os candidatos 
a prefeito do Rio de Janeiro 
estadao.com.br/e/prefeitosrio 

k. 

O Estadão também pergun- 
tousobreas prioridades no âm- 
bito da pandemia. Os três são 
criticosdomodo como a prefei- 
turae o governo do Estado con- 
duzirama crise sanitária. Recla- 
mam, principalmente, da falta 
deintegração entreas duasesfe- 
ras e de firmeza por parte dos 
gestores, No caso estadual, hou- 
ve ainda os escândalos de cor- 
rupção. Outro personagem 
mencionado nas entrevistas foi 
o governador afastado. Em 
2018, Witzel derrotou Paes na 
eleição para o governo do Rio 
de Janeiro. 

Benedita da Silva, deputada federal e candidata do PT 

“Deixa a aliança sólida 
da esquerda para 
o segundo turno” 
Candidata do PT diz que 

não vê 'fracasso! na 
estratégia do campo 
progressista e admite 
diálogo com Bolsonaro 

€ Qual deve ser a prioridade do 

novo prefeito ou da nova prefeita 
no âmbito da pandemia? 
É importante que a gente faça 
uma testagem em ma: ela 
deve ser acompanhada de ras 
treamento, porque tem os sin. 
tomáticos e os assintomáticos. 
Estamos vivendo uma situa. 
ção na saúde da cidade em que 
temos 350 mil pessoas na fila 
para um diagnóstico, para uma 
consulta. É preciso que no c 
so da Clínica da Família, que é 
a porta de entrada, a gente rea- 
bra as que estão fecha 
contrate médicos de espe 
dade para outras doenças. 

e Asenhora defende o fim da 
administração de hospitais por 
meio das Organizações Sociais, 

envolvidas em tantos escândalos 
de corrupção? 
Sim. Para que a gente não crie 
nenhum colapso na saúde, é | 
gico que pretendemos fazer gra- 
dativamente. A empresa muni 
cipal RioSaúde é quem vai ass: 
mir as compras, os contratos, a 
fiscalização. A gente vai botar a 
empresa para funcionar. Ela já 
existe, mas precisa exercer a 
sua função, 

€ Como seria a relação da prefei- 
ta Benedita com o governo Bolso- 
naro? 
A relação seria institucional, 
não poderia ser diferente do 
que se faz numa política de ges- 
tão, que acaba sendo comparti 
lhada. Tem recursos que vêm 
do governo federal e que são 
universais: saúde, educa: 
mos que tratar com o preside: 
te sem nenhum problema insti- 
tucional por parte da gestora. O 
povo o elegeu. 

€ Depois de quase 40 anos de 
vida pública, como a senhora en- 

cara a atitude do Sérgio Camar- 

PT. Benedita defende fim das OSs administrando hospitais 

go, que retirou o seu nome e o da 
ex-ministra Marina Silva da lista 
de personalidades negras da Fun- 
dação Palmares? 
É uma ignorância total, uma 
provocação, uma perseguiçã 
E é crime. Porque está 
ali uma manifestação racista, 
porque não é só ter tirado da ga- 
leria da Fundação Palmares. Co 
mo pode colocar lá alguém que 
acha que a escravidão foi ótima 
para nós, e que o que existiu 
nos beneficiou? Aí chega esse 
moço, cumprindo os sentimen 
tos que provavelmente adqui 
riu na escola do presidente, é 
faz essa coisa tremenda. Já en- 
trei na Justiça contra esse mo, 
ço. Penso que no dia em que o 
Bolsonaro deixar de ser presi- 
dente ele vai ter que responder 
a muitos processos do Brasil in- 
teiro contra ele: preconceito, 
xenofobia, perseguição. 

8 OPT foivice de Eduardo Paes, e 
a senhora ocupou secretaria no 
governo Cabral. Como convencer 
o eleitor de que sua candidatura é 
de fato uma oposição âquele pro- 
jeto deles para o Rio? 
O papel da esquerda não é só fa- 
zer uma disputa por si. À esquer- 
da tem um projeto de poder, de 
ocupação de poder. E tudo o 
que a esquerda tem é a preocu- 
pação com uma política públic 
que possa atender a todos. Prim. 

ente os mais vulneráveis. 
num campo pura e sim- 

plesmente ideológico, de que 
sou esquerda ou direita, Para go- 
vernar a cidade, tem que gover- 
nar para todos. 

e Por que fracassou a união da 
esquerda? 
Eu penso que não é uma ques- 
tão de fracasso. Penso que o 
maior partido de esquerda den- 
tro da América Latina é o PT. 
Temos os outros, que estão nu- 
ma fase de crescimento, e agora 
com a política da não coligação 
em proporcional, da cláusula de 
barreira, os partidos se preocu- 
param em ter sua representação 
municipal e deixar para que a 
gente faça uma aliança mais sóli- 
da num segundo turno. /€.8. 
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CARLOS 

PEREIRA 

comca 

preferência 

suas crenç; 

naisdearrefecimento da polari- 
zação política que varreuomun- 

do, especialmente a partir da crise 
financeira internacional de 2008. 
A disputa entre grupos polariza- 

dos estava em relativo “equilíbrio” 
ida polo se nutrindo da oposi- 

ção radicalizada de identidades e 
s políticas. Grupos pola- 

res, tanto à esquerda como à direita, 
se retroalimentavam. Não dialoga: 
vam entre si e tendiam a consumir 
informações que só reforçavam 

anteriores, Ao mesmo 
tempo, rejeitavam qualquer infor- 
mação que contrariasse seus valo- 

Alm 
A hora da moderação 
J: é possível observar claros si 

SEG, Caros Petira (a alimente) | TER. Elane Cantarhéde | QUA, Vera Maga 

caros PEREIRA EscxEvr 

identitári: 

atual presidente. 

se Rosângela 

EMA: CAOS ceperancecusa 

CUINCENALMENTE ASSERADAS FEIRAS 

resprévios. Portantonão faziamatuali- 
zações que pudessem colocaremrisco 
suas respectivas “zonas de conforto 

O espaço para alternati- 
vas moderadas que buscam o eleitor 
mediano ficou bastante reduzido. 
Amanutenção deumambiente pola- 

rizadoé o ideal para a viabilização elei- 
toral de candidatos extremos, como o 
presidente Donald Trump. Entretan- 
to, a grande maioria dos institutos de 
pesquisa projeta que o candidato de. 
mocrata, Joe Biden, é o franco favori- 
to, com 90% de chances de derrotar o 

Ao contrário de Trump, um outsider 
comperfil populistae antissistema, Bi- 

den éumtípicorepresentanteda políti- 
catradicional americana. Uma espécie 
de candidato livre de surpresas, repre- 
sentando estabilidade, previsibilida- 
de, segurança e, fundamentalmente, 
moderação. 

Assim como nos EUA, a polarização 
política tomou conta do Brasil, espe 
cialmente a partir das grandes mobili 
zações de massa que varreram o País 
em 2013. As eleições de 2018 testemu- 
nharam uma escalada da polarização 
política tanto na grande massa quanto 

Incerteza e insegurança trazidas 
pela pandemia abrem caminho 
para moderação política 

naelite. Naquela ocasião, o número de 
eleitores que votaram num candidato 
deumdospolosseaproximou daquele 
relativo aos que expressaram forte re- 
jeição ao candidato oponente. Os can- 
didatos de centro não tiverama menor 
chance e o eleitorado moderado ficou 
literalmente órfio. 

De forma similar ao que vem ocor- 
rendo nos EUA, os candidatos que re- 
presentam os dois polos extremos 
apoiados por Bolsonaro ou por Lula, 
têm enfrentado grandes dificuldades 
nasdisputasàs prefeiturasdas capitais 
brasileiras. 
Maspor que política da moderação 

estaria retornando no exato momento 
em que a crise da covid-19 estaria au- 
mentando ainda mais as desigualda- 
des sociais? 

Parece que os eleitores estão cansa- 
dos das incertezas causadas pelas op- 
ções polares, porissocomeçama pro- 
curar por alternativas menos arrisca- 
das e mais seguras. É como se os parti- 
dos polares e antissistema tivessem 
exercidoo papeldeanticorpos, queaju- 
daram a construir resistência às desi- 
gualdades e injustiças do liberalismo 
de mercado pós crise financeira de 
2008, mas que agora estão causando 
efeitos colaterais que põem em riscoa 
própria sociedade. 

Eleitores ficaram muito alarmados 
com as ameaças trazidas pela pande- 
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mia e podem ter perdido o apetite 
porummodo de políticainsurrecio- 
nal que aumenta ainda mais a insta- 
bilidade e a incerteza. Como em 
tempos de pós-guerra, os eleitores 
podemalmejar estabilidadee garan- 
tias efetivas ao invés de mais polari- 
zação. 
Aincerteza contida nosnovos de- 

safios gerados pela crise pandêmica 
tem o potencial de aumentar o ape- 
lo emocional das narrativas de mo- 
deração política. Em outras pala- 
vras, a fadiga da crise pode fazer 
com que os eleitores rejeitem solu- 
ções com consequências desconh 
cidas e prefiram o tipo de reforma 
incremental tradicionalmenteasso- 
ciada a partidos políticos moder: 
dos, posicionados ao centro do es- 
pectro ideológico. A hora da mode- 
ração parece ter chegado. 

* 
CIENTISTA POLÍTICO E PROFESSOR TITULAR 
DA ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRA- 
ÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS (FGV EBAPE) 

ta QUE Wa asc SEX Eli e SÁB, João Ort e Luma DOM Ele de Vera Magalhães e JR Guzzo 
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Família de 
Bolsonaro 
mira Covas 
e Boulos 
Em defesa de Russomanno, os filhos do 
presidente criticam adversários em SP 

Bruno Ribeiro 

O vereador carioca Carlos 
Bolsonaro (Republicanos) e 
o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), filhos 
de Jair Bolsonaro, postaram 
críticas diretas a adversá- 
rios do apresentador Celso 
Russomanno (Republica- 
nos), candidato a prefeito 
de São Paulo apoiado pelo 
presidente, nas redes so- 
ciais. O alvo principal é Gui 
lherme Boulos (PSOL), tercei 
rocolocado na última pesqui- 
sa Ibope/Estadão/TV Globo. 

Deacordo como levantamen- 
to publicado no dia 30, Russo- 
manno caiu de 25% para 20% 
das intenções de voto. Já Bou- 
los subiu de 10% para 13%. O 
líderé o atual prefeito Bruno Co- 
vas (PSDB), que cresceu de 
22%, no dia 15, para 26% agora. 
Asgdias da eleição, o cenário da 
disputasegue incerto na capital 
paulista com outro postulante 
tambémno páreo: Márcio Fran- 
ça, que subiu de 7% para 11%. 

De olho nas pesquisas, tanto 
Carlos quanto Eduardo publi- 
caram textos no Twitter acu- 
sando Boulos de mentir sobre 
sua ocupação profissional. 
Eles repercutiram uma repor- 
tagem do jornal Folha de 
S.Paulo do dia 29 que questio- 
nou informação supostamen- 
te incorreta de que Boulos se- 
ria professor da Escola de So- 
ciologia e Política. A publica- 
ção de Eduardo dizia “Boulos 
mente”, Já o texto de Carlos 
questionou se o assunto seri 
repercutido pela “Grobo”. 
Boulosargumenta queleci 

nou na instituição até novem- 
bro do ano passado, mas não 
como funcionário registrado. 
Neste ano, o candidato não re- 
tomou o trabalho, segundo 
ele, por causa da pandemia. 
“Russomanno sentiu (o re 

sultado das pesquisas) e estáco- 
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Monitor. Veja as propostas dos 
candidatos a prefeito de São Paulo 
estadao.com.br/e/monitorsp 

k 

locando o gabinete do ódio pa 
ra nos atacar. Consta que nos 
gruposde Zap (WhatsApp), na- 
quele submundo que eles têm 
utilizado, de mentiras, está a 
todo o vapor. Ele sabem que 
nossa candidatura é a única ca- 
paz de evitar o 'BolsoDoria'no 
segundo turno em São Paulo”, 
disse Boulos, na manhã de an- 
teontemao comentaras posta- 
gens. 

Eduardo mantém fixada em 
sua página do Twitter (coman- 
doem que uma postagem é ex 
bida sempre em primeiro lu 
gar, antes dos textos mais re- 
centes) uma mensagem em 
quevincula Bruno Covasao an- 
tecessor João Doria (PSDB) e 
critica a detenção de uma mu- 
lher (feita poruma guarda mu- 
nicipal “do interior”, segundo 
o texto) em uma praça duran- 
tea pandemia. 
“Com a desculpa de prote- 

ger o cidadão o governador 
(Djdoriajr e seu aliados, como 
abrunocovas, estão implan- 
tando uma ditadura. E os cul- 
pados são exatamente os que 
sempre acusaram JB (o presi- 
dente Bolsonaro) de autoritá- 
rio!”, diz a postagem 
“Cada um tem uma estraté- 

gia. Eu, como tem muita coisa 
que eu fiz pela cidade de São 
Paulo, prefiro ficar nas ações 
que a gente já desenvolveu e 
que a gente quer desenvolver 
pelos próximos quatro anos 
Cada um tem sua estratégia e 
as pesquisas estão mostrando 
quem estácoma estratégia cer- 
ta”, afirmou Covas, ao comen- 
tar a publicação de Eduardo. 
O Estadão tentou contato 

com as assessorias do verea- 
dor do Rio e do deputado por 
São Paulo, mas não conseguiu 
localizá-las. A campanha de 
Russomannoafirmou que, des- 
de o início da disputa, Boulos 
escolheu o deputado como al- 
vo de seus ataques. Em nota, 
disse que, com a eleição se 
aproximando, o candidato re- 
solveu apimentar seus ata- 
ques com ilações. “Senhor 
Boulos, nós sabemos nos de- 
fender e faremos isso sempre 
que necessário”, diz o texto. 
Nofim da semana passada, o 

candidato do Republicanos se 
encontrou com o presidente 
Jair Bolsonaro, que gravou ví- 
deode apoio à sua candidatura 
para veiculação no horário 
eleitoral. 

Memórias da Presidência 

”, 

EM LIVRO, TEMER 
REVELA CONTATO 
COM MILITARES 
Ex-presidente nega conspiração e cita conversas 

antes do impeachment de Dilma em “A Escolha” 

Marcelo Godoy 

iante do cerco 
queseformou 
contrasua Pre- 
sidência, Mi- 
chel Temer 
(MDB) to 

mou uma decisão: passou a 
gravar entrevistascomo pro- 
fessor de filosofia Denis Ler- 
rer Rosenfield para contar a 
quente sua versão da histó 
ria. Ali os delatores são com- 
parados a Joaquim Silvério 
dosReisea Judas, o presiden- 
te se vê como o personagem 
dasériede TV Designated Sur- 
vivorefazrevelações,comoo 
contato mantido comosche- 
fes militares antes do impea- 
chment. Também conta co- 
mo decidia, com quem se 
consultava e diz acreditar 
que seu governo será reco- 
nhecido pelamoderação e pe- 
las reformas que promoveu. 
Éessaaimagem do ex-pre- 

sidente em seu livro A Esco- 
lha, Como um Presidente Con- 
seguiu Superar Grave Crise e 
Apresentar uma Agenda Para 
o Brasil. O encadeamento das 
entrevistas faz da obra quase 

um livro de memórias. Conduzi- 
do pelo filósofo, de quem éami- 
go, Temerlogoabordaosencon- 
tros com o então comandante 
do Exército, general Eduardo 
Villas Bôas, eo chefe do Estado- 
Maior da Força, general Sérgio 
Etchegoyen, entre 2015 e 2016, 
antesdoimpeachmentdapresi- 
dente Dilma Rousseff. 
Segundo Rosenficid, a história 

desses contatos revela o desgas- 
tedarelaçãodoPT comosmi 
resemrazão da Comissão Nacio- 
nalda Verdade, do receio de que 
Dilma tentasse mudar a Lei de 
Anistia e de outros temas que 
constavam do Programa Nacio- 
nal de Direitos Humanos-: 
2009. Os militarestemiamainda 
que o PT buscasse mudar a for- 
madeacesso de oficiai: 
ralato e a formação dos 
militares nas academias. 
Queriam, por isso, ouvir 
o então vice para saber, 
nas palavras de Rosen- 
field, com quais cen: 
rios deviam trabalhar. 

Nãofoiumavez. Fo- 
ram vários encon- 
tros”, afirma Rosen- 
field. O relato feito 
por Temer busca reti- 

A ESCOLHA. 

Poder. Temer e Villas Bôas em 2018: segundo Rosenfield, encontros revelam desgaste da relação do PT com militares 

rar os encontros do campo da 
conspiração política para colo- 
cá-los dentro da institucionali- 
dade do contato entre o vice- 
presidente eoschefesdo Exérci- 
to. Após o impeachment de Dil- 
ma, Villas Bôas seria mantido 
nocargoe Etchegoyen seria no- 
meado ministro do novo Gabi- 
nete de Segurança Institucio- 
nal (GSI), recriado por Temer. 

Divisão. O relato aborda sua tra- 
jetória da infância à Presidência. 
'Temerresponde ãacusação feita 
pela oposição de que teria cons- 
pirado contra Dilma. Ele credita 
o impeachment da presidente à 
iniciativa do então presidenteda 
Câmara dos Deputados, Eduar- 
do Cunha (MDB), em razão de o 
PTter lhe negado o apoio. 

“O que aconteceu é que o PT 
agrediu muito o presidente da 
Câmara e, em face dessa agres 
são, ele não teve outra alternati 
va”, diz, O ex-presidente reafir- 
mater ficado distante de Brasília 
enãotercobiçadoo cargo de Dil- 
ma. Lamentou que, mesmo as- 
sim, tenha sido chamado de gol- 
pista. “Golpista... O tempotodo. 
É um movimento político que 
mostracomotemos pouco apre- 

A Escolha: 
Como um 
Presidente 
Conseguiu 
Superar Grave 
Crise e 
Apresentar 
uma Agenda 
Para o Brasil 
Autor: Michel 
Temer 

Editora: Noeses 
Páginas: 205 

ço pela institucionalidade”, 
argumentando diz Temer, 

No governo, Temer afirma 
terbuscado a conciliação na- 
cional, diante de um Pais pola- 
rizado. É quando lhe surge a 
ideia do semipresidencialis- 
mo. “Chamei os partidos lo- 
go queas coisas aconteceram 
e disse: Vocês me indiquem 
nomes que eu vou examiná- 
losparaverificar se osaprovo 
ou não.” Pretendo formar 
uma espécie de quase semi- 
presidencialismo”. 
Temer diz ler os jornais c 

do antes de se consultar com 
amigos para decidir. Em meio 
ao terremoto da Lava Jato, 
via-se como o personagem da 
série Designated Survivor, que 
contaahistória de umsecretá 
rio americano que se desco- 
bre presidente dos EUA de- 
pois que a cúpula do governo 
morre numa explosão. 
O ex-presidente se defende 

dasacusações do então procu- 
Ro- 
me 

permita! Delator foi Joaquim 
Silvériodos Reis, foi Judas,não 
é? Esses foram delatores”, diz, 
referindo-se aos irmãos Joes- 
leye Wesley Batista, da JBS. 

Ele se despediu da Presi- 
dência votando em Jair Bolso- 
naro. “Não tenho a menor 
dúvidadeque, quandochegar 
ojulgamento - sem ideologia 
e sem oportunismo -, Temer 
será classificado como um 
presidente inovador e refor- 
mista”, escreveu o economis- 
ta Delfim Netto no prefácio 
dolivro. É este o balanço que 
A Escolha procura afirmar. 

a 
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Alto risco. Vantagem do democrata Joe Biden na corrida presidencial americana preocupa diplomatas e assessores de Bolsonaro; 
Itamaraty se movimenta de forma discreta para se mostrar disponível à negociação caso haja mudança no comando na Casa Branca 

Eleição pressiona política ambiental do 
Brasil e governo modera apoio a Trump 
E 

Queimada. 
Incêndio na 
Amazôni 
pressão 
internacional 

Felipe Frazão | nrasíuia 

A vantagem de Joe Biden na 
reta final da eleição dos EUA 
põe em xeque a política am- 
biental do governo brasileiro. 
Sem esconder a predileção 
por Donald Trump, auxilia- 
res diretos do presidente Jair 
Bolsonaro temem que um re- 
vés do republicano isole ain- 
da mais o Brasil e amplie as 
pressões internacionais con- 
tra o desmatamento na Ama- 
zônia. O Itamaraty já se movi- 
menta de forma discreta para 
se mostrar disponível à nego- 
ciação em caso de mudança 
de comando na Casa Branca. 

É consenso entre diplomata 
que Biden manteráa pressão pi 
blica pela preservação da flores- 
ta se vencer a disputa presiden- 
cial. A volta dos democrat 
poder poderia forçara estão Bol- 
sonaro a rever uma política am- 
biental contestada no exterior, 

Estecenário evidenciariao es- 
vaziamento político do grupo 
“trumpista” do governo brasilei- 
ro, especialmente do mi 
do Meio Ambiente, Ricardo Sal- 

da” para flexibilizar a legislação 
ambiental, e dotitular das Rela 
ções Exteriores, Emesto Araújo. 
A lista inclui ainda o ministro- 
chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), general Au 
gusto Heleno — que já fez uma 

dediscursossobre a Amazô- 
nia considerados do tempo da 
Guerra Fria. 

Nasua principal referência ao 
Brasil na campanha, Biden pro- 
pôs - durante debate com 
Trump, em setembro — impor 
sanções econômicas ao Brasil é 
prometeu angariar US$ 20 bi- 
lhões entre países estrangeiros 
paraoferecerao Planalto,emtro- 
ca de preservação. “As florestas 
tropicais do Brasil estão sendo 
destruídas. Aquiestão US$20bi- 

7 Paremdedestruira pesa 

Bolsonaro reagiu imediata- 
mente, Afirmou que a declara- 
çãoera “desastrosa”e indicava o 
fimdaconvivência “cordialepro- 

Cobrança internacional 
impulsionou criação do 
Ibama na gestão Sarney 

Para ex-secretário de 
Assuntos Estratégicos, 
País pode viver 'nova onda” 
de pressão externa em 
caso de triunfo de Biden 

BRASÍLIA 

Uma possível mudança na rota 
da política ambiental não seria 
a primeira motivada por pres- 
são internacional. Ex-secretá- 
rio de Assuntos Estratégicos 
de Bolsonaro, o general da re- 

* serva do Exército Maynard 
Marques de Santa Rosa lembra 

* que o governo de José Sarney 
(1989-1990) teve de responder 

+a cobranças por queimadas e 
peloassassinato do líder serin- 

* gueiro Chico Mendes, em de- 
zembro de 1988. 
Menos de dois meses depois 

da morte de Mendes no Acre, 
Sarney anunciou a criação do 
Ibama e medidas para contero 
desmatamento. Em jogo esta- 
vam investimentos de organis- 
mos internacionais e as nego- 
ciações da dívida. 

Santa Rosa disse que, embo- 
raainiciativa fosse brasileira, o 
principal órgão ambiental do 
País foi criado por pressão in- 
ternacional. “Seo Brasil não ce- 
desse, não teriaadívidarenego- 
ciada”, contou. 

Naépoca, ogovernodo repu- 
blicano Ronald Reagan era o 
credor de empréstimos do 
País. Editoriais do New York Ti- 
mes contestavam o governo 
brasileiro por causa dos incên- 
diosedocrime. Naquele perío- 
do, Santa Rosa cursava pós- 
doutorado em Política e Estra- 
tégia na Escola de Guerra do 
Exército dos Estados Unidos, 
na Pensilvânia. 

“Consumo interno". Para o ge- 
neral, presidentesamericanos 
conduzem suas políticas guia- 
dos mais pelo humor interno 
do que pela necessidade de re- 
lacionamento internacional. 
“OQ discurso de Biden é para 
consumo interno do eleitora- 
do. Elefala paraobtervoto. De- 
pois que assumir, se a opinião 
pública dominante for contra 
o Brasil, como aconteceu em 

fícua”.“Nossasoberaniaéinego- 
ciável. Lamentável, sr. Joc Biden, 
sob todos os aspectos, lamentá- 
vel”, escreveu o presidente no 
Twitter. 
Ochanceler Araújo jáchamou 

Trump de “Salvador do Ociden- 
te”. Agora, o esforço é para cali- 
brar o tom. Nas últimas sema- 
nas, o ministro disse que a rela- 
çãose“reorganizará” seo demo- 
crata vencer. A rotina no Itama- 
raty mudou. Araújo deixou de 
convidar blogueiros pró-Trump 
para seminários virtuais promo- 
vidos pela pasta. Diplomatas de 
carreira passaram a ocupar o es- 
paço dos extremistas. 

Num dos encontros, o emb; 

Silva, secretário de Negociaçõe: 
Regionaise Bilaterais nas Am 
cas, minimizou prejuízos diante 
de uma troca de governo. “A 
agenda que estamos construin- 
doédeinteresse paraos dois pai- 
ses”, disse ele. Essa agenda, s 
gundoo diplomata, temcomoba- 
se interesses “muito concretos” 
naáreacomercial eécobrada pe- 
los setores produtivos dos dois 

1988 e 1989, aí vamos ter uma 
novaonda de pressão ambien- 
tal, principalmentenosassun- 
tos amazônicos”, avaliou. “Se 
aopinião públicaestiverdeca- 
beça feitaem prevenção, aíde- 
vemos nos preocupar e inves. 
tirem propaganda dentro dos 

Militância. Líder seringueiro Chico Mendes, morto há 20 anos 

Ricardo Salles, por sua vez, vi- 
rou um peso para um governo 
embusca de moderação eaté pa- 
raosetor exportador do agrone- 

Ócio. Vive agora atacando o 
ce-presidente Hamilton Mou- 
rão, os ministros Paulo Guedes 
(Economia) e Luiz Eduardo Ra- 

ecretaria de Governo) co 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). 

Embora assessores observem 
que umareforma ministerial de- 
pendemais da vontade de Bolso- 
naro do que de alterações de ce- 
nários internacionais, a eventual 
vitória de Biden tende a causar 
impacto na equipe brasileira. 
À preocupação do candidato 

democrata com o clima agrada 
a uma ala do seu partido, que 
abriga distintos grupos liberais 
decentrocd í 
do governo brasileiro. Biden já 
anunciouque vai voltar ao Acor- 
do de Paris - tratado no âmbito 
das Nações Unidas queregeme- 
didas de redução de emissão de 

ses efeito estufa. 
Avice na chapa de Biden, Ka- 

mala Harris, já havia previsto o 
tom da campanha democrata 

Estados Unidos.” 

Isolamento. Oficiais-generais 
das Forças Armadas observam, 
por sua vez, que uma derrota 
de Trump representará um re- 
véspolítico pessoal para Bolso- 
naro e sua família. Todo o rela- 

no ano passado, no auge das 
queimadas amazônicas. Ela si- 
nalizou o bloqueio de acordos 
emnegócios - como o almejado 
e ainda distante livre-comér- 
cio, barrado pelabancadademo- 
crata na Câmara. “Enquanto a 
Amazônia queima, o presiden- 
te do Brasil, que copia Trump, 
permitiu que madeireiros e ga- 
rimpeiros destruíssemoterritó- 
rio e não estáagindo”, disse ela. 

Condições. Na semana pz 
da, o colombiano Juan Sebas- 
tián González, conselheiro de 

mentais da diplomacia num fu- 
turo governo democrat 
lítica climática, o respeito aos 
princípios democráticos e ao: 
direitos humanos. “Qualquer 
pessoa, no Brasil ou em qual- 
queroutro lugar, que pensa que 
pode promover um relaciona- 
mento ambicioso com os EUA 
enquanto ignora questões im- 
portantes, como mudança cli- 
mática, democracia e direitos 
humanos, claramente não tem 
ouvido Joe Biden durante sua 

Para analistas, 
vitória de Biden 
isolaria o País 

& Com o governo de Jair Bolso- 
naro alinhado à figura de Donald 
Trump, uma vitória de Joe Biden 
pode prejudicar a inserção inter- 
nacional do Brasil, disseram ana- 
listas ouvidos pelo Estadão. 

Para o pesquisador Roberto 
Menezes, da Universidade de Bra- 
sília, caso a vitória democrata se 
confirme, "o governo brasileiro 
teria de fazer um esforço dobra- 
do para conseguir menos coisas 
e tendo que ceder ainda mais”. 
Hoje, os EUA são o segundo 
maior parceiro comercial do Bra- 
sil, atrás apenas da China. 
Menezes relembra acenos que 
Bolsonaro fez à gestão Trump, 
“como quando o presidente anun- 
ciou a possibilidade de ceder es- 
paço para instalação de uma ba- 
se militar americana no Brasil. 
“Essa posição de se alinhar a 
Trump debilitou muito o Brasil. O 

cionamento atual entre os paí- 
ses é creditado pela chancela- 
riaa uma amizade e confiança. 
O deputado Eduardo Bolso- 

naro (PSL-SP), filho do presi- 
dente, chegouaserrecebido fo- 
ra da agenda por Trump e cha- 
mado de “jovem excepcional” 

campanha”, vaticinou Gonzá- 
lez, ao comentar a relação com 
Bolsonaro. 
Um importante secretário 

do Itamaraty disse ao Estadão 
que as relações de Bols 
comum governo democrata de- 
pendem de um contexto mais 
amplo. Aameaçachinesaaosne- 
góciosamericanos no continen- 
teéumaaposta do lado brasilei- 
ro na moderação por parte de 
Biden. A relação ocorrerá, se- 
gundo ele, também num cená- 
rio de disputas dos EUA com a 
Europa, o que poderia signifi- 
car uma possibilidade para o 
Brasil se reequilibrar. 
Aopinião é compartilhada pe- 

lo embaixador Everton Varg: 
que serviu nas Nações Unidas e 
se dedica a tema ambientais. 
Biden não vai denunciar acor- 

doscelebrados. Os 

r o máximo possível na 
Latina, para evitar o 

avançodoschineses”,disseo di- 
plomata, queatuou em negocia- 
ções bilaterais com os america 
nos e coordenou a Cúpula das 
Américas. 

País não é visto por seus vizinhos. 
“como um interlocutor que vale a 
pena”, sustenta. "Nesse sentido, 
poderia se falar em isolamento". 

Professora de relações interna- 
cionais da ESPM, Denilde Holz- 
hacker aponta também que a po- 
sição do governo brasileiro de 
antagonizar com lideranças regio- 
nais faz com que o Brasil perca 
ainda mais espaço. “É uma situa- 
cão que o Brasil, se não flexibili- 
zar sua visão e estabelecer ca- 
nais de diálogo, vai ficar isolado 
tanto no âmbito europeu quanto 
na América Latina.” 
O diplomata Rubens Ricupero, 

que foi embaixador em Washing- 
ton, segue a mesma linha. “A vi- 
são do Brasil do mundo é muito 
alinhada à extrema direita ameri- 
cana. Se essa extrema direita 
perder o poder, vai sobrar muito 
pouco no mundo em termos de 
países semelhantes à visão que 
(o chanceler) Ernesto Araújo 
tem.” Para ele, “o Brasil vai ficar 
extremamente isolado em sua 

visão de mundo". /PAuLO 
BERALDO e FERNANDA BOLDRIN 

peloamericano. Na política ex- 
terna, o presidente brasileiro 
já “perdeu” em dois países vizi- 
nhose estratégicos na América 
do Sul, com as vitórias do kir- 
chenerista Alberto Fernández, 
na Argentina, e do socialista 
Luis Arce, na Bolívia, /F.F. 

o 
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Planalto faz 
planos para 
O Caso de 
Biden vencer 
Governo tenta se aproximar de democratas, 
que preferem manter distância até votação 

Felipe Eração | prasíLIA 
Beatriz Bulla 
CORRESPONDENTE | WASHINGTON 

Na reta final das eleições nos 
EUA, o presidente Jair Bolso- 
naro tenta abrir canais de 
aproximação como democra- 
ta Joe Biden, na frente nas 
pesquisas, e avalia como rea- 
gir à declaração do resultado 
oficial. A diplomacia brasilei- 
ra se divide nas duas tarefas e 
apresentará ao presidente re- 
comendações sobre como 
agir em todos os cenários. 

Umdeles évistono Paláciodo 
Planalto como de “considerável 
probabilidade”: a contestação 
do resultado por parte do alia- 
do, Donald Trump, em caso de 
derrota por margem apertada. 
Neste caso, Bolsonaro seria 
aconselhado a silenciar. Nos úl- 
timos meses, o presidente ame 
ricanotem pavimentadoocami- 
nhoparaajudicialização da elei- 
ção, com acusações de que o vo- 
topelo correio permite fraud 
No entanto, pelo menos do 

colaboradores da equipe brasi- 
leira, diretamente envolvidos 
no monitoramento das eleições 
e com acesso às campanhas, su- 
gerem comedimento. Ouvidos 
reservadamente, um dele: e 
que será necessário “esperar a 
poeira baixar”, em caso de judi- 

lização. O outro afirma que a 
hipótese, já aventada por 
Trump, “exigirá cautela do nos- 
so lado, para não se precipitar 
na comunicação”. Nenhum de- 
les garante que Bolsonaro, cujo 
estilo é agir porimpulso, seguirá 
arecomendação. 

Bolsonaro recebe informa- 
ções análises constantes sobre 
o andamento da campanha. Ao 
longo deste mês, os republica- 
nos travaram diálogo diário 
comoPlanalto. Asavaliações fo- 
ram levadas ao conhecimento 
do presidente e dos ministros. 
Amanhã é o prazo final para 

que Bolsonaro defina sua es- 
tratégia diplomática na noite 

MEIO 

daeleição enos dias seguintes 
de apuração. Nos bastidores, 
ogovernoreconhecea diantei- 
rade Biden nas pesquisas, em- 
boraseja proibido falar anteci- 
padamente sobre possível der- 
rota de Trump. 
O cenário “otimista” para o 

Planalto seria uma reviravolta 
nas projeções e a vitória de 
Trump, mas a margem deve ser 
mais apertada do que há quatro 
anos. Não se descartatambéma 
possibilidade de que a diferenço 
no colégio eleitoral scja mín 
ma, ainda que a favor de Biden. 

Se a vitória de Biden for folga- 
da, o governo brasileiro deve re- 
conhecer a vitória. Dos dois la- 
dos, não háinteresseemruptura, 
porrazões geopolíticas, oquefor- 
taleceria a expansão chinesa nas 

as, objetivo declarado do 
sidente chinês XiJinping. 

Neste caso, devem entrar em 
campo o embaixador do Brasil 
em Washington, Nestor Fors- 
ter, cochanceler, Ernesto Araú- 
jo, além doassessorinternacio- 
nal Filipe Martins. Os dois últi- 
mos trabalham para não cair 
em desprestígio no governo e 
perder à pecha de “olavistas”, 
dadaaos bolsonaristas influen- 
ciados pelo escritor Olavo de 
Carvalho. Araújo, no entanto, é 
frequentemente lembrado por 
democratasem Washington pe- 
la autoria de um texto em que 
classificou Trump como o “sal- 
vador do Ocidente”. 

Houve tentativas de contatos 
com nomes próximos a Biden, 
pormeiodeintermediários,con- 
selheiros e assessores. Atéomo- 

pr 

mento, no entanto, uma reu- 
nião oficial com a equipe demo- 
crata foi vetada, pois a campa- 
nha não aceita relações 

strangeiros. Ain- 
terferência da Rússia na campa- 
nha de 2016 fez Trump e seu ti- 
me de segurança nacional se- 
rem investigados. Os democra- 
tas querem evitar acusações de 
interferência externa, segundo 
fontes dos dois lados. 

Em Brasília. Biden, então vice-presidente dos EU, 

Os brasileiros querem mos- 
trar aos democratas que estão 
abertos a dialogar e trabalhar 
emconjunto. É umdiscurso-pa- 
drão da chancelaria há alguns 
meses. Emboracrediteosavan- 
ços em acordos de defesa, tec- 
nologia e comércio à amizade 
entre Trumpe Bolsonaro, Araú- 
jo já afirmou que a relação se 
reorganizará, mas não será afe- 
tada. Um assessor da campa- 
nha democrata disse entender 
que é difícil controlar as falas 
de Bolsonaro, afirmou que há 
pessoas tentando regularizar a 
situação, mas “o presidenteain- 
daéo presidente”. 

e Turbulência 

“A Floresta Amazônica no 
Brasil está sendo destruída. 
Mais gás carbônico é 
absorvido ali do que todo 
carbono emitido pelos EUA” 
Joe Biden 

CANDIDATO DEMOCRATA 

ES? Giovana Girardi 

Tempo para concluir o desmonte ambiental 

A saída para avançar em uma 
agendabilateral, segundo envol- 
vidos, deve exigir que os países 
retirem o foco da relação pes. 
soal entre os líderes. Algo im- 
provável de ser reeditado. Isso 
porque o imagem de Bolsonaro 
dentro do Partido Democrata é 
muito ruim e qualquer movi- 
mento de aproximação de Bi- 
dencomo presidente brasileiro 
devecriaratritos com a ala mais 

a da legend: 
Nos últimos dois anos, 

Trump e Bolsonaro trocaram 
elogios em quatro encontros - 
três nos EUA e um no Japão. A 
boa vontade, não foi suficiente 
para que os EUA atendessem a 
boa parte das pautas do Brasil, 
masabriucaminho parao diálo- 
go.Com Biden, assessoresapos- 
tam que a relação será oposta. 
Diplomatas continuarão o tra- 
balho em silêncio e as fotos 
amistosas devem desaparecer. 
No Itamaraty, a aposta é por 

uma relação mais formal, um 
“esfriamento e desacelera- 

Promessa de se afastar da indústria petrolífera 

ção” da agenda entre os dois 
países. Diplomatas experien- 
tes avaliam que Biden tentará 
conduzir uma política 
com abordagem multilateral, 
envolvendo diversos países, 
enquanto Trump valoriza 
mais o nacionalismo. 

Bidenquersero primeiro pr 
sidente à colocar a pauta cli- 
máticano centro da política ex- 
terna americana e já prometeu 
“reunir o mundo” para prote- 
ger a Floresta Amazônica. Ele 
afirmaque vai retornar ao Acor- 
do de Paris. Trump e Bolsona- 
ro, por sua vez, são vistos nos 
fóruns internacionais como 

e Natorcida 
“Se eles (democratas) 
não quiserem, paciência, 
né? O Brasil vai ter 
de se virar por aqui” 
Jair Bolsonaro 
PRESIDENTE DO BRASIL, APÓS DIZER 
QUE TORCIA POR TRUMP, EM JULHO 

Joe RooRtcuesESTADÃo -sarams 

JA, em 2015, na posse de Dilma Roussef; ela fora alvo de espionagem 

“negacionistas climáticos”. 
O Brasil sabe que isso pode 

colocar Planalto e Casa Branca 
em choque, mas tenta sinalizar 
aos americanos que o caminho 
para a proteção ambiental é o 
de cooperação e isolar o 
no brasileiro seria ineficiente. 
Do outro lado, o time de Biden 
vê com bons olhos algumas 
ações do governo brasileiro, co- 
mo o combate às queimadas 
coordenado pelos militares e o 
engajamento do vice-presiden- 
te Hamilton Mourão. 
A campanha de Biden espera 

um primeiro sinal formal de dis- 
posição ao diálogo vindo de Bol- 
sonaro, mas o problema estar: 
nasduas pontas: afigura do p 
sidente brasileiro e a esquerda 
do Partido Democrata, que vai 
exigir que parte do trabalho 
ja feita nos bastidores. Se per- 
der a eleição, Trump deixará o 
cargo sem cumprir uma pro- 
messa pessoal feita a Bolsona- 
ro;uma visita ao Brasil -ao me- 
nos como presidente. 

E TRUMP VENCER 

uando Donald Trump foi eleito presi 
dente dos EUA, em 2016, um temor 
tomou ambientalistas, cientistas do 
clima, especialistas em diplomacia 

climática e também alguns líderes de gover- 
no. Se cumprisse tudo o que prometia fazer, 
orepublicano negacionista, que sempre cha- 
mou o aquecimento global de “hoax” (em- 
buste), poderia jogar por terra os esforços 
mundiais de combater o problema. 
Em quatro anos, ele de fato conseguiu re- 

vogar ou retroceder em quase cem regula- 
ções ambientais e medidas protetivas do 
país, segundo levantamento do New York 
Times. Ele iniciou o processo para retirar os 
EUA do Acordo de Paris, reduziu restrições 
aos combustíveis fósseis e enfraqueceu re- 
gras sobre substâncias como mercúrio, me- 
tano e urânio. Um pouco antes da pande- 
mia, a qualidade do ar no país tinha piorado 
pela primeira vez em muitos anos. 
Mas o efeito dessas políticas, surpreen- 

dentemente, não chegou a ser sentido grave- 
mente sobre as emissões dos gases de efeito 
estufa, como o gás carbônico, que são os res- 
ponsáveis pelo aquecimento global. Apesar 
dessas emissões terem subido em 2018 pe- 
la primeira vez após quatro anos de queda, 
elas voltaram a cair no ano passado, muito 
mais por peso das forças econômicas do que 
dasações políticas. Os EUA estão reduzindo 

de modo sistemático o uso do carvão 
produção de energia em favor do gás natu- 
ral, que é mais barato e menos poluente. 
Noúltimo debate, quando Biden prome- 

teua “transição para longe da indústria de 
petróleo”, Trump declarou: “Basicamente, 
o que ele está dizendo é que vai destruir a 
indústria de petróleo. Você vai se lembrar 
disso, Texas? Vocês vão se lembrar disso, 
Pensilvânia, Oklahoma?”, afirmou, citando 
Estados que têm muitos empregos no setor. 
Trump não tem planos objetivos para a 

questão ambiental em um eventual segundo 
mandato, exceto manter o desmonte. Vez. 
ououtra ele até modera um pouco o discur- 
so, defendendo, por exemplo, o plantio de 
árvores. 
Reportagem do New York Times revelou 

que ele chegou a admitir a possibilidade de 
que 50% dos incêndios na Califórnia tives- 
sem relação com as mudanças climáticas 
numa conversa privada com o governador 
Gavin Newson, mas para seu público, ele 
manteve o tom de sempre. 

Seu projeto é manter a prática desregula- 
tória e protecionista do “America first”. “So- 
mosabençoados neste país por estarmos. 
sentados em cima de uma tremenda rique- 
za. O Acordo de Paris basicamente levou es- 
sariqueza embora”, disse em abril. Voltar 
ao compromisso, como pretende Joe Biden, 
vai custar “bilhões de dólares” aos EUA, 
Trump se restringe a dizer. 

É REPÓRTER DO ESTADÃO ESPECIALIZADA EM AMBIENTE E CIÊNCIA 

3 BIDEN GANHAR 

ções de combate às mudanças cli- 
máticas se tornaram assunto central 
nesta eleição. Enquanto Donald 

Trump mantém sua imagem de negacionis- 
ta, Joe Biden quer alterar o rumo do país 

uma economia de baixo carbono. No 
último debate, no dia 22, Biden prometeu 
uma “transição para longe da indústria de 
petróleo”, que ele definiu como “substan- 
cialmente poluidora” e “tem de ser substi- 
tuída por energia renovável com o tempo”. 
A declaração, considerada forte para esta 

etapa da campanha - quando se busca um 
tom moderado para atrair indecisos -, refor- 
qaseu plano de investir US$ 2 trilhões para 
transformar a economia e alcançar emis- 
sões líquidas zero de carbono até 2050. Mas 
elereforça que vai manter a exploração de 
gás natural pelo sistema de fracking. 
O objetivo, definido no documento, é co- 

locar os EUA num “caminho irreversível 
para alcançar o ambicioso progresso cli- 
mático que a ciência demanda”. O primei- 
ro, esimbólico, passo para isso, prometido 
pelo democrata, é recolocar o país no Acor- 
do de Paris no primeiro dia de seu governo: 
“De volta ao negócio de liderar o mundo”, 
afirmou emjulho. 
O tratado fechado por quase todos os paí- 

ses do mundo em 2015 estabelece esforços 
conjuntos para reduzir emissões de gases 

de efeito estufa para conter o aquecimento 
do planeta a bem menos de 2ºC até o fim do 
século. Ele foi possível, em grande parte, 
por causa da articulação do ex-presidente 
Barack Obama, de quem Biden era vice. 
Historicamente, os EUA são os maiores 

contribuintes para a concentração de gás 
carbônico que existe hoje na atmosfera, e 
sempre se entendeu que um acordo seria 
impossível sem que os americanos e os chi- 
neses -atualmente responsáveis pela 
maior fatia de emissões - embarcassem no 
compromisso, o que finalmente ocorreu 
em 2015. Uma das bandeiras do presidente 
Trump, porém, sempre foi a de que o acor- 
do climático e, na prática, qualquer outro 
tipo de regulação ambiental, poderia levar 
ao desemprego e à perda econômica. 
Osplanos de Biden para o clima vão mui- 

toalém de retomar ações iniciadas por Ob: 
ma, que tinha metas modestas, e são consi 
derados por alguns especialistas, como An- 
thony Leiserowitz, diretor do Yale Pro- 
gram on Climate Change Communication, 
como o mais ambicioso já apresentado por 
um candidato. Mas, se eleito, Biden enfren- 
tará dificuldades para alcançar tudo isso se 
tiver de trabalhar com um Senado de maio- 
ria republicana. Ao alcance rápido de suas 
mãos, como afirmou o historiador Douglas 
Brinkley ao New York Times, estará retor- 
narao Acordo de Paris e restabelecer regu- 
lações climáticas da era Obama. 
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Pandemia atropela 
desejo de Trump 
de mudar a Saúde 
O que ele fez. Presidente garante ter programa para substituir o 

Obamacare, mas americanos sofrem para pagar gastos com covid 

Renata Tranches 

Beatriz Bulla 
CORRESPONDENTE | WASHINGTON 

A promessa de revogar e 
substituir o Obamacare- no- 
me como ficou conhecida a 
Lei de Proteção e Cuidado 
Acessível ao Paciente - foi um 
dos motes da campanha de 
Donald Trump, ainda em 
2015, quando ele nem era can 
didato. Em 21 de janeiro de 
2017,a primeira ordem execu- 
tiva assinada por ele iniciaria 

ados do go- 
verno de seu anteces 
rack Obama. 

O acesso à saúde já era tema 
prioritário para eleitores em ja. 
neiro, antes da pandemia. O as. 
sunto estavanotopodas preocu 
pações, ao lado da economia 
Emum país sem sistema público 
de saúde, as histórias de famílias 
endividadas pela alta fatura de 
tratamentos hospitalares são 
corriqueiras. Muitos planos de 
saúdenos EUAnãooferecemco. 
bertura para todo tratamento, 

O Obamacare buscou reduzir 

o problema, mas o tema conti 
nuaaatormentar osamericanos 
- e a pandemia acentuou essa 
preocupação. Os EUA registra: 
ram o maior número de infecta 
dos (mais de 9 milhões) e mor 
tos (230 mil) pela covida9 no 
mundo. Muitos dos recupera 
dos precisaram de internação e 
alguns seguem com o tratamen. 
todesequelas. Oaumento do de- 
semprego também passou a 
ameaçarosamericanosqueesta- 
vam cobertos por planos pagos 
pelos empregadores. 

baro Obamacare era um motor 
da campanha de Trump, em 
2020, à sugestão de ampliá-lo é 
crucial para uma eventual vitó; 
riadeJoe Biden. Trumppassoua 
ser cobrado pela ineficácia na 
resposta ao vírus e também pela 
ideia de derrubar o programa 
atual sem oferecer um plano 
substituto. 

Dados do governo dos EUS 
mostram que 27,5 milhões de 
americanos não tinham ne 
nhum tipo de cobertura de saú 
de em 2018, quase 2 milhões a 
mais que no ano anterior. O au 
mentoanual foio primeiro regis 
tradodesdeaimplementaçãodo 
Obamacare e, segundo analis- 
tas, está relacionado às tentati- 
vasdelimitaroacessoao progra 
ma. Dos americanos que pos- 
suem seguro-saúde, 67,3% estão 
cobertos porplanosprivados, na 
maioria pagos por empregado. 
res, enquanto que 34,4% usam 
planos geridos pelo governo. 

Entreosplanos públicos,ogo 
verno dos EUA conta com o Me- 

dicare, paraadultos com mais de 
65anosoupessoascom deficiên 
cia, co Medicaid, programa esta 
dual e federal para cobertura de 
pessoas de baixa renda. 
Aleiaprovadaem 2010, nogo- 

verno Obama, estendeu o cuida- 

Reta final. 
Trump, 
ontem, na 
Carolina do 
Norte 

da população que não tinha co- 
bertura. Para Gloria Gar: 

mora em Fort Worth, no Te 
o assunto é determinante para o 
voto em Biden. “Se Trump aca 
bar com o Obamacare, não terei 
nada”, afirma. 

Partida, Ainda no primeiro ano 
de governo Trump, uma versão 
elaborada pelosrepublicanos pa 
rasubstituiro Obamacare no Se- 
nado naufragou com o voto con- 
tráriodetrêsrepublicanos, inclu 
indo o do veterano John Mc- 
Cain. Quatro anos mais tarde, 
Trump continua a se apoiar na 
promessa de que tem um plano 
melhor e menos custoso para 
substituí-lo,masserecusaaapre: 
sentar detalhe: 

No segundo e último debate 
com Trump, Biden cravouo te 
moque pretende usar se eleito: 
Bidencare. O ex-vice de Obama 
propõe ampliar o Obama 
com opções de convênio públi 
co, sem descartar o sistema pri. 
vado. Trump diz, emtom negati- 
vo, que o democrata busca “so. 
cializar o sistema”. 

Embora a promessa de revo- 
garareforma da saúde não tenha 
seefetivado, para analistas eins 
titutos especializados, Trump 
conseguiu desmantelar partes 

are, 

de inscrição foram reduzidos, 
subsídios foram cortados e a 
multa para quem não adquirir o 
seguro-saúde, suspensa. Em de- 
embro, um juiz federal do Te- 

xasdecidiuqueremover essa pe- 
na-parteessencialdo Obamac 
re tornaria a lei inconstitucio- 
nal, uma decisão que será revista 
pelaSuprema Corteapós as elei- 
ções 

Simon Haeder,especialistada 
Universidade Estadual da Pens: 
vânia, lembra que, em uma das 
primeiras ações do governo 
Trump, o Departamento de Saú. 
de determinou a remoção dos 
anúncios do site do governo que 
convocavam as pessoas a se in! 
creverem no Obamacare. 

Os anúncios eram importan- 
tes para atrair jovens entre 18 e 
34 anos, conhecidos como “jo: 
vens invencíveis”, por serem 
mais saudáveis e procurarem 
menoscuidados médicos, estabi- 
lizando os gastos dos planos de 
saúde com grupos de risco. “Em 
umareviravolta irônica, o gover- 
no Trump passou a usar fundos 
de publicidade destinados à pro- 
moção do Obamacare para uma 
série de promoções de mídia so- 
cialqueatacavamalei", explicou 
Haeder ao Estadão. 

Depois, o governo decidiu en- 
cerrar os contratos de assistên- 
cia à inscrição em 18 grandes ci 
dades. Também cortou pela me 
tade o período aberto de inscri- 
ções, em comparação aos anos 
anteriores. “Tudo isso tornou 
muito difícil para que pessoas 
com falta de tempo ou com difi 
culdades pudessem se inscre- 
ver”, pondera Haeder. 

Afalta de estratégia do gover 
no Trump para conter corona: 
vírus nos seus estágios iniciais é 
apontada como uma das razões 
paraotamanho dacriseamerica 
na. A maior economia do mundo 
teve problemas para organizar 
umsistemadetestagem da popu: 
lação. 

Especialistas em biodefesa 
afirmam quehouve um desmon. 
tedo preparo contra pandemias 
nos últimos três anos. Sem falar 
de Trump, Obama toca em dois 
pontos centrais no debate atual 
sobre a saúde: o acesso a trata: 
mentos médicos por pessoas de 
sempregadas e de baixa renda e 

um processo para tentar der- 

aMaisAmé 

ENCONTRO TENSO 
Trump vai declarar vitó 
se terminar a noite à frente 
De acordo com o site Axios, 
que entrevistou assessores de 
Donald Trump, o presidente 
pretende declarar vitória na 
noite da eleição, caso ele est 
ja em vantagem. A ideia vem 
sendo discutida há algum tem- 
po na campanha, segundo o 
site. O problema é que mais 
de 90 milhões de americanos 

ECONOMIAAMERICANA 

4 TRUMP VENCER 

pós se colocar contra qualquer orga- 
nização multilateral, Donald 
Trump mudou sua estratégia. Viu o 

Banco Interamericano de Desenvolvimen- 
to (BID) como um instrumento poderoso 
para conter o avanço chinês de financia- 
mento na região. Passou a incluir o Banco 
de Desenvolvimento dos EUA (DFC) nas 
delegações de alto nível. Conter a estraté- 
gia de dependência financeira chinesa se- 
rá uma prioridade do governo Trump, as- 
sim como atacar a dependência comercial 
do país. Reforçar o lobby bilateral com paí- 
ses alinhados para segurar expansão chine- 
sa de investimentos em logística, tecnolo- 
gia, recursos naturais e infraestrutura de 
energia. Os aportes do DFC ainda são mo- 
destos, mas poderiam aumentar. O BID 

| via seu presidente Mauricio Carone, tam- 
bém vem demonstrando foco em países da 
América Central. 

A narrativa do muro não passou de uma 
narrativa. Dentro da lógica de reordena- 
ção da cadeia de produção que hoje se en- 
contra na China, o México (mesmo com 
um governo de esquerda) está no radar de 
Trump para receber empresas americanas 
que optem por sair da China, mas ainda 
não suportam os custos americanos. Por 
conta disso, Trump tem uma postura mais 
amigável com o presidente mexicano, An- 

votaram antecipadamente e 
muitos desses votos só serão 
apurados depois de contados 
os votos presenciais em mui 
tos Estados. Como mais demo. 

cratas do que republicanos 
votaram antes 
cenário em que Trump largue 
na frente, mas seja ultrapassa 
do por Joe Biden ao longo da 
noite. Por isso a pressa do pre 
sidente em determinar um ga 
nhador na noite da eleição. 

é possível um 

3% É SOCIÓLOGO, MESTRE EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PELA JOHNS HOPKINS, PESQUISADOR SÊNIOR DO CEN 

Se, em 2016, a ideia de derru 

BLITZ 

Trump faz 17 comícios 
na reta final da campanha 
Atrás na maioria das pesqui 
sas, o presidente americano, 
Donald Trump, fez ontem uma 
blitz por cinco Estados. Até o 
fim da campanha, hoje à noite, 
serão 17 eventos em oito Esta: 

dos diferentes: Pensilvânia, 
Minnesota, Iowa, Carolina do 
Norte, Geórgia, Flórida, Michi 
gan e Wisconsin. 

Thiago de Aragão 

Política de contenção do crédito da China 

drés López Obrador, do que com outros 
presidentes de esquerda da região. 
A equipe de Trump está cada vez mais 

preocupada com investimentos chineses 
em minas de minerais raros. O Chile é 
um alvo chinês por suas minas de cobre e 
de lítio. Trump tentaria demonstrar 
com mais ênfase ao governo chileno os 
problemas de longo prazo em gerar uma 
nova vertente de dependência comercial 
coma China. Outra possibilidade seria 
estimular mineradoras americanas. 
Trump provavelmente seguirá com uma 

narrativa forte em relação à Venezuela, mas 
permanecerá relutante em tomar qualquer 
ação mais concreta do que sanções contra o 
regime de Nicolás Maduro. 
Publicamente, Trump deve se manter 

alinhado com Bolsonaro, e vice-versa. Na 
prática, poderemos ver mais alguns acor- 
dos. Um acordo de livre comércio mais am- 
plo dificilmente ocorrerá, por mais que 
Trump prometa. Num segundo mandato, 
Trump esperará uma postura mais firme 
do Brasil em relação à China, a começar 
pela disputa pelo 5G, com a inclusão da 
Huawei. À medida que a expectativa de 
Trump aumente, a pressão em Bolsonaro 
também. Caso o brasileiro tome uma pos- 
tura contra a Huawei, ele dificilmente to- 
mará alguma outra atitude mais robusta 
contra China e seguirá tentando equili 
brar os dois lados. 

docomasaúde paracercadeis% 

PRIORIDADE 

Biden intensifica campanha 
pelos 20 votos da Pensilvânia 
Joe Biden decidiu dar priorida 
de aos 20 votos da Pensilvânia 
na reta final. Ontem, ele esteve 
na Filadélfia, onde fez um dis, 
curso aos negros que ainda não 
votaram. Hoje, Biden e sua vi 
ce, Kamala Harris, também fa- 

rão campanha no Estado. O últi 
mo comício, em Pittsburgh, te- 
ráa presença de Lady Ga 

é Elogio 

Anthony Fau 
DA EQUIPE 
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ERNO EM 

EVISTA AO 
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Fomento a outros países e atritos com Brasil 

BIDEN GANHAR 

oe Biden tem um histórico de atenção 
para a América Latina, apesar de ain- 
da estar longe do ideal e da expectati- 

va criada em diversos países. Em 2015, lide- 
roua aprovação no Congresso de um paco- 
te de US$ 750 milhões de estímulo econó- 
mico. Já indicou a membros do staff que 
poderia estimular um pacote similar na 
primeira metade do seu governo. Acredita 
que os EUA perderam influência na região 
em comparação à China por falta de apor- 
te financeiro. Sua atenção deve se voltar 
para equilibrar (nas áreas possíveis) a es- 
tratégia de diminuição da dependência fi- 
nanceira chinesa (Biden deverá seguir 
uma linha similar à de Trump com BID e 
DFC) e de redução de dependência comer- 
cial (fechando mais acordos de comércio). 
Biden, por ser mais aberto ao multilatera- 
lismo, tentará alinhar países europeus que 
possam oferecer linhas de crédito por 
meio dos seus bancos de fomento. 

Biden tem uma postura ainda inconclusi- 
va em relação à disputa de recursos natu- 
rais com a China. Enquanto Trump tenta 
estimular as estruturas locais a adaptarem 
suas regulações para inibir a expansão chi- 
nesa, Biden não deverá ir nessa linha e op- 
tará pela inclusão desses países em diálo- 
gos mais fluidos, constantes e multilate- 
rais com os EUA e outros aliados. 

importantes da lei. Os períodos 

“A campanha de Biden 
“está levando a sério (a 
pandemia) do ponto de 
vista da saúde pública” Post, Anthony Fauci, principal 

STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES DE WASHINGTON E DIRETOR DE ESTRATÉGIA DA ARKO ADVICE 

o preparo contra pandemias. 

BRIGA 
Casa Branca critica chefe da 
equipe anticovid do governo 

m entrevista ao Washington 

infectologista do governo, elo 
giou Joe Biden por “agir com 

ão” em seus comícios 

de campanha. A Casa Branca 
contra-atacou. “É inaceitável 
que ele faça política tão perto 
da eleição”, disse Judd Deere, 

porta-voz do governo. 

Joe Biden quer transformar o tema das 
mudanças climáticas em um dos pilares de 
sua política externa. Isso poderá levar a 
um antagonismo maior com o presidente 
brasileiro. Seus assessores de origem lati 
no-americana mencionam linhas de crédi- 
to e pacotes de financiamento para proje- 
tos de transição energética. 
Arelação com o Brasil dependerá mais 

da postura inicial de Jair Bolsonaro em re- 
lação a Biden do que o contrário. O Brasil 
não está entre as dez prioridades globais 
americanas e seguirá assim com Joe Bi- 
den. Caso Bolsonaro inicie a relação com 
gestos amigáveis, a tendência é que conti- 
nue assim, mesmo sem os afagos públicos 
e elogios, como ocorreu com o atual presi- 
dente americano. 
No entanto, deputados do Partido Demo- 

crata tendem a ser mais agressivos com 
Bolsonaro (como já demonstrado), princi- 
palmente em questões ambientais. Biden, 
por ser mais participativo no seu partido 
do que Trump entre os republicanos, pode- 
rá endossar críticas de democratas contra 
o Brasil e isso exigirá habilidade diplomáti- 
ca etranquilidade política para saber res- 
ponder sem deteriorar as relações no nível 
mais alto. Além disso, Biden tem a inten- 
ção de preparar um pacote internacional 
de US$ 20 bilhões para a preservação da 
Amazônia, o que certamente não cairá 
bem com Bolsonaro. 
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Os EUA são um país raro 
entre as democracias 
avançadas, uma vez que, na 
prática, trata a Constituição 
como texto quase religioso 

o 
FAREED 
ZARARIA 

THE WASHINGTON POST 

bemos que eleições têm con- 
equências, mas com frequên 
ciasomos lembrados de queas 

ideias também têm. Esse elo entre 
ideias abstratas e os resultados no 
mundo real poderá ser especialmen- 
te fatídico no dia posterior à eleição 
presidencial. O que está em jogo é a 
noção do originalismo constitucio 
nal, segundo o qual, nas palavras do 
falecido juiz da Suprema Corte Anto- 
nin Scalia, a Constituição dos Esta- 
dos Unidos “não expressa hoje o que 
a sociedade atual, muito menos a 
Corte, acha que ela deveria expres- 
sar, mas o que ela significou no mo- 
mento em que foi , adotada”. 
Embora esta afirmação seja de 

uma simplicidade sedutora, vale ob- 
ervar que é uma teoria de como os 

tribunais deveriam atuar. A Consti- 
tuiç jamais dispôs que os juí- 
zes devem julgar dessa maneira. Na 

verdade, os Estados Unid 
país raro entre as democracias avan- 
çadas, uma vez que, na prática, trata 
a Constituição como um texto quase 
religioso, cujo significado seria alcan- 
çado principalmente por meio de 
análises textuais detalhadas. 

Os juízes das democracias mais 
avançadas afirmarão que todas as leis 
são inevitavelmente interpretadas 
com base na combinação do entendi- 
mento constitucional, dos padrões so- 
ciais que estão em constante evolu- 
çãoe dosvalores democráticos funda- 
mentais. E, mesmo nos EUA, liberais 
e conservadores aceitam desvios im- 
portantes do originalismo, 

Do contrário, ainda teríamos esco- 
las segregadas, proibições de 
mentos inter-raciais e leis banindo a 
homossexualidade - e tudo isso foi 
considerado inconstitucional pelos 
magistrados da Suprema Corte que, 
para tanto, usaram como fundamen- 
toa14.ºEmendada Constituição, ape- 
sar de essa emenda ter sido aprovada 
numa época em que todas aquelas 
proibiçõe: tiam e eram claramen- 
teconsideradas legais e permissíveis. 

Para muitos conservadores, o origi- 
nalismo constitucional seria a única 
maneira de assegurar que os juízes se 
mantenham circunscritos e comedi- 
dos, não impondo suas opiniões para 
uma sociedade que não os elegeu (o 
juiz da Suprema Corte John Roberts 
Jr.referiu-seaissocomoapenas “arbi- 

trar um jogo de beisebol”). 
Talvez os que se consideram origi- 

nalistas cumprissem seu objetivo se 
realmente praticassemo que pregam. 
Mas, naverdade, anovasafra deativis- 
tas judiciais parece estar abandonan- 
doocomedimento que Roberts valori- 
zaparabuscarapenasresultadoscon- 
servadores, usando qualquermeione- 
cessário para isso. 
O pecado original foi a decisão da 

SupremaCorteem 2000, no proces- 
so Bush versus Gore, quando juízes 
conservadores flagrantemente vio- 
laram seus princípios para atingir 
seu objetivo político prioritário. 

A Constituição é clara quando es- 
tabelece que os Estados têm autori- 
dade suprema sobre a escolha dos 
seus eleitores durante uma eleição 
presidencial. Os tribunais sempre 
respeitaram essa noção. 

Mas, no caso Bush versus Gore, a 

corte ordenou o encerramento da 
contagem de votos na Flórida usando 
uma interpretação nova tortuosa da 
142Emenda, que, em 1868, foiratifica- 
da para dar aos negros direitos iguais. 
Osqueredigiram essaemenda pos- 

sivelmente não imaginavam que ela 
deveria proibir diferentes condados 
dentro de um Estado de usar os pró- 
prios métodos para contagem de vo- 
tosnumacleição-umtematotalmen- 
te distinto e algo que era generaliza- 
do em 1868, quando a emenda foi 
aprovada. 

Vamos evitar outro confronto como Bush versus Gore 
Numa brilhante série de pod- 

casts, Deep Background, o professor 
Noah Feldman, da Faculdade de Di- 
reitode Harvard, descreve esta hipo- 
crisia para Jeffrey Sutton, juiz de 
umtribunal federal de recursos que 
se considera um originalista conser- 
vador. A resposta de Sutton — no 
meu entender - foi de que, em sua 
opinião, a decisão no caso Bush ver- 
sus Gore tinha sido errada. 

Ede fato, apósa decisão, os conser- 
vadores do judiciário raramente cita- 
ram ou festejaram sua fundamenta. 
çãonaquele caso. A resposta de Scali 
normalmente era: “Deixemos isso pa- 
ra trás” (o que é exatamente um 
argumento intelectual). 

Emparticular, segundo Evan Tho- 
mas, Scalia disse achar que a deci- 
são foi uma “m...”. No mais flagran- 
te reconhecimento da sua falta de 
lógica, a opinião majoritária é no 
sentido de que a decisão deve ser 
considerada uma exceção e não ser 
citada como um precedente - con- 
trariamente à função prevista das 
decisões da Suprema Corte. 

A série de podcasts de Feldman, 
que vale a pena acompanhar, ressal- 
ta uma crescente divisão entre os 
conservadores que consideram oori- 
ginalismo parte de uma filosofia de 
comedimento e moderação e os no- 
vosativistas, despreocupados com a 
hipocrisia, que apenas buscam resul- 
tados conservadores. São esses ati- 

vistas que conseguiram debilitar o 
Obamacare (violando claramente a 
intenção original do governo que o 
aprovou) e inventar novos direitos 
para as corporações que nunca fo- 
ram estabelecidos na Constituição. 
Tudo isso pode atingir um ponto 
críticonesta semana. A Suprema Cor- 
teda Pensilvânia decidiu que as cédu- 
las de voto enviadas antes do final da 
eleição que chegarem com até três 
dias de atraso devem ser contadas. 

O Partido Republicano recorreu 
dessa decisão à Suprema Corte, cu- 
ja votação ficou empatada em 4x4, 
com os novos conservadores, mais 
os juízes Samuel Alito Jr. e Claren- 
ce'Thomas, manifestando desejo 
de intervir; e os liberais, e o juiz 
Roberts, agindo no sentido de uma 
moderação judicial. 

Naquarta-feira, se Trump liderar a 
votação na Pensilvânia, os republica- 
nos novamente vão requerer à Corte 
que encerre a contagem dos votos. 
Desta vez, não haverá empate, já que 
agoratemos umanovajuíza, Amy Co- 
ney Barrett. Elaterá de decidir se real- 
mente acredita nas ideias que ela e 
Scalia defendem, ou se, como seu 
mentor, quando as apostas são altas, 
escolherá o poder em detrimento 
dos princípios. / TRADUÇÃO DE TEREZI- 
NHA MARTINO 

É COLUNISTA 

onspirações da web tomam campanha 
Tese de que Trump luta contra um complô globalista liderado por democratas e pedófilos é defendida formalmente por aliados do presidente 

Beatriz Bulla 
CORRESPONDENTE | WASHINGTON 

Ateoria conspiratória conhe- 
cida como QAnon nasceu na 
internet. Segundo a narrati- 
va, Donald Trump é o salva- 
dor que luta em uma guerra se- 
creta contra um Estado pro- 
fundo globalista, contra em- 
presários como George So- 
ros, democratas, mídia e até 
Hollywood, para defender a 
nação de satanistas e pedófi- 
los. Às vésperas da eleição, 
candidatos republicanos pro- 
pagamateoria eestudos mos- 
tram que o tema tem influen- 
cia sobre o voto. 
Levantamento coordena 

dopor Emilio Ferrara, profi 
sor da Universidade do Sul da 
Califórnia, aponta que con- 
tas automatizadas têm um a 
trabalho importante na am- e 
plificação de teorias conspira- 
tórias. Os robôs representam 
13% dos endereços virtuais 
que espalhamteorias de cons- 
piração relacionadas à elei- 
ção de alguma forma. 

Pesquisadores analisaram 
240 milhões de tuítes ligados à 
eleição presidencial, por meio 
da busca por palavras-chave e 
mençõesaos candidatos. As pu- 
blicações foram feitas entre 20 
dejunhoeo desetembro. Acon- 
clusão é queas contas automati- 
zadas podem aumentar em mui- 
to a distribuição de teorias 
conspiratórias, sobre coronavi- 
rus, eleição e QAnon. 

Segundoo estudo, os endere- 
ços que compartilham teorias 
conspiratórias são “significati- 
vamente mais propensos”atui- 
tarouretuitar postagens de vei- 
culos de extrema direita, como 
o One America News Network 
(OAN), Infowars e o Breitbart, 
site fundado por Steve Bannon, 
o ex-estrategista de Trump. 

Eleição. Apoiadores do QAnon fazei 

“Mais de 20% das contas que 
compartilham conteúdo des- 
sas plataformas partidárias são 
robôs. E a maioria dessas con- 
tas distribui conteúdo relacio- 
nadoa teorias da conspiração”, 
afirma Ferrara, emartigonosi 
te The Conversation. 
“Quase quatro anos depois 

quemeuscolaboradoreseeure- 
velamos como as contas auto- 
matizadas do Twitter estavam 
distorcendo as discussões elei- 
torais online em 2016, a situa- 
ção não parece melhor. Isso 
apesar dos esforços de legisla- 
dores, empresas de tecnologia 
e até mesmo do público para 
erradicar as campanhas de de- 
sinformação nas redes sociai 
complementa. 

As plataformas de redes so- 
ciais tomaram medidas para 
contera propagação da narrati- 

enem pg 

va. Em outubro, o Facebook 
anunciou que eliminaria todas 
as páginas do QAnon, mas ain- 
da é muito fácil encontrar no ar 
grupos e páginas que divulgam 
postagens com a teoria. Twit- 
ter Reddit já tinham adotado 
medidas semelhantes. Mesmo 
antes do banimento completo, 
no entanto, as páginas ligadas 
ao QAnon já adotavam estraté- 
gias para dificultar a sua identi- 
ficação e sobreviver nas redes. 
Levantamento da organiza- 

ção Advance Democracy, divul- 
gado pela NBC, aponta que 2 
emcadazstuítescomahashtag 
avoterfraud (fraude eleitoral) 
foram gerados por contas liga- 

, das ao QAnon, amplificando a 
ideia defendida por Trump de 
quea eleição será fraudada. 

É comum ouvir teorias de 
conspiração em entrevistas 

com eleitores de Trump, espe- 
cialmente os que se identifi- 
cam com a personalidade do 
presidente e não nece: 
mente com versão tradic 
do Partido Republicano. 
Trump se recusa a condenar a 
teoria e chegou a dizer que os 
seguidores do QAnon “lutam” 
contra a pedofilia e são pessoas 
“queamamo país”. Hácasos de 
seguidores do movimento indi- 
ciados por sequestro, terroris- 
mo doméstico e assassinato. 
Aaposentada Martha Mason, 

que vive no Estado da Geórgia, 
por exemplo, acredita que há 
um complô articulado por So- 
ros com a ajuda de Hollywood 
contra os EUA. “Eu realmente 
acho que existem pessoas que 
buscam uma vingança. E Geor- 
ge Soros é uma delas”, afirma 
Martha, que diz ter ouvido falar 

tedatese. 
aria- 
jonal 

de QAnon, mas não sabero que 
significa, apesar de replicar par- 

Em junho, o instituto Pew 
Research Center apontou em 
pesquisa que a maioria (71%) 
dos americanos ouviu teorias 
conspiratórias sobre a circula- 
ção do virus que alegam que a 
pandemia foi intencional. Um 
em cada quatro americanos vê 
alguma verdade nisso -e a ten- e 
dência é de que mais republica- á A 
nos acreditem nas teorias do 
quedemocratas. Entreos repu- 
blicanos, 34% veem a chance 
de teorias conspiratórias so- 
bre a pandemia serem verda- 
deiras. Entre democratas, a 
porcentagem cai para 18%. 
A Geórgia é um Estado onde 

ateoria QAnon extrapola as re- 
des sociais e ganha contornos 
oficiais. Marjorie Taylor Gree- 

ne, candidata republicana à Cá- 
mara no14.º Distrito, defendeu 
abertamente ideias ligadas ao 
QAnon. Pel ões do si 
Five Thirty Eight, cla deve ser 
reeleita, 

A eleição, porém, colocou as 
narrativas conspiratórias ofi- 
cialmente dentro do Partido Re- 
publicano. Há dezenas de candi- 
datos que explicitamente de- 
fendemo QAnon. Segundoaas- 
sociação Media Matters, 31 can: 
didatos com campanhas ativas 
ao Congresso -todosrepublica- 
nos - demonstraram alguma li- 
gação com a teoria. 

Filhos e assessores do presi- 
dentejá compartilharam nasre 
des sociais publicações relati- 
vas ao QAnon. Donald Trump 
3r. filhomais velho do presiden- 
te, fez eventos ao lado de Char- 
lie Kirk, um dos agitadores po- 
líticos da extrema direita mais 
bem sucedidos nas redes so- 
ciais. O jovem de26anos, próxi 
mo da família Trump, ele abriu 
a convenção republicana deste 
ano. 

essere] 
ESTADÃO 
ACERVO 

Saiba como o 'Estadão! cobriu 
as eleições de presidentes dos 
EUA, de Kennedy a Trump 
Itpy/Avwwacervo estadao.com.br 

ROBERT FISK x 1946 + 2020 

O correspondente que entrevistou Bin Laden 
ta, correspondente do jornal 
The Independent no Oriente Mé- 
dioeautor devários livros, Fi 
foi descrito pelo New York Ti- 
mescomo“ocorrespondentees- 
trangeiro mais importante do 
Reino Unido”. Eleficou famoso 
por serum dos poucos jornalis- 

LONDRES 

Oveterano correspondente -bri- 
tânico Robert Fisk morreu na 
sexta-feira, aos 74 anos, vítima 
de um derrame em sua casa em 
Dublin, na Irlanda. A notícia 
veio a público ontem. Jornalis- 

tas ocidentais a entrevistar o lí- 
der da rede Al-Queda, Osama 

k bin Laden. Falante de árabe 
fluente, Fisk o entrevistou três 
vezes nos anos 90 — conversas 

reunidasno livro A GrandeGuer- 
ra pela Civilização (publicado 
em 2007 pela Editora Planeta). 

ra ci 

Em 1976, Fiskmudou-se para 
Beirute, onde começou sua car- 
reira como correspondente no 
Oriente Médio, cobrindo aguer- 

| no Libano, a revolução 
teocrática iraniana, a guerra 
Irã-Iraque, a invasão soviética 
do Afeganistão, a invasão do 

ção aos EUA - ap 

Kuwait por Saddam Hussein e 
asrecentes guerras na Siri 

Fisk era também conhecido 
por sua postura crítica em rela- 

s Os ataques ” 
terroristas de 11 de setembro de 
2001, ele enfrentou críticas pe- 
sadas ao questionar o que havia 
motivado osataques. Seu outro 
livro mais conhecidos é Pobre 
Nação: As Guerras Do Libano No 
Século 20 (Editora Record). 

as 

o, AP era 
Jornalismo. Robert Fisk 
cobriu guerras e revoluções 

=. 



O ESTADO DE S. PAULO 

Metrópole 
SABBEA, PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 
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An 

* Com dados do consórcio da imprensa e do ministério (recuperados) 
TOTAL; MOVOSREOISTROSDE = MémiAMÓvEL roraLoe 
DE MORTES EM 24 ATÉ De TESTES 

MORTES; ASZOMBEONTEM - MORTES(OAS) -  POSTNOS 

160104 202 420 5544815 

nevos casos múmeno 
DETECTADOS EM 244. DE 
ATÉ ASZOM DE ONTEM RECUPERADOS" 

10.084 4.980.942 
MÚMERSDO MINISTÉRIO DA SAUDE 

A reinvenção da vida pela 'geração pandemia!, Pág. AIZ + 

Além dos protocolos sanitários, as redes de ensino têm de Lidar com traumas e abismos de aprendizagem entre estudantes; na capital 

paulista, a retomada das aulas presenciais está prevista para amanhã no ensino médio tanto de colégios públicos quanto dos privados 

De currículo compacto a professor 
extra, lições de quem já reabriu escolas 
Júlia Marques 

Na periferia de Manaus, os 
corredores da Escola Esta- 
dual Antogildo Pascoal Viana 
voltaram a ser povoados pe- 
los estudantes há dois meses. 
Mas nada é como antes. Aba- 
fadas pelas máscaras, as con- 
versasentre professores calu- 
nos revelam vazios - emocio- 
nais e de aprendizagem. Em 
todoo País, a voltaâ escola se- 
ráárdua, não só pelas exigên- 
cias sanitárias, mas principal- 
mente por causa das necessi- 
dades educacionais. 

Currículos mais compacto 
programas de apoio entre estu- 
dantes e até a contratação de 
professores extras fazem parte 
das estratégias para contornar 
abismos de aprendizagem em 
sala de aula e os traumas decor- 
rentes da pandemia. Redes de 
ensino no Brasil que já reabri- 
ram suas escolas revelam possé 
veis lições, mas também de: 
fios de planejar e dar aulas. 

No Amazonas, o primeiro Es; 
tado a autorizar a abertura de 
escolas públicas, em agosto, a 
volta foi com medo. “O Amazo- 
nas esteve no olho do furacão, 
foi pararno The New York Times 
com notícias de covas coleti 

diz a secretária de Gestão 
da Secretaria de Educação, Ro- 
salina Lobo. Quando as escolas 
estaduais reabriram paraosalu- 
nos do ensino médio, prec 
ram conquistar a confiança dos 
paisemontar programa de aco- 
lhimento emocional. 
O governo identificou que 

13% dosestudantes da rede esta. 
dualdo Amazonas perderam pe- 
lo menos um parente paraa co- 
vid-19. É como se, em uma clas- 
se com dez alunos, pelo menos 
um estivesse de luto — estatísti 
ca que o diretor Charles Perei- 
ra, da escola Antogildo Pascoal 
Viana, comprovou na prática. 

“Nasala, perguntei se alguém 
tinha contraído a covid. Uma 
aluna disse que tinha perdido a 
mãe e o avô”, lembra o diretor. 
“Elafalou de uma formatãotris- 
te, me comoveu.” Outros estu- 
dantesbuscaram apoio psicoló- 
gico no colégio, que fez um tra- 

PONTOS-CHAVE 

O desafio de 
retomar as 
aulas e avançar 

balho de escuta de alunos, pro- 
fessorese funcionários. O Esta- 
doainda estruturouum progra- 
made monitoria, emqueos pró 
priosestudantesajudamaiden- 
tificar dificuldades e solucionar 
problemas. “Aescola é comore- 
fúgio para tentar esquecer um 
pouco datragédia”, diz Pereira. 

Em cada Estado, diferentes 
planos de retomada das aulas 
presenciais estão sendo dese- 
nhados. Em comum, a ideia de 
que deve haver um trabalho de 
apoio emocional, diz Cecília 
Motta, presidente do Conselho 
Nacional de Secretários de Edu- 
cação (Consed) e secretária do 
Mato Grosso do Sul 

ões. Os planos tam- 
ão unânimes em identifi- 

caranecessidade deumaavalia: 
ção para saber o que os alunos 
aprenderam em casa. No Esta: 
do de São Paulo, onde a decisão 
sobre a volta às aulas ficou na 
mãodos prefeitos, testes de Por- 
tuguês e Matemática devem ser 
aplicados assim que mais estu 
dant iverem nas escolas. 

O governo paulista quer me- 
dir “o tamanho do prejuí 
nas palavras de Caetano Siquei 
ra daCoordenadoria Pedagógi 
ca da Secretaria Estadual de 

o Paulo. Especia- 
calculam que a recupera- 

ção pode levar anos, demanda 
ráavaliaçõe: ' 
pas mais sensíveis, como a al: 
betização ea transição entre ci 
clos (s.ºanoe9.ºano). “Éirreal 
imaginar que os alunos do 1.º 
anodo fundamental vãoterpro- 
gredidomuitonasuaalfabetiza 
ção”, reconhece Siqueira. No 
Estado, a volta está prevista pa 
ra amanhã no ensino médio de 
colégios públicos e privados. 

No Amazonas, uma prova de 

e Luto 
“Na sala, perguntei se 
alguém tinha contraído a 
covid. Uma aluna disse que 
tinha perdido a mãe e o avô. 
Ela me comoveu.” 
Chartes Pereira 
DIRETOR DE ESCOLA NO AMAZONAS 

e Planejamento 
Os Estados estão redesenhando 
diferentes propostas para a volta 
às aulas no contexto da pande- 
mia, Especialistas dizem que 
apoio emocional é fundamental. 

múltipla escolha com todas as 
disciplinas foi aplicada após o 
retorno presencial, em agosto. 
Segundo Rosalina, os resulta 
dos no ensino médio indicaram 
que colégios com boa gestão se 
adaptaram mais rapidamente 
aoensinoremoto, comimpacto 
no resultado dos alunos. 

Naescola de Pereira, odesem- 
penho foi pior em Português, 
Matemáticae Física. Agora,aes- 
cola organiza a recuperação, 
mas os professores têm de lidar 
com turmas ainda mais hetero- 
gêneas. As aulas remotas de. 
vem continuar em 2021, como 
reforço - mesma estratégia pla: 
nejada por outros Estados. 
Caso do Espírito Santo, que 

até pretende distribuir equipa- 
mentos a alunos e professores. 
“Queremos oferecer condições 
de acesso mais adequadas para 
um ano em que sabemos que o 
programa (online) vai permane- 
cer”, diz o secretário de Educ 
ção capixaba Vitor de Angelo. 
Atividades em grupo e forma- 

çãodeclassesalunosdediferen. 
tessériestambém podem seres- 
tratégias. “A escola vai precisar 
reorganizar tempos e espaços”, 
diz Anna Helena Altenfelder, 
do Centro de Estudos e Pesqui. 
sas em Educação, Cultura € 

ão Comunitária (Cenpec). 

Essencial. Apesar dos esfor 
ços, os gestores consideram 
que é preciso calibrar as expec 
tativas, Redes estaduais emuni 
cipais vêm “compactando” 
seus currículos para dar foco ao 
que é considerado essencial. “A 
priorização é necessária por 
quehádiferentesníveisdeaces: 
so e ritmos de aprendizagem”, 
diz KatiaSmole, diretorado Ins- 
tituto Reúna, quetem um méto- 
do de priorização curricular. 
Em Geografia, por exemplo, 

os currículos incluem tanto 
aprenderalermapasquandoco- 
nhecer organizações mundiais. 
“A alfabetização cartográfica é 
essencial. Já o conhecimento 
de organizações pode ser feito 

priorização vem sendo usada 
em Pernambuco e no Amapá, 
além de redes municipais. 

al. 
E] s 

Em outros países, a retomada 
inclui avaliações e acolhimento 

Para a Unesco, nações 
devem se preparar para 

+ modelos híbridos e 
fortalecer a resiliência de 

+ sistemas educacionais 

+ Estratégiasdeaberturadeesco- 
las ao redor do mundo levam 
emconsideração os traumas vi. 
vidos pelos estudantes durante 
o período de confinamento por 
causa da pandemia do coronavi- 
rus e a necessidade de reforçar 
o vínculo com a tecnologia. 
Também indicam a importán- 
cia de avaliações diagnósticas 

para entender o que alunos 
aprenderam planejararecupe- 
ração de aprendizagens. 
Segundo um relatório da 

Unesco, braço da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para 
a Educação, a preocupação com 
aspectos emocionais dos alu- 
nos tem feito países prioriza- 
remoacolhimento. Umaemca- 
daquatrocriançasteveansieda 
de por causa do confinamento, 
segundo pesquisa da ONG Save 
the Children, com base em en- 
quetes com 6 mil crianças em 
países como Espanha, Reino 
Unido e Alemanha. 
Na reabertura, escolas do 

México, por exemplo, dedica- 
ram as primeiras semanas para 
avaliar o estado emocional dos 
alunos e ajudá-los a lidar com 
seus sentimentos. Na França, o 
Ministério da Educação publi- 
cou um guia sobre como lidar 
com as emoções dos alunos e, 
na China, o governo emitiu 
orientações para fortalecer a 
educação em saúde mental nas 
escolas primárias e secundárias 
do país. 
Comovários Estadosbrasilei- 

tos, países como o Vietnã tam- 
bém fizeram avaliações de 
aprendizagem quando as esco- 
lasreabriram paraidentificaras 

DEPOIMENTO 

Ctáudia Gorette, professora da 
Escola Antogildo Pascoal Viana 

“Uma turma 
está calada. 
Outra, feliz” 

“Já na primeira semana de au 
la presencial, resolvi fazer 
uma roda de conversa para 
ver como os alunos estavam. 
Mesmo agora, em uma das tur- 
mas, os meninos continuam 
sem interagir. Não falam, se 
fecharam. Parece que estou 
em um cemitério. Pode ter 

e Aprendizagem 
Outra questão central é o desen- 
volvimento de uma proposta pa- 
ra avaliar o que os alunos apren- 
deram durante o período em que 
estudaram em casa. 

Coreia do Sul. Entidade sugere fazer ajustes no currículo 

lacunas. No caso vietnamita, os 
estudantesforamagrupadosse- 
gundo seus objetivos de apren- 
dizagem - alunos que desejam 
entrarnasmelhoresuniversida- 

Amazonas. O acolhimento emocional dos estudantes é o que une todas as experiências 

sido porque perderam alguém 
da família ou alguma pessoa 
próxima por causa da covid- 
19. Percebo muitos alunos 
doentes também, com proble- 
ma familiar e financeiro. E 
tou preocupada e preciso des: 
cobrir por que estão assim. 
Mas tenho outra turma que 

está muito contente por po- 
der voltar às aulas. Nela, os 
alunos interagem bem. Os que 
estão sentados lá atrás da sala, 
quando começo a explicar, 
vêm para frente para me en- 
tender falando de máscara. 
Acho que nunca vi esses meus 
alunos tão contentes de terem 
voltado para a escola. 

e Em São Paulo 
No Estado, onde a decisão sobre 
a volta às aulas ficou com os pre- 
feitos, testes de Português e Ma- 
temática devem ser aplicados 
quando mais alunos retornarem. 

des, por exemplo, participa- 
riam de aulas mais avançadas. 
Compactar o currículo, co- 

mo muitos Estados brasileiros 
estão fazendo, foi estratégia 

As turmas tiveram de ser 
divididas ao meio. Acho estra 
nho e legal ao mesmo tempo 
ver a sala de aula vazia. À gen- 
te, que trabalha em escola pú- 
blica, está acostumada a ver a 
sala lotada. Por outro lado, ao 
trabalhar com número reduzi- 
do, você consegue estar mais 
próximo do aluno. 

Sofri seis meses com as au: 
las remotas porque amo o 
meu trabalho e estar em con- 
tato com aqueles meninos. E 
não é só pelos conteúdos, mas 
porque percebemos que eles 
precisam da gente. Estou feliz 
de ter voltado para a escola, 
apesar de também ter medo.” 

e Expectativas 
Gestores ouvidos pelo Estadão! 
consideram que é preciso cali- 
brar as expectativas de aprendi- 
zagem e focar no que é realmen- 
te necessário para avançar. 

adotada em Cingapura, que de- 
cidiu aliviar a carga para os for- 
mandos, removendo alguns 
tópicos do currículo. 

Para a Unesco, a crise da co- 
vid-19 revelou que muitos paí- 
ses não estavam preparados pa- 
ra dar uma resposta e uma das 
principais lições da situação 
atual *é a necessidade de forta- 
lecer a resiliência dos sistemas 
educacionais para lidar melhor 
com emergências”. Isso signifi- 
ca não só vigilância em saúde, 
mas atenção pedagógica. 

“Os países precisam conside- 
rara combinação de base esco- 
lareadistância”,indicaorelató- 
rio. A Unesco sugere ajustes no 
currículo e em materiais de 
aprendizagem, além da necessi- 
dade de formação de professo- 
rescombasenasliçõesaprendi- 
das com as práticas em curso e 
experiências anteriores. jam. 
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Priscila Mengue 

trar na faculdade. ve 
tir na carreira. Pagar to- 
dasas contas. Morar fora. 
Empreender. Casar. Co- 
meçar uma fami 

fim, tornar-se independente. Tantas 
novasexperiênciasemtão poucotem- 
po. Para a juventude, um semestre ou 
um ano é muito, ainda mais quando 
vem junto do distanciamento, 
lamento, do desemprego, da: 

dasincerte: 

fora, ganhou espaço o 
termo “gera indemia”, referente 
a esse grupo que nasceu cheio de ex- 
pectativas para liderar um futuro me- 
lhore agora se deparou com a maior 
crise de saúde do último século. No 
Brasil, as experiências vividas por jo- 
vens adultos em 2020 são influencia- 
das por desigualdades e outros tantos 
fatores. Vão de grandes dificuldades e 
planos congelados até redescobertas 
emudanças que deram certo. 

“Tinha planos de conseguir termi- 
narafaculdade'deboas'logo, arrumar 
estágio e me mudar. Masa minha vida 
virou de cabeça para baixo”, conta o 
estudante de Enfermagem Lucas Li- 
no Pinheiro, de 21 anos, que vive em 
São Paulo. Demitido de um emprego 
emtelemarketingem mai 
guiu recolocação profi 
lhos temporários, estágio remunera- 
do ou acesso ao auxílio emergencial. 
“Fico frustrado. Tenho todos esses 
planos, mas não tenho perspectiva de 
avançar com eles.” 

Ele teve de desistir da ideia de não 
morar mais com a mãe e a avó. “A mi- 
nha perspectiva é que, no próximo 
ano, seja a mesma coisa”, lamenta. 
“Minhamãenãosofreuosefeitos (eco- 
nômicos) da pandemia. Se tivesse, 
nem seionde estaria.” Elecontinuana 
faculdade porque a matriarca passou 
abancar a mensalidade. 

Paranão ficar parado, ampliara ex- 

Reportagem especial 
Geração pandemia 

periênciaprofissionalecompensarafal- 
ta de aulas presenciais, Lucas começou 
atrabalhar de forma voluntária em um 
posto de saúde e, posteriormente, em 

spital público. “Entrei 'meio' em 
depressão porficarem casa; estava fican- 
doparabaixo. Foiuma forma de reagir”, 
diz. “Sinto prazer em ajudar.” 

'ambém com 21anos edacapital pau- 
lista, Luana Cyrillo viveu mudanças ain- 
da mais intensas, especialmente há dois 
meses. “Para mim, à pandemia foi boa. 
Saí de um relacionamento ruim, ganhei 
liberdade, meu dinheiro etive a possibili- 
dade de conseguir um lugar para morar 
comaminha filha (Kerolayne, de 1 ano)”, 
relata. 

Luana conseguiu se mudar como que 
recebeu em transmissões ao vivo pelo 
TikTok aplicativo popular entreadoles- 
centes e que permite que seguidores 
deem “gorjetas” pelo conteúdo. “Come- 
ceiafazer vídeos. Conversava (nas lives) 
sobreomeudia,a minha filha, respondia 
coisas que me perguntavam”, explica. 

Agora, à jovem obtém renda com a 
venda de bolos caseiros e com a nova 
rotina como entregadora de aplicativo. 
“Tive essa ideia vendo o canal dessa me- 
nina (que exerce a mesma ocupação) no 
YouTube. Me falaram que dava para fa- 
zerdebicicleta."Osprimeirosmesesde- 
ram resultado e ela até planeja comprar 
uma moto, para ampliar as entregas. “É 
bom que tem horário flexível, por causa 
daminha filha”, comenta. “Trabalho de 
terça a sábado, às vezes de domingo a 
segunda. O dia inteiro.” 

Ela diz que se encontrou e percebeu 
talentos na pandemia, como o da comé- 
dia, que explora nos vídeos no TikTok. 
“Tem sido tranquilo. Acho que a gente 
tem de tirar esse tempo para refletir so- 
bre nós mesmos. Às vezes, a gente fica 
muito na bagunça, pela idade, o que é 
normal” 

Novos dons. A frase de Luana também 
resumeomomentodamaquiadora-ede- 
signerde sobrancelhas Karimãde Souza 
Santos, de25anos,edaarquiteta Marina 
Silvada Fonseca, de26anos,de São Pau- 

Para antropólogo, 
“sequestraram o futuro, 
o tempo está suspenso” 

& Em um processo contínuo de “adulti- 
zação”, os jovens vivem as consequên- 
cias da pandemia de formas distintas 
de outras faixas etárias, destaca o an- 
tropólogo e pesquisador Michel Alcofo- 
rado, Ele destaca o aspecto de os jo- 
vens atingirem a independência e a au- 
tonomia na rua, seja no trabalho, seja 
na faculdade, seja nas relações. “A pri- 
meira grande ruptura (da covid-19) é 
que esse espaço está interditado para 
quem é jovem. Sequestraram o futuro, 
o tempo está em suspenso.” 

Já o sociólogo Rodrigo Prando, profes- 

lo, que descobriram um novo ofício, 
criando a marca Cumbuka, de refeições 
em cumbucas. “Somos de áreas total- 
mentediferentes, nãoimaginávamos pa- 

e Abalo 
Entre os jovens ouvidos em pesquisa 
da Unesp, 70% relataram piora do 
estado emocional e 55%, do sono. 

Reação. Lucas começou a trabalhar de forma voluntária em um hospital 

Alternativa de renda. Karimã Santos, maquiadora, e Marina da Fonseca, arquiteta, criaram a marca Cumbuka, de refeições em Ri durante quarentena do novo coronavirus 

COVID-19 OBRIGA J OVENS 
ASE REINVENTAREM 
Perda de emprego e dificuldade de pagar estudo afetam jovens entre 20 e 30 anos 

sor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, acredita que os jovens po- 
dem até se adaptar melhor às condi- 
ções atuais do que outras gerações, em- 
bora ressalte que as experiências são 
bastante distintas entre diferentes gru- 
pos sociais, raciais e de gênero. 

“São muito mais adaptados a esse 
universo virtual, do home office, do tele- 
trabalho, do que as pessoas mais ve- 
has”, diz ele. “Eles têm a vida real a vir- 
tual em paralelo, conseguem lidar me- 
lhor com a não presença.” 

Para ele, o resultado desse período 
vai depender das experiências indivi- 
duais. “Pode-se levar para o pós-pande- 
mia o conhecimento adquirido, os hábi- 
tos que desenvolveram. Vai depender 
de cada um, do apoio da família, da rede 
de sociabilidade.” / 

rarna gastronomia”, conta Karimã. Elas 
investiramnanova empreitadaapós Ma- 
rina ficar desempregada e Karimá vera 
procura de clientes minguar. 

Após começar a fazer terapia, para 
lidarcomas consequências da pande- 
mia, à maquiadora se descobriu na 
gastronomia. “A Cumbuka ainda não 
supreagente para pagartodasascon- 
tas. Mas já fizemos vários planos. A 
gente começou a sonhar mais,” 

entesvieramcomumempur- 
nho de amigos e das redes so 

s como freelancer, elas que- 
rem seguir com a marca. “Agora, a 
gente não consegue alugar um lugar, 
pelo custo muito alto, mas talvez 
com Cumbuka crescendo mi 4 

O produtor de eventos Wil Ami- 
den, de 31anos, passou por experiên- 
cia semelhante, Demitido em març 
foi obrigado a trocar a rotina profi 
sional de até quatro festas por sema- 
na por dias inteiros dentro de um 
apartamento. “Este ano, já tinha a 
agenda cheia de eventos. O meu se- 
tor foi o primeiro a fechar e vai ser o 
último a voltar”, dest 

“Fiquei um mês muito mal, sem 
chão, sem saber o que fazer, Nin- 
guém 
nhando bem e, do nada, acaba tudo”, 
lembra ele. “Tive medo de perder tu- 
do o que tinha conquistado. Juntou 
com o meu pai tendo de fazer uma 
operação, precisei começar terapia.” 
Também pela pandemiae para aju- 

dar no aluguel, Wil passou a morar 
com o namorado (além do irmão, 
com quem já dividia um apartame; 
to) erecebeu uma amiga temporaria- 
mente. Aíveioa ideia de fazer marmi- 
tassaudáveis paravender, queviroua 
MangoRosé.“Primeiroteveainsegu- 
rança. O “startar' demorou muito. 
Pensei noinício da pandemia, mas só 
tive coragem depois de três mes 
Como aumento da demanda, ele 

pensa em se dedicar em tempo inte- 
gralao projeto, mesmo apósa pande- 
mia. “Querendo ou não, a pandemia 
me transformou. Tive uma trajetória 
de sofrimento, mas, através de toda 
dor, vem transformação.” 
Outroquesedebruçousobreo em- 

preendedorismo foi o ator Junior Ca- 
bral, de 35 anos, de São Paulo, que ti- 
nha acabado que idealizar a marca de 
roupas Die Vibe (com tingimento ar- 
tísticoatinta, que segue uma tendên- 
cia que ganhou espaço na pandemia) 
quando viu todos os espetáculos em 
que atuaria serem suspensos. “De re- 
pente, tudovirou outracoisa. Me prí 
pus a aprender do zero. Não sabia fa- 
zer nada, não sabia costurar, não s: 
bia absolutamente nada. Perguntava 
paraas pessoas, assisti muitos vídeos 
no YouTube. Hoje, (cada peça) é qua- 
se como se fosse um filho.” 

Falecimento: 

Emilia da Cunha — Aos 92 anos. 
Eraviúva. Deixa os filhos Carlos, Ju- 

ROBERTO MONTENEGRO 

Oito anos de recordações com muito amor 

lia, José e parentes. O enterro foi 
realizado no Cemitério da Paz. 
Maria Vera Salgado da Costa - 

Aos 61 anos. Era casada. Deixa a fi- 
lha Marina. O enterro foi realizado no 
Cemitério e Crematório Primaveras. 
José Eduardo de Lima Barbo- 
sa — Aos 84 anos. Era casado com 

PARA PUBLICAR ANÚNCIO FÚNEBRE: BALCÃO IGUATEME - SHOPPINO IGUATEME IA -OS. TEL 381553523 - ATENDIMENTO DE 2º A SÁBADO, DAS 10 ÀS 22 MORAS, E AOS DOMINDOS. DAS 14 ÀS 20 HORAS BALCÃO LIMÃO - AV. PROF. CELESTINO BOURROU 10, TEL 3886-2130 [3866-5720 / 
3886-458 - ATENDIMENTO DE 2 A 6º DAS ÀS 19 HORAS: SÓ SERÃO PUBLICADAS NOTÍCIAS DE FALECIMENTO MISSA ENCAMINHADAS PELO EMAIL FALECIMENTOS ESTADÃO COM, COM NOME DO REMETENTE, ENDEREÇO, RG E TELEFONE. 

Rita Prata de Lima Barbosa. Deixa 
os filhos Didiana e Ronaldo, os netos. 
Teresa, Tarsila e Antônio, parentes 
amigos. A família agradece as ora- 
ções. Não haverá missa de 7º dia. 
Jose Rubens Vendrameto — 
Aos 64 anos. Filho de Delio Vendra- 

lamor por mim. 

[Meu pal, Ricardo Barros de Almeida Telles, foi o melhor pal que eu poderia ler. 
[Formado em advocacia, ele versava em arquitetura e designer de móveis, 
ladminisiração e linguística. Além do francês, espanhol e inglês estudou alemão e 
russo. Amava poesia e literatura. Todo este conhecimento foi colocado em 
prática no respeito ao seu interlocutor. Meu sentimento que ficou é seu constante 
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meto e Amelia Zampronio Vendra- 
meto. Era casado com Marisa Apa- 
recida Correa. Deixa filhos, paren- 
tese amigos. O enterro foirealizado 
no Cemitério Parque dos Girassóis, 

=. 
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PESSOAS QUE SÃO 

CONTRA AS 

Vacinas 

Vacinas são perigosas para o bebê 

Vacinas deixam sequelas 

Vacinas e efeitos negativos 

Vacinas e onde tomar 

Vacinas e para o que servem 

Conheça agora o Estadão Saúde&Ciência. 

À nova plataforma sobre saúde que vai explicar tudo 

o que você precisa saber para ficar bem informado. 

Afinal, a pior doença é a desinformação. 
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DANIEL MARTINS 
DE BARROS 

á 20 anos não existia lacra- 
ção. Não existiam nem re- 
des sociais onde as pessoas 

pudessemlacrar. Paraoleitorem pa- 
pel como eu, convém explicar esse 
conceito: lacrar é expor opinião de 
maneira tão clara e definitiva que en- 
cerraria o debate. Lamentavelmen- 
te,éum comportamento valorizado 
em determinados círculos, como se 
encerrar debate fosse uma virtude. 
Mas afasto-me do meu ponto. Di- 

zia que duas décadas atrás, antes de 
as opiniões serem movidas pela 
quantidade de likes ou pelo impacto 
nas redes, teve início uma linha de 
pesquisa que só agora começa a ge- 
rardebate na sociedade. Fundamen- 
tal fazer essa introdução para desde 

2 DE NOVEMBRO DE 2020 

Ca 

O peso do estigma 
jánosanteciparmosàscríticas que pro- 
curam desqualificar toda tentativa de 
avanço na consciência social, atribuin- 
do fraqueza de caráter como motiva- 
ção. Não pode bater nos filhos? Mimi- 
mi. Não pode perseguir empregados? 
Mimimi. As crianças não aguentam 
mais ser humilhadas pelos colegas da 
classe? Mimimi, claro. Ah, se fosse no 
meu tempo, dizem. 
Éum raciocínio totalmente enviesa- 

do, As pessoas que pensam assim nun- 
caacompanharamumadolescentes 
cida, nunca atenderam crianças espan- 
cadas, nunca perderam o sono, ante: 
pando angustiadas o assédio que sofre- 
riam na manhã seguinte. Elas pensam 
na maioria das pessoas que tomava 
umabroncaaqui, eraalvo de uma piada 

, alijlevavauma palmada acolá, enãocar- 
* regava sequelas paraavida. Masoavan- 
ço da consciência vem justamente de 
enxergamos para além dessas maio- 
rias, analisando as consequências ne- 
fastas de determinadas atitudes mes- 
moqueparaa minoria. Até porque, ain- 
da que proporcionalmente pequenas, 
essas minorias agregam um grande nú- 
mero absoluto de pessoas sofrendo. 
Então, é preciso dizer que os estudos 

sobre gordofobia não são produto de 
tempos de mimimi. Não são fruto da 
geração millenial. Desde os anos 2000, 

Ao chamar Maia de Nhonho, 

ministro Salles usou estigma 
para esvaziar a discussão 

elesapontam as consequências negati- | 
vas de estigmatizar as pessoas por cau- 
sa de seu peso, mas só agora alcançam 
relevância no debate. 
Háalgumas semanas, o assunto veio 

à baila quando os usuários do Face- 
book passaram a criar avatares, carica- 
turasdesimesmos pormeiodeumapli- 
cativo que permitia escolher suas carac- 

terísticas, como cor e corte de cabelo e 
tom de pele, entre outros. Logo ficou 
claraaescassez de obesosentreosdese- 
nhos, representação incompatível 
com um país em que uma a cada cinco 
pessoas é obesa. E se pessoas gordas 
têm vergonha do seu corpo, isso não é 
por outra razão senão o estigma. 
O estigma, vale lembrar aqui, tem 

trêscomponentes negativos: estereóti- 
po, preconceito e discriminação, todos 
negativamente associados ao excesso 
de peso. Basta uma pessoa estar acima 
do peso para que se acredite saber tudo 
sobre ela: trata-se de um estereótipo, 
quando atribuímos características a 
um grupo de pessoas e cremos que to- 
dosnaquelegrupoas carregam. Issoali- 
mentao preconceito, jáquesem conhe- 
cer o sujeito achamos que ele é pregui- 
çoso, guloso, sem força de vontade ou 
coisa que o valha. E ainda fomenta a 
discriminação, pois obesos são trata- 
dosde forma diferente em razão dessas 
crenças: têm menos oportunidades, 
menos credibilidade. Como se toda a 
complexidade das pessoas pudesse ser 
reduzida a um número revelado na ba- 
lança. O estresse gerado por essa situa- 

SEO, Dari Martins de Barros (a cada 15 las | SA, Fernando Rinach! DOM. Renata Cafado a cada 15 das) e Rosely Saão (a cada 15 ias) | QUINZENALMENTE. Goro Vecina e Sergio Cimerman. 
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ção é por si só um fator de risco de 
mortalidade para quem está acima 
do peso: pessoas que experimentam 
maior discriminação por conta de 
obesidade têm 60% mais risco de 
morte, segundo um estudo de 2018, 
independente do seu peso. 
Quando o ministro Ricardo Salles 

chamou Rodrigo Maia de Nhonho, 
personagem obeso do seriado mexi- 
cano Chaves, estava usando a força 
do estigma para esvaziar a discus- 
são, Diante de argumentos que pode- 
riam ou não ser sólidos, ideias que 
poderiam estar certas ou erradas, 
apontar a obesidade foi umatentati- 
va- felizmente desastrada - de des- 
qualificar o interlocutor. O fato de 
essa estratégia nem sequer ter sido 
aventada mostra que de fato a gordo- 
fobia existe. Mas o fato de ter sido 
amplamentecriticada é um benfaze- 
jo sinal que ela de fato começa a ser 
condenada pela sociedade. 

* 
É PSIQUIATRA DO INSTITUTO DE PSI- 
QUIATRIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, 
AUTOR DE O LADO BOM DO LADO RUIM 

Mai 
Escola vai pagar aluno e garantir emprego 
A startup de impacto social Alpha EdTech tem foco em programação e vai selecionar jovens de todo o País em situação de vulnerabilidade 

Juliana Pio 

Nascido e criado em São José 
dos Campos (SP), Roger Pi- 
na, de 20 anos, é um dos pou- 
cos em seu grupo de amigos 
de infância que conseguiu in- 
gressar em uma graduação. 
Filho de um professor de Edu- 
cação Física e de uma empre- 
gada doméstica, mora na ca- 
pital paulista, onde cursa o 
6º semestre de Engenharia 
de Computação no Insper. 
Suavidamudou após cursar o 

ensinomédiono Projeto Escola 
do Alpha Lumen, onde teve o 
primeiro contato com progra- 

ão. “Passei no processo se- 
letivo e, com o apoio do institu- 
to, fui apadrinhado pelo André 
Street, da Stone, que investiu 
nos meus estudos”, conta. 

Inspirado em histórias as- 
sim, o Alpha Lumen, com o 
apoio da Fundação Brava, da 
Fundação Behring e de André 

três semestres de curso. As in: 
erições para o processo seleti- 
vodaturma piloto começam na 

Sucesso. Com apoio, Pina hoje cursa engenharia no Insper 

Street, cofundador da fintech sexta (https://sejaalphaedte- fundadora 
Stone, criou uma nova escola ch.org.br). Serão 48 vagas para 
de programação no Brasil que todo O País. Para participar é 
vai remunerar o aluno para es- — necessário apenas ter concluí- 
tudar, Com metodologia pró 
pria, a Alpha EdTech, como foi 
batizada, ainda garantirá em- 
prego ao estudante ao fim dos 

doo ensino médio. As aulas se- 
rão online, a partir de janeiro. 
“Quem está em situação de 

vulnerabilidade precisa de solu- 

ções rápidas que tragam trans- 
formação coportunidade”, r 
salta Nuricel Villalonga, CEO e 

instituto que atua na geração 
de impacto social, por meio de 
projetos voltados à educação e 
ao apoio a talentos. “O modelo 
que desenvolvemos permite 
que ele (o aluno) se dedique in- 
tegralmente aos estudos, o que 

VETTERSANTMESTADÃO 

185.000 

219 2020 

mação”, completa. 

do Alpha Lumen, 

209.000 

Peace vo UaLE E O Da 

vai acelerar o processo de for- 

Quemingressarna Alpha Ed- 
Tech receberá, desde o primei- 
ro semestre, um auxílio mensal 
no valor de R$ 1 mil. 
com Letícia Piccolotto, presi- 
dente da Fundação Brava, CEO 
efundadorado BrazilLab, o pri- 
meiro hub de inovação GovTe- 
ch do Brasil, foi necessário um 

BURACO DIGITAL 

ativa da falta de profissionais digitais no Brasil 

305.000 

2024 

281.000 

2023 

257.000 

mw» | 

233.000 
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investimento inicial no valor 

PARA ENTENDER 

A startup social nasce com a 
proposta de ajudar a reduzir 
o déficit de mais de 300 mil 
profissionais digitais no Bra- 
sil estimado para 2024. Não 
poracaso, houve um boom 
de escolas de programação 
no Brasil nos últimos anos. 
Entre as mais conhecidas 
estão a École 42, cujo ensino 
é gratuito, a Trybe e a Ken- 
zie Academy, que são basea- 
das no modelo americano 
de financiamento estudantil 
ISA (Income Share Agree- 
ment), no qual o pagamento 
do curso ocorre após o alu- 
no estar empregado. 

invoca aisoEstAAs 

to considerado baixo.” 
de R$ 500 mil, viabilizados pe- 

Deacordo 

los fundadores, para a estrutu- 
ração daescola, que é umaorga- 
nização sem fins lucrativos. 
“No estudo, mapeamos m 
de3o experiências em14pa 
ea Alpha EdTech foi uma das 
soluções encontradas, de curto 
prazo, que pode ser priorizada 
rapidamente com investimen- 

Formato. A metodologia será 
por trilhas, que abrangem des- 
de as áreas de desenvolvimen- 

s— totécnico em programação até 
ses soft skills ou competênci: 

comportamentais. A grade ain- 
datem projetos práticos em em- 
presas parceiras e horários de 
estudo livre. 

Previsão do Tempo 

O dia começa com chuviscos, mas a partir do meio da manhã acontecem aberturas de sol. 
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São Paulo Reclama 

PRÓXINOSDIAS: rasa mma | AUXÍLIO EMERGENCIAL Resposta da DataPrev: “O Mi- 
Amanhã e quarta-feira o | ya | Leitor cobra benefício nistério da Cidadania fez a reten- 
sol aparece entre nuvens = | Reclamação de Marcelo Melo: ção do requerimento. Para deta- 
enão chove, mas não ums | “Solicitei o auxílio emergencial lhes, é preciso entrar em contato 
esquenta muito. ans | do governo eo “requerimento foi como Ministério da Cidadania.” 
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nal”. O que significa isso?” 

Há um século 

SEMANA DE TEMPERATURAS AMENAS 
A primeira semana de novembro 
será marcada por temperaturas 
amenas para a época do ano. 

CLIMATEMPO: 

Correções 

GOLPE EM IMIGRANTES 
Roma- Communicam de Napo- 
les que a policia local descobriu 
a existencia de uma associação 

Petróleo. Diferentemente do 
publicado na coluna de José 
Roberto Mendonça de Barros 
“Ruptura no mercado de petró- 
leo”, Pág. B3 (Economia) da edi- 

SPRECLAMAG ESTADAO COM 

do Sule extorquir-lhes o seu 
dinheiro, com o pretexto de pro- 
tegel-os e hospedal-os até a par- 
tida dos vapores. Foram presos 

= mp | de passadores do “conto do viga- — doischefes daquella associação 
3 wrs | rio”, cujoobjectivoeraesperar  decriminosos, 
7 na estação os emigrantes á espe- 
E rade embarque para a America acervoestadancombr 
5 

ção de ontem, os projetos gi- 
gantescos como as refinarias 
do Recife e Comperj queima- 
ram algo como US$ 35 bilhões. 
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Esportes Campeonato Inglês, ESPN Brasil 

O Melhor da TV 
& 7h Masters 1000 de Paris (Itrodada) o 17h Villarreal x Valladolid 
Tênis masculino. SporTV 3 Campeonato Espanhol, Fox Premium 
e Bh35G. Evergrandex Beijing Guoan o 17h Palmeiras x Atlético-MG 
Campeonato Chinês, ESPN Brasi Exasieirão, Premiere 
& 17h Leeds United x Leicester City e 17h30 Ponte Preta x Figueirense 

Série B da Brasileiro, SporTV 

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 Ais 

“18h Boavista x Benfica 
Campeonato Português, Fox Sports 
“20h Grêmio x Red Bull Bragantino 
Brasileirão, SporTV 
9 22h15T. B. Buccaneers x N.Y. Glants 
NFL (futebol americano), ESPN. 

Marcius Azevedo 
Raphael Ramos 

imagem dos jogado- 
res do Los Angeles 
Lakers ajoelhados e 
com os braços entrela- 
çados com a palavra 
“vote” nas camisas du- 

rante o hino dos EUA nas finais da 
NBA correu o mundo. LeBron Ja- 
mes, astro do atual campeão da liga 
americana de basquete, e outros 
atletas importantes, como Patrick 
Mahomes e DeAndre Hopkins, am- 
bos do futebol americano, se uni- 
ram no movimento More Than A Vo- 
te (Mais do que um Voto, em tradu- 
ção livre), provocando forte impac- 
to na eleição presidencial dos 
dos Unidos, que ocorre amanhã, en- 
tre Donald Trump e Joe Biden. 
A iniciativa surgiu na esteira dos 

protestos antirracistas que ganha- 
ram as ruas do país e da criação do 
movimento Black Lives Matter (Vi- 
das Negras Importam) após os as- 
sassinatos de George Floyd e 
Breonna Taylor, ambos negros, por 
policiais brancos. A organização 
tem como principal objetivo apoiar 
e conscientizar os eleitores negros, 
sobretudo os mais jovens. 
A ideia é alcançar o maior núme- 

ro de pessoas em comunidades ne- 
gras e incentivar que elas compare- 
am às urnas, o que não é obrigató- 
rio nos EUA. “Muitos de nós sim- 
plesmente pensamos que nosso vo- 
to não conta. Foi isso que nos ensi- 
naram, foi assim que fomos edu 
dos, foi assim que sempre nos senti- 
mos. Mas quero dar a todos a infor- 
mação correta, quero que todos sai- 
bam o quanto podem ser importan- 
tes”, afirmou LeBron, em entrevis- 
taao The New York Times. 
Com o esforço do astro dos 

Lakers, 10 mil pessoas se oferece- 
ram para atuar como voluntários 
nas cidades de Cleveland (Ohio), 
Detroit (Michigan) e Filadélfia 
(Pensilvânia), Estados considera- | 

Reportagem especial : 
Engajamento político nos EUA 

ZE 

Trump tem histórico de 
desavenças com esportistas 

* Um dos casos mais emblemáticos 
foi o de Megan Rapinoe, da seleção de 

[| 

ai Tl) el ]/ 

a: 

Painel. Imagem de LeBron James, da NBA, encoraja americanos a participarem da votação para a eleição a presidente dos Estados Unidos 

PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NA 
ELEIÇÃO CRESCE COM LUTA RACIAL 
Movimento liderado por LeBron e Mahomes busca causar impacto no pleito presidencial 

Liberados. NBA se dobra e autoriza manifestação em quadra pelo movimento Black Lives Matter 

dos fundamentais para que Biden pos- 
sa superar Trump. A falta de efetivo 

ão sempre foi um problema 
nas comunidades negras, o que se 
agravou por causa da pandemia. 

Vídeos foram divulgados nas redes 
sociais nos últimos meses e se intensi- 
ficaram nesta semana. A proposta, se- 
gundo o More Than A Vote, é esclare- 
cer notícias falsas que possam inibir 
os negros de irem às urnas. O movi- 
mento ganhou espaço na NBA, com 
uma campanha realizada pelos joga- 
dores com autorização da liga. O ex- 
presidente Barack Obama e diversos 
campeões surgiram de maneira vir- 
tual ao lado da quadra no jogo 1 das 
finais entre Lakers e Miami Heat para 
falar da importância do voto. 

Para o professor Carlos Gustavo 
Poggio, doutor em relações interna- 
cionais e especialista em política dos. 
EUA, há dois lados nesta história. Ao 
mesmo tempo em que isso pode in- 
centivar os negros, principalmente jo- 
vens, pode gerar uma resposta das 

ANÁLISE 

Lucas Leite 
PROFESSOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

'É uma situação que 
não é nova, mas nesta 
eleição ganhou propor- 
ção maior por causa do 
movimento de atletas 
que se ajoelharam para 
a bandeira, Tem relação 
com a questão racial! 

pessoas que são favoráveis ao atual 
governo de Trump. “Espera-se que o 
eleitor mais jovem possa ser atingido, 
particularmente o negro, que não 
comparece em grande número às ur- 
nas nos Estados Unidos. Em 2018, na 
eleição de meio de mandato (legislati- 

vo), já existiu um movimento grande 
de artistas (neste mesmo sentido) e re- 
gistrou-se um alto comparecimento”, 
explicou. “Mas a polarização tende a 
ter impacto nos dois lados. Li recente- 
mente uma matéria no The New York 
Times sobre um motorista de cami- 
nhão que não costumava votar na elei- 
ção, mas está incomodado com esta 
situação e agora vai com o Trump.” 
Um exemplo do aspecto negativo 

da manifestação política dos atletas, 
segundo Poggio, foi notado pela que- 
da da audiência da NBA. Após um pe- 
ríodo de paralisação por causa da co- 
vid-19, a temporada foi retomada na 
“bolha” da Disney, em Orlando, e to- 
dos puderam utilizar mensagens po- 
líticas em suas camisetas. A equipe 
do Milwaukee Bucks chegou a boico- 
tar um jogo dos playoffs após Jacob 
Blake, um homem negro, receber sete 
tiros pelas costas em uma ação da p« 
lícia de Wisconsin. “Você corre o ri: 
co de afastar aqueles que não coadu- 
mam com o tipo de política que está 

futebol. Ela disse que não iria à Casa 
Branca e Trump afirmou que Rapinoe 
tinha de ganhar a Copa do Mundo e 
depois reclamar. Ela conquistou o 
titulo e se recusou a ir a Washington. 

sendo defendida. Houve uma que- 
da da audiência na NBA e deve ter 
relação com o fato de uma parcela 
importante da sociedade america- 
na apoiar Donald Trump. E, mes- 
mo que não apoie, rejeita manifes- 
tações políticas no esporte” 

Professor de Economia e Finan- 
ças do Insper e professor-convida- 
do da University of Texas at San 
Antonio, Alan Ghani cita o mesmo. 
exemplo da audiência da NBA ao 
ser questionado sobre o motivo de 
os atletas americanos serem mais 
engajados do que os brasileiros nas 
questões poliít “O atleta dos 
EUA tem passagem pela universi- 
dade, um ambiente onde há discus- 

são política. Talvez isso seja a expli- 
o para que eles se sintam mais 

em dar opinião. Uma 
segunda hipótese, talvez, o público 
no Brasil não goste desta poli 
ção em tudo. O camarada quer ver 
o Neymar ou outro jogador marcar 
gols. Só isso. Mas, mesmo nos 
EUA, existem pessoas que querem 
ver o jogo de basquete e não o Le- 
Bron discursar sobre Black Li 
Matter. Foi a pior audiência da 
NBA, o que parece scr um indício 
de que parte da população cansou 
desta politização”, comentou. 

Para Lucas Leite, professor de 
Relações Internacionais da Funda- 
ção Armando Alvares Penteado 

em que muitos deles conheceram. 
Isso, antes de tornarem astros. 
caso, por exemplo, de LeBron. “É 
uma situação que não é nova, m: 
nesta eleição ganhou proporção 
maior por causa do movimento de 
atletas que se ajoelharam para a 
bandeira (durante o hino). Tem 
uma relação forte com a questão ra- 
cial, com o movimento Black Lives 
Matter, a violência policial, a falta 
de oportunidades, situações que 
afetam muito mais os negros. Os 
atletas, percebendo sua capacida- 

no processo, foram importantes. 

Relação com os atletas. LcBron 
tem uma participação bastante ati- 

ão, muito mais do 
que na anterior, quando também 
fez campanha para Hillary Clinton 
há quatro anos. O astro dos Lakers 
há muito bate de frente com 
Trump, que sempre condena o 
comportamento dos esportistas, O 
primeiro caso (e o mais emblemáti- 
co) foi o do então quarterback do 
San Francisco 49ers, Colin Kaeper- 
nick, que permaneceu ajoelhado 
durante o hino em protesto à onda 
de racismo e mortes de negros por 
policiais em 2016. Ele nunca mai 
arrumou uma equipe, sendo bani- 
do informalmente da N] 

Depois disso, outros jogadores 
repetiram o gesto e foram critica- 
dos por Trump. Não à toa, muitos 
recusaram o convite para visitar a 
Casa Branca, o que sempre foi um 
sinal de reconhecimento aos times 
vencedores das principais ligas dos 
Estados Unidos. Em episódio em- 
blemático de 2018, Stephen Curry, 
principal estrela do Golden State 
Warriors, avisou que não iria e o 
presidente “desconvidou” o time 
campeão da NBA. 

“A recusa em visitar Trump é 
simbólica, uma forma de demons- 
trar repúdio”, explica Lucas Leite. 
“Ele (Trump) não faz política em 
termos tradicionais. Quando ele 
percebe estas movimentações (dos 
atletas), toma como algo pessoal. 
Ele confunde esfera política com 
particular. Isso faz parte do esperá- 
culo. O Donald Trump trabalha a 
partir da lógica do palco.” 
Atualmente no Tampa Bay Buc- 

caneers, Tom Brady, seis vezes 
campeão do Super Bowl pelo New 
England Patriots, é um dos atletas 
da liga de futebol americano que 
apoiam publicamente o presiden- 
te. O quarterback, no entanto, por 
problemas pessoais, não foi à Casa 
Branca quando sua equipe visitou 
Donald Trump. Outros atletas e ti- 
mes repetiram o gesto nos últimos 
anos, embora também tenha quem 
compareceu normalmente à tradi- 
cional cerimônia. 

mi 
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mtos, muitas vezes não se dando con- 
ta do que foi feito para que o jogo do 
seu time pudesse acontecer. 
Em todos os cantos do mundo, foi 

desafiadorrecuperaro futebol, essces- 
porte que amamos, bonito ou feio, de 
grandes duelos ou de confrontos me- 
donhos. Nãoimporta. Enquantoele es- 
teve parado, interrompido pela covid- 
19,sua falta foi extremamente sentida. 
Ainda não parece claro que ele deve- 

ria ter voltado em meio à pandemia, 
em meio à uma doença que mata nossa 
gente e não dá tréguas depois de oito 
meses, com sua segunda onda ativa. 
O Brasil passou no teste, com todas 

as suas dificuldades, mazelas e sobres- 
saltos. Mas não pode amolecer, baixar 
aguarda. Devemos respeitoa todos es- 
ses que fazem da sua profissão uma 
tentativa de levar alegria às pessoas. 
Em campo, no Brasil, foi preciso es 

perar e ter paciência para se diverti 
Háseguidores que ainda não viram seu 
time em alta. Esses se aborrecem, 
ameaçam desistir, perdem os cabelos, 

mas continuam a acompanhar. A falta 
de paciência também foi constatada 
nos gestores, que abusaram do direito 
de demitirtreinador. Jácairamn técni- 
cos em 19 jornadas incompletas. 

Otorcedor, mesmo ausentenos está- 
dios, é bastante presente na vida dos 
clubes, não deu refresco a ninguém. As 
manifestaçõesforamintensas. Elesba- 
gunçaram o coreto e pediram muitas 
cabeças, nem todasatendidas, diga-se. 

Muitos confrontos decepciona- 
ram também, a ponto de muita gen- 
te afirmar que via em campo algo 
parecido com futebol. Juravam, no 
entanto, que aquilo não era futebol. 
Comotempo,otorcedor foiapon- 

tando algumas boas partidas, jogos 
interessantes e apresentações dig- 
nas do que se vê na Europa. Times 
como Flamengo, Inter e Atlético- 
MG despontaram. Seus respectivos 
técnicosestrangeiros foram ovacio- 
nados. Algumas outras equipes pas- 
saram a mostrar bom futebol, como 
Santos, Fortaleza e Flu. Gigantes 
melhoraram, mas ainda não conven- 
ceram,a exemplo de São Paulo, Grê- 
mio e Palmeiras. Outros são olha- 
doscom desconfiança, como Corin- 
thians, Botafogo, Vasco... O futebol 
não vai acabar por causa da covid, 
mas que esse ano é desafiador, é. 

ROBSON 
MORELLI 

1º turno desafiador 
preciso ter uma certeza, de 
queo1.ºturno do Campeona- 
to Brasileiro foi desafiador 

para todos, de atletas a organizado- 
resdoevento, passando pela arbitra- 
gematéchegarnotorcedor, esseain- 
da ausente das arenas e sem data 
para reaparecer por causa da covid. 

Vários passos foram dados para 
se chegar até aqui: 19 rodadas, nem 
todas completas, de um calendário 
apertado devido à paralisação do fi 
tebol, desorganização, falta de 
nheiro, novos protocolos de saúde, 
jogadores contaminados e partidas 
encavaladas pelos torneios do ano. 

O mais fácilera condenar tudo o que 
não deu certo, nem está dando, e res- 
ponsabilizar esse ou aquele. Mas é pre- 
ciso lembrar que a temporada é atípica 
por causa da pandemia e que o futebol 
traz um alento nesse período de tre- 
vas. Houve, eainda há, esforço genera- 
lizado das partes para manter a bola 
rolando. É notável a coragem que essa 
turmateve para retomaras partidas, se 
submeter aos testes da doença, convi- 
vercomelanoscasos positivosatéven- 
cero vírus no organismo. Tudo parece 
fácile pronto quando o torcedor sinto- 
niza sua TV ou qualquer aparelho de 
streaming momentosantes dos 90 mi- 

É preciso destacar a coragem 
e o empenho de todos para 
colocar o futebol em campo 

O VAR também entrou na dança, 
muito mais vaiado do que aplaudido, 
quase sempre condenado. O tempo pa- 
rado serviu apenas para enferrujar os 
operadores e envolvidos com as ima- 
gens de vídeo da arbitragem. Lentos 
como sempre e mais confusos do que | 
nunca. Em algumas partidas, perdeu o | EDITOR VERTICAL DE ESPORTES 
respeito dos dois lados do campo. E COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO 

SEG: Robson Morel (quinzenal) e Mauro Cera Poeira [quinenal. DOM Ligo Giorgeti 

Em tarde de graça, SP goleia o Fla 
Futebol. Com boa atuação de Volpi e muita disposição no Maracanã, Tricolor ganha de 4 a 1 e vai confiante para decisão com o Lanús 

Daniel Batista 

Ontem foi um daqueles dias 
emqueotorcedor do São Pau- 
lo vai guardar na memória. À 
equipetricolor foi até o Mara- 
canãe goleou o Flamengo por 
4a1, um dos líderes do Cam- 
peonato Brasileiro, com direi- 
to a virada e Volpi pegando 
dois pênaltis. Deu tudo certo 
para o time paulista, que ga- 
nha moral na sequência da 
temporada. Tite, técnico da 
seleção, estava no estádio. 

Parece estranho o goleiro ser 
destaque em um time que go- 
leou, mas foi o que aconteceu. 
Volpi, criticado em alguns mo- 
mentos, fez a diferença ao de 
fender as cobranças de pênaltis 
de Bruno Henrique e Pedro. Pa- 
rafechar com chave de ouro, ele 
deuumaassistência parao quar- 
togol da equipe, de Luciano. 

“Foi a primeira vez (que ele 
pegou dois pênaltis). É uma si- 
tuação rara e ainda completei 
com uma assistência para gol 
Seria umatarde perfeita e mág 
ca para qualquer goleiro. Ainda 
tivemos uma excelente vitória 
no Maracanã”, comemorou o 
goleiro em entrevista para TV. 

O goleiro do São Paulo tam- 
bém foi destaque na classifica- 
ção do time na Copa do Brasil. 
Ele pegou um pênalti na dispu- 
tacontrao Fortaleza, de Ceni. 

Santos usa 
1º tempo para 
bater o Bahia 

O Santos preciso de 34 minutos 
para liquidar o Bahia, do técni- 
coMano Menezes, quenão con- 
segueengrenar em seunovotra- 
balho. Na Vila, jogando melhor, 
os donos da casa aproveitaram 
as chances construídas. Mad- 
son, Marinho e Jobson marca- 
ram parao time paulista. Daniel 

NICOM/) jim” 

NICOM, 

visa SS] 

Iluminado. Brenner salta para festejar novo gol no SP antes de ser abraço por Igor Gomes 

A vitória de ontem tem um 
peso grande para o São Paulo, 
muitomaiordo que ostrês pon- 
tosfestejadosno Rio. O result: 
dodeixaotime de Fernando Di 
niz no pelotão de cima da tabe- 
la coma vantagem detrêsjogos 
amenosemrelaçãoa Intere Fla- 

descontou para o Bahia. Tudo 
isso no primeiro tempo. Com o 
gol, Marinho chega ao 12, no 
Campeonato Brasileiro, e conti- 
nua sua perseguição a Thiago 
Galhardo, do Inter, com 15. 

Douglas falhou num dos gols 
do Santos, o terceiro. “Criamos 
boas chances. Noterceiro gol, à 
barreiraabriu,masabolacera de- 
fensável”, confessou o goleiro. 
Jobson comemorou a vitória 

e seu primeiro gol na equipe. 
“Feliz pelo gol, fazia tempo que 
queria esse gol.” Com 19 jogos, 
o Santos chega a 30 pontos. 

mas 

mengo, os dois líderes do Nacio- 
nal. E ainda dá confi 
disputar a vaga na 
Americana contra o Lanús. 

O confronto com os argenti- 
nos será no Morumbi, quarta- 
feira. O São Paulo pr 
nhar. Perdeu o primeiro duelo 

AS'RODADA DO BRASILEIRÃO 

Gols: Madson, aos 9. Marinho, aos 25 
Daniel, dos 27, e Jobsan, aos 35 minutos 
do 1º Tempo, 
Santos: J, Paulo; Madson.L Verissimo. 
L Peres e F. Jonatar; Jobson (Sandry) 
Pituca e Jean Mota (L. Lourenço); Mari 
nho, Kaio Jorge (M. Leonardo) e Soteldo 
(Ângelo), Técnico: Cuca Bahia: Dou- 
glas;N.Paralha, A Martins, Juninho J, 
Capixaba: Gregore, Ronaldo (Elias), Da- 
niet (Clayson) e Fessin (Rossi: Élber (M. 
Antênio) e Gilberto (Saldanha) Técnico: 
M Menezes. Juiz: Heber R. Lopes. Ama- 
relas: J. Paulo, A Martins, Juninho, Mad- 
son, Marinha e Sandry. Local: Via 

a 
É RENAULT KWID 

tds em 5033-2000 
wu. nicom.combr 98200-1400 

por3a 2. Uma eliminação pode 
fazer com que a euforia de on- 
tem vire uma nova decepção. 

O jogo do Maracanã teve de 
tudo. O Flamengo abriu o pla- 
car logo aos 5 minutos, dando a 
impressão de seria fácil. Mas o 
São Paulo virou. Antes, quando 

Palmeiras vê 
Atlético como 
bom teste 

Asvitórias nas últimas partidas 
fizeram bem ao Palmeiras, as- 
sim como a contratação de um 
novo treinador, o portugu 
Abel Ferreira. Por isso, o time 
está animado para encarar o 
is MG no Brasileirão, ho- 

, às 17h, no Allianz. Será um 
Rai teste. O Atlético tem des- 
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Gols: Pedro, aos 5; Tchê Tchê, aos 17) e 
Brenner, aos 45 do 1º Tempo; Reinaldo, 
aos 13/e Luciano, aos 38 do 2º Tempo. 
Flamengo: Hugo Tsta, Gustavo Henri 
que, Natan (Léo Pereira) e Fipe Luís 
João Games, Gerson e Everton Ribeiro 
(Lincoln): Vitinho (Michael, Bruno Hervi 
que e Pedro, Téc: Doméneo Torrent 
São Paulo: Volp: Tchê Tchê, Diego, 
Bruno Alves e Reinaldo (Léo); Luan, Da. 
nie Alves, Sara e Igor Gomes (Vitor Bue 
no); Luciano e Brenner (Pablo). Téc. 
Fernando Diniz Jul: Caio Max Vieira 
RN. Amarelos: Volpi la, Diego, Go 
mes, Daniel Alves, Gérson e Gustavo 
Henrique. Local: Maracani, Rio 

estavaras, Volpipegouo pênal- 
ti de Bruno Henrique. Depois, 
Tchê Tchê fez 2 a 1 - Brenner 
havia marcado o primeiro gol. 
No segundo tempo, Reinaldo 
fez, de pênalti, e Pedro tentou 
repetir o feito, mas Volpi não 
deixou e pegou mais uma co- 
brança. No fim, ainda deu tem- 
po de dar um lançamento para 
Luciano marcar o quarto gol. 

“Para o torcedor é muito im- 
portante essa vitória. Torcedor 
queralegria e orgulho do seu ti- 
me. Acho que o são-paulino es- 
tá orgulhoso como foi contra o 
Palmeiras, em que quebramos 
tabuediantedaLDU naLiberta- 
dores. Trabalhamos para dar 
alegria à torcida”, disse Diniz. 

falques,masaindaéumdos 
tulantes à liderança no turno. 

O jogo pode ser o último de 
Andrey Lopesno comando inte- 
rino do Palmeiras. Abel chegou 
ontem ao Brasil e deve assumir 
o comando. Andrey voltará a 
ser auxiliar, mas pretende con- 
quistar a quarta vitória seguida 
e deixar boa impressão. 

O Palmeiras terá seus princi- 
pais jogadores à disposição, di- 
ferentemente do Atlético-MG, 
que não contará com atacante 
Keno. Ele está suspenso pelos 
cartões amarelos. 

Lewis deixa 
dúvidas sobre 
correr em 2021 

Lewis Hamilton pode se sagrar 
sete vezes campeão da F-1, dia 
15, no GP da Turquia, mas não 
se garante na modalidade em 
2021. Ontem, ele conquistou 
sua 93.2 vitória na categoria em 
corrida caótica em Ímola, com 
abandonos, acidentes e revira- 
voltas. O inglêsajudoua Merce- 
des a assegurar o sétimo título 
seguido do Mundial de Constru- 
tores. A equipe teve dia perfei- 
to, com dobradinha no pódio — 
Bottas chegou em segundo. Da- 
niel Ricciardo foi terceiro no 
GP da Emilia-Romagn: 
O piloto inglês “não tem ga- 

rantias” de que vai dirigir o car- 
ro da Mercedes ano que vem. 
“Eu gostaria de estar aqui no 
próximoano, masnão hágaran- 
tias disso, com certeza”, disse 

ao ser questionado sobre a pos- 
sibilidade de o austríaco Toto 
Wolff deixara chefia da escude- 
ria. “Nem sei se estarei aqui (na 
categoria) no próximo ano.” Ha- 
milton, de 35 anos, completou: 
“Eumesinto ótimo eainda mui- 
toforte... mas você falou de To- 
toe vida útil e há muitas coisas 
que estão na minha mente.” 

Lewis soma 282 pontos, con- 
tra 197 de Valtteri Bottas, seu 
companheiro na Mercedes. Pa- 
rasercampeãona Turquia, com 
três corridas antes do fim da 
temporada (duas no Bahrein e 
outra em Abu Dabi), o inglês 
precisa somar oito pontos a 
mais do que o finlandês. 
Coma vitória de seus pilotos, 

aMercedes estabeleceunovore- 
corde de títulos consecutivos 
ao ser heptacampeã. A Ferrari é 
amaior vencedora 16 conquis- 
tas-, mas não ganha o Mundial 
de Construtores desde 2008. 
“Todos na escuderia são heróis. 

incrível quebrar esse recor- 
de”, comentou Lewis. 

Pos VE DS 
intemacional 35 1910 5 4 Má 
Flamengo 351910 5 4 8 

DM amecoMo MIO 25 
Fluminense 219 0558 
SioPulo 315 8 0210 
Santos 0 8654 
Palmeiras BW GT4M 
Sport UWTIA 
Fortal UM 6654 
Corinthians 2419 6 0 74 
Grémio mw 5033 
Ceará nm 6573 

1º Atético0O 219 5 778 
wW Botalogo WB 3049 
18º Bahia 985405 
18º Coritiba. VOS 4108 

Bragantino DIBA TIS 
Vasco 865385 
AeticoPR 1618 4 4107 
Goiás 1625094 

Botafogo 2x2 Ceará 
Corinthians 1x0 

Coritiba 1x0 
Fonaleza 0x1 

Intemacional 
Atlético GO 
Fluminense. 

Ontem 
São Paulo 4x1 

Sport 1x0 
Santos. 3x1 
Goiás x 

Flamengo 
Athletico PR 
Bahia 
Vasco" 

Hoje 
Vh Palmeiras x 
20h Grêmio x 

Alético MO 
Bragantino 

“OG NÃ PNCERRADO ATÉ O FEITO DESTA NIÇÃO 

Palmei 
29" RODADA DO BRASILEIRÃO 

Palmeiras: Weverton; Gabricl Menino, 
Luan, Gustavo Gómez e Vi; F. Melo, Zé 
Refael e Raphael Veiga; Veron, Wesley e 
Luiz Adriana, Técnico: Andrey Lopes. 

Atlético-MG: Everson: Guga, Réver, 
Junior Alonsa e Guilherme Arana: Jair, 
Alan Franco e Nathan (Zaracha); Savar- 
no, Eduardo Sasha e Marrony, Técnico: 
Jorge Sampaoli. Juiz: Braulio da Siva 
Machado (SC). Local: Allianz Parque, 
Horário: 17h. Na TV: Premiere. 

Posiçhormnoro tewo 
1º Lewis Hamilton / Mercedes 1h28m325430 
2 ValtteriBottas| Mercedes a5sTB3 
3º Daniel Ricciardo [Renault a 145320 
4º Danilkwat/AlpheTauri atsstál 
5º Chartes Lectere / Ferrari alosit 
8º Sergio Perez fRacina Point a 195652 
Tº Carlos Salma rJMelaren a 205230 
8º Lando Norris | Melaren asia 
9º KimiRaiikonenAlfa Romeo a22522 
O? Antonio Oiovinazajhlia Romeo a 265308] 
TI Nicholas Latifl/ Williams aZrs185 
2º Sebastisn Vettel Ferrari a285453 
18º Lance Stroll /Racing Point a 795163 
Mt Romain Grosjean/ Haas — 
18º Alexander Albon / Red Buil 
Não rERMamaRAM a PROVA: 
PRESSE DAS ALEMATAURI) ESTEBANOCON 
RENAULT, KEVIN HACNUSSEN HAS) MA 

Posição Pontuação 
1º Leis Hamilton / Mercedes 282 

a 575284 

4º Daniel Ricciardo / Renault 
&º Charles Leclere/ Ferrari 

Tº Lando Noris | MeLaren 
8º Carlos San / Melaren 
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Dificuldades. Além de terem de lidar com a perda, famílias com idosos veem forte queda na renda com falecimento de parente, aponta 
Ipea; total de domicílios chefiados por pessoas de mais de 60 anos — maioria das vítimas da pandemia — subiu 34% nos últimos 8 anos 

Morte de idosos 
por covid-19 
empobrece famílias 
Marcas da Covid 

Renée Pereira 

Foicomarenda da mãe, de 67 
anos, que Daniela Soares Bar- 
reto conseguiu bancar seus 
doisfilhos mais velhos nos úl- 
timos cinco anos. As crianças 
foram praticamente adota- 
das pela avó, com quem passa- 
ramamorar, Noúltimo dia 23 
de agosto, porém, a história 
de dona Leovany foi inter- 

a. Diagnosticada com 
id-19, a trabalhadora que 

se aposentaria dentro de um 
ano foi internada e, em pouco 
maisde24 horas, faleceu, dei- 
xando para trás uma família 
chocada com o efeito devasta- 
dor da doença. 
“Tudo foi muito rápido. Está- 

vamos esperançosos de que ela 
sairia do hospital logo”, afir- 
mou Daniela, que rapidament 
teve de arrumar forças para li- 
dar coma falta de recursos para 
criar osfilhos. Danielamoranu- 
ma casa menor com o marido e 
afilha, de 4anos, que tem parali- 
sia cerel Com a morte da 
mãe, os dois filhos - de 18 e 14 
anos — voltaram a morar com 
ela, que ganha R$ 1.179 por mês. 
Boa parte desse valor é gasto 
com fraldas e remédios para a 
filhamenor, A renda do marido, 
quase igual à de Daniela, paga o 
aluguel e as contas da casa. 
A situação de Daniela 

lhanteà de outras famílias brasi- 
leiras que contavam com ajuda 
dosidosos para fecharas contas 
no fim do mês. Com a covid-19, 
além do trauma de perder entes 
queridos, muitas pessoas tam- 
bém passaram a conviver com 
um grau maior de pobreza. Se 
gundo estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) amorte deidososna pan- 
demia pode provocar uma que- 
da média de 20% na renda dos 
domicílios. Até o dia 27 de outu- 
bro, a redução somava R$ 245 
milhões. De acordo com o estu- 
do, 74% das mortes por covid 
são de pessoas com 60 anos ou 
mais - ou seja, cerca de 13 mil 
pesso: 
“Em alguns casos, essa perda 

podechegara100%,jáqueoido- 
so era o único provedor da ca- 
sa”, diz a pesquisadora Ana 
Amélia Camarano, autora do es- 
tudo Osdependentes da renda dos 
idosos e o coronavírus: órfãos ou 
novos pobres? Segundo o traba- 
lho,35%dosdomicíliosbrasilei- 
ros têm pelo menos um idoso e, 

* em 18,1%, eles eram os únicos 
provedores de renda da família, 
com um ganho médio de R$ 
1.666,80. Nesse grupo estão 24 
milhões de pessoas, sendo 19,5 
milhões de idosos e quase 5 mi- 

* lhões de crianças e adultos. 
E esses números vêm subin- 

* do rapidamente nos últimos 
anos. Levantamento feito pela 

* consultoriaiDados, a pedido do 
Estadão, mostra que, enquan- 

* too número de domicílios che- 
fiados por idosos com depen- 
dentes cresceu 34% desde 2012, 
o total de domicílios no Pais 
avançou 199% no mesmo perio- 
do. “O Brasil está passando por 
umenvelhecimento populacio- 
nal importante. Por isso, vere- 
mos cada vez mais idosos como 
provedores de suas famílias”, 

e Arrimo perdido 
“Em alguns casos, essa 
perda (de renda) pode 
chegar a 100%, já que o 
idoso (que morreu) era o 
único provedor da casa” 
Ana Amélia Camarano 
PESQUISADORA DO IPEA 

diz o pesquisador do iDados, 
Bruno Ottoni. 

Emprego. Além da questão po- 
pulacional, esse fenômenotam- 
bém está associado ao aumento 
do desemprego, que alcançou 
14,4% em setembro. Antes dis- 
so,entreo primeiro segundo 
imestre de 2020, quando o 

subiu de 11,6% para 
13,8%, o número de residências 
chefiadas por idosos com de- 
pendentes aumentou em 541 
mil, segundo oiDados. No mes- 
mo periodo de 2019, houve uma 
redução do número de domici- 
lios chefiados por idosos. 
“Sem emprego, familiares 

passama depender dos mais ve- 
lhos, muitos deles aposenta- 
dos”, diz a professora e coorde- 
nadora de economia do Insper, 
Juliana Inhaz. Quem mora jun- 
tocom os pais retarda a saída. E 
aqueles que já eram indepen- 
dentes, ao se deparar com o de- 
semprego, voltam ao lar paren- 
tal. Quandoháo enriquecimen- 
todas famílias, ocorre o contrá- 
rio, Os adultos se separam dos 
pais, diz o economista Daniel 
Duque, do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Ge- 
tulio Vargas (Ibre/FGV). “Hoje 
vivemosoinverso. Háumempo- 
brecimento, eosfilhos voltama 
morar com os pai 
Mas, na avaliação de Juliana, 

hojeosidosos estão mais vulne- 
ráveis. Mesmo aqueles que so- 
brevivem à covid passam a gas- 
tar uma parcela maior da renda 
com remédios e outros cuida- 
dos médicos. Nessa situação, a 
família é obrigada a enxugar o 
orçamento, sobretudo se há al- 
gumdesempregado emcasa. Is- 
so significa um número maior 
de gente na pobreza. 

Para Ana Amélia, os idosos 
sãovítima duas vezes nessa pan- 
demia: são mais discriminados 
nomercado detrabalhoesãoos 
mais atingidos pelo coronaví- 
rus. “Podemos dizer que, quan- 
domorreumidoso, uma família 
entrana pobreza.” 

Perda. Mãe de Daniela morreu de covid-19 em agosto 

Mortes na pandemia 
PESSOAS COM 80 ANOS OU MAI 

B% 

Participação no mercado 

Renda 

Participação dos idosos 
na renda dos domicílios 

70,6% 

Fome 

Família de Processadores Intel* Core" 

dana Corporate cu de sua subiciras nos EVA ejou em cure: paes, Produto boniicado pata 

TOTAL DE DOMICÍLIOS BRASILEIROS 

72,6 milhões 

PARTICIPAÇÃO DO IDOSO 

ERAM HOMENS 

RAR 
RAR 
tRaR 
Lida 
RARA 
RARA 
aAAA 

25,4 milhões 

TOTAL DE DOMICÍLIOS 
coM IDosos 

Origem da renda 

62,5% 

VEM DE 
PENSÕES OU 
APOSENTADORIAS 

TOTAL DE MORADORES EM 
DOMICÍLIOS COM IDOSOS 

TOTAL DE 
MORADORES 
NÃO IDOSOS 
30,9 
milhões 

iii ques 
driniiiiio 
AU 
tem 

Iposos 
34,3 
milhões 

Domicílios onde a renda 
do idoso é maior de 50% 

60,7% 

MORADORES 

roniicajEs Tanto 

NATO 

VAIOº FE14 e FE15 
* 102 Geração de Processadores Intel” Core!M 

* Windows 10 Pro 

* Armazenamento SSD de 2566B ou HD de 1TB 

* Memória de até 8GB 

gi 

alho 
HEMPODERESEUMUNDO 

compre os 
pela Positiva Tecnologia SA. seguindo 

= 0 dias de gar 

FDOREi 

(inte) 

= i7 Ei | 

eu em br.vaio.com 
todos padrães de qualidade da VAIO Japão, 

1. Para acestar a internet, a cliente deve possuir uma Unha. 
quirinão x erérics necessários 

inside, Imtel Cor s para o uso do serviço. re e Core Insido são marcas registradas. 
legitação de informática. Imagens meramente usirativas.Novembra/2020 

É) 



Bz 

coluna do 

Economia | secunoa-rerRa, 2 DE Novemero DE 2020 

broadcastagro 

Mercado externo puxa 
desempenho da Alegra 

Alegra Foods prevê fechar o ano com faturamento de R$ 800 mi- | 
lhões, 23% acima de 2019, graças ao bom desempenho da carne suí- 
na brasileira no exterior. “Dobramos o volume exportado em rela- 

ção ao ano passado”, conta Matthias Rainer Tigges, superintendente da 
indústria de alimentos. Em 2019, a empresa embarcou cerca de 1 mil tonela- 
das do produto por mês. Hoje essa média é de 2 mil toneladas/mês. A Ale- 
gra, empreendimento das cooperativas Frísia, Capal e Castrolanda, con- 
cluiu em setembro investimento de R$ 20 milhões em seu frigorífico de 
Castro (PR), ampliando para 3,5 mil suínos por dia a capacidade de abate, 
ante 3,2 milaté agosto. Isso permitiu atingir 9 mil toneladas de carne pro- 
duzidas a cada mês, ante 8 mil toneladas mensais em 2019. Em 2021, serão 
investidos R$ 40 milhões em nova ampliação da unidade para elevar o aba- 
tea3,9 mil suínos/dia. A Alegra exporta para mais de 30 países, que repre- 
sentam um terço do faturamento. Hong Kong é destino de 40% do total 
vendido ao exterior, seguido de Vietnã Cingapura. 

» Retomada, No mercado interno, 
o consumo de carne suína vem se 
recuperando desde junho. Em 
abril, com o baque da pandemia do 
novo coronavírus, as vendas da Ale- 
gra no Pais chegaram a cair 30%. 
Enquanto o exterior busca aqui 
cortes e miúdos in natura e conge- 
lados, o brasileiro pede produtos 
de maior valor agregado, como ma- 
rinados, embutidos e itens para 
churrasco e feijoada. 

» Alerta. O custo da ração preocu- 
pa a indústria. Tigges diz que a pro- 
dução de milho e soja das três coo- 
perativas assegura suprimento, mas 
será inevitável o repasse da alta des- 
ses insumos para o preço das car- 
nes. O indicador Esalg/BM&FBoves- 
pa para o milho, que tem como refe- 
êncii io de Campinas (SP), 

acumula avanço de 69% desde o co- 
meço do ano. No caso da soja, na 
média de cinco praças do Paraná, a 
valorização foi de 100%. 

» Polêmica. Entidades do setor de 
biodiesel contestam pontos do rela- 
tório “Comercialização de Biodie- 

O Mapa da Bolsa 

Suínos. Unidade em Castro (PR) receberá aporte de R$ 40 mi em 2021 

sel”, do Comitê Abastece Brasil, 
que analisa o quadro atual e mode- 
los a serem adotados após a Petro- | 
brás concluir o desinvestimento em | 
refinarias. Elas defendem a revisão 
do documento quanto a questões 
tributárias, de fiscalização e concor- 
rência, estoques para garantir abas- 
tecimento, volatilidade de preços e 
abertura para importação de biodie- 
sel, entre outros pontos. 

» Calma. Chamado pelo governo 
para conversar, o setor defendeu 
análises de impacto regulatório e 
a criação de grupos de trabalho | 
para discutir fiscalização e tribu- 
tação. Daniel Furlan Amaral, eco- 
nomista-chefe da Associação Bra- 
sileira das Indústrias de Óleos 
Vegetais (Abiove), diz que uma 
decisão “equivocada” para o bio- 
diesel prejudicaria o esmagamen- | 
to de soja e a oferta de farelo, 
com reflexo sobre ração e proteí- 
na animal, e pode frear investi- 
mentos. “O setor de biodiesel 
cresceu com essas taxas incríveis 
de sucesso porque até hoje houve 
previsibilidade” 

* As ações que mais subiram e as que mais caíram 
na semana passada 
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» Degrau acima. Com a demanda 
aquecida pela came brasileira, cresce o 
investimento na melhoria genética do 
rebanho. A Genex acaba de importar 
dez touros da raça angus dos Estados 
Unidos e, no início de 2021, mais 20 
chegarão aqui. O salto genético que o 
sêmen desses bovinos trará aos descen- 
dentes poderá injetar até R$ 1 bilhão 
na economia nacional em dois anos, 
em razão do aumento de produtivida- 
de do gado e da qualidade da came, 
projeta Sérgio Saud, diretor executivo 
da empresa de inseminação artificial. 

» Olhar à frente. Saud explica que os 
touros vão gerar bezerros de alta quali- 
dade que serão vendidos para abate. 
“E a inseminação é o primeiro passo 
para alimentar essa cadeia de valor”, 
afirma. A aquisição dos reprodutores 
faz parte de um plano de negócios da 
Genex que conta com investimento 
de US$ 1 milhão para ampliar sua atua- 
ção no Brasil. 

e Melhoramento 

47% 
foio crescimento do mercado de 
genética de gado de corte no Brasil 
este ano até agosto, conforme a Asbia 

» Passando a limpo. A Federação 
da Agricultura e Pecuária de São 
Paulo (Faesp) pretende chegar a 
2021 com 80% dos imóveis rurais 
do Estado, ou 300 mil proprieda- 
des, dentro do Programa de Regu- 

| Iarização Ambiental (PRA), conta 
à coluna Tirso Meirelles, o vice- 
presidente da entidade. À adesão, 
feita após o registro no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), é indispen- 
sável ao cumprimento do Código 
Florestal. Pelo PRA, produtores 
apresentam projeto para recuperar 
Áreas de Preservação Permanente 
(APP) e Reservas Legais alteradas 

| até 22 de julho de 2008. O projeto 
deve ser executado em 20 anos. 

» Empurrão. O trabalho ganha im- 
pulso com o decreto estadual 
65.182, publicado no mês passado, 
que detalha como o PRA deve ser 
implementado. A Faesp acaba de 
fechar convênio com a Embrapa 
Informática Agropecuária para de- 

| senvolver um software pelo qual 
será possível inserir dados dos 
produtores, checar sobreposições 
a unidades de conservação e ou- 
tras funcionalidades. A meta é co- 
meçar a usar o sistema no primei- 
ro trimestre do ano que vem. 

LETICIA PAKULSKI, CLARICE COUTO 
e TÂNIA RABELLO 

O ESTADO DE S. PAULO 

A autonomia do 

Banco Central 

CLAUDIO ADILSON 
GONÇALEZ 

stá previsto para ser votado 
amanhão Projeto de LeiCom- 
plementar (PLP) 19/2019, do 

senador Plínio Valério (PSDB-AM), 
quedefineosobjetivosdo Banco Cen- 
tral (BC) do Brasil, estabelece sua au- 
tonomia operacional e dispõe sobre a 
nomeação e demissão de seu presi- 
dente e de seus diretores, que passa- 
rão a ter mandatos fixos, não coinci- 
dentes com o do presidente da Repú- 
blica. Esse PLP deveria ter sido vota- 
dona quarta-feira da semana retrasa- 
da, mas naúltima hora foi retirado da 
pauta. Oxalá vá à frente desta vez, da- 
do que, se aprovado, promoverá im- 
portante avanço institucional, com 
impactos relevantes na redução dos 
custos para manter a inflação contro- 
lada e para garantir a estabilidade do 
sistema financeiro nacional. 

Note-sequeo PLPpropõeaautono- 
mia operacional, e nãoa independên- 
ciatotal do BC. Ouseja, o BC terá po- 
der para definir como vai atuar 
alcançar os objetivos fixados em lei e 
as metas determinadas pelo governo 
pormeiodo Conselho Monetário Na- 
cional (CMN), não por ele próprio. 
Trata-se de independência de instru- 
mentos, enão de objetivos. É diferen- 
te, porexemplo,do BancoCentral Eu- 
ropeu, que traça suas próprias metas 
paraa inflação na zona do euro. 
A literatura econômica é farta em 

estudos sobre o tema. Por exemplo, 
umimportantetrabalho publicado pe- 
lo FMI em 2007, de autoria di 
Amoneeoutros, traz sólida evi 
empiricasobrea existênciade relação 
de causalidade entre o maior grau de 
autonomia dos bancos centrais e o al- 
cance da estabilidade de preços, com. 
menor custo para O governo e para à 
sociedade. 

Ocitado trabalho também identifi- 
ca quatro princípios que devem n 
tearaautonomia. São eles: 1) defini: 
estabilidade de preços como o objer 
vo principal da política monetária; 2) 
vedar empréstimos diretos do BC ao 
Tesouro; 3) garantir total autonomia 
para a autoridade monetária decidir 
sobreataxabásicadejuro;e4) assegu- 
rarquenãohajaqualquerenvolvimen- 
to do governo na formulação das po- 
líticas a serem adotadas pelo BC para 
alcançar seus objetivos. 

No Brasil, o presidente e demais di- 

retores do BC podem ser demitidos 
poratounilateral do presidente da Re- 
pública. Anovanorma estabelece que 
essa demissão, no curso do mandato, 
somente poderáocorrerquandohou- 
ver comprovado e recorrente desem- 
penho insuficiente paraoalcancedos 
objetivos do BC, competindo ao 
CMN apresentar proposta ao presi- 
dente da República, ea exoneração só 
se concretizará após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal. 
Com esse arcabouço legal, a obser- 

vância dos princípios 3 e 4menciona- 
dosno estudo de Amone fica garant 
da.O princípio  estátextualmentees- 
tabelecido no caput do art. 1.º do PLP 
co2jáénorma constitucional. 
Cumpridosesses princípios, ogran- 

deganho é ode credibilidade da auto- 
ridade monetária. Os participantes 
do mercado passam a confiar que, 
quando for necessário, o BC tomará 
as medidas corretas para cumprir as 
metas que foram a ele estabelecidas, 
nãoestando sujeitoa injunções políti- 
cas de qualquer natureza. Com isso, 
asexpectativasdeinflação ficarão an- 

Oxalá o PLP 19/2019 vá à 
frente. Se aprovado, vai 
promover importante 
avanço institucional 

coradas, o que reduzirá significativa- 
menteo custo de mantera estabilida- 
de de preços. Além disso, ao contrá- 
riodo que muitos acreditam, dirigen- 
tes de bancos centrais autônomos fi- 
cammaisblindadosàs eventuais pres- 
sões de lobbies do setor privado, cu- 
jasdecisões de políticamonetária po- 
dem desagradar. 

Finalmente, comodisseoconsagra- 
do economista da Universidade de 
Princeton Alan Blinder, o processo de 
desinflação se dá com defasagem em 
relação às decisões do BC. Pode haver 
um custo inicial, em termos de queda 
da atividade, e os benefícios, ou seja, 
osdecorrentesdaredução dainflação, 
ocorrem gradualmente, no futuro. 
so exige que a política monetária te- 
nhahorizontedelongo prazo, mais di- 
fícil de ocorrer sem autonomia legal. 

* 
ECONOMISTA, DIRETOR-PRESIDENTE DA 
MCM CONSULTORES, FOI CONSULTOR DO 
BANCO MUNDIAL, SUBSECRETÁRIO DO TE- 
SOURO NACIONAL E CHEFE DA ASSESSORIA 
ECONÔMICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Bernardo, 
diretor da Inter Academy Brazil 

'Nossa visão é 
de que o futebol 
pode ajudar a 
formar cidadãos” 

m novo projeto de franquias 
de escolas de futebol - a In- 

zer o jeito europeu de pensar em fu- 
tebol para o Brasil. Segundo Marcelo 
Bernardo, presidente da Inter Aca- 
demy Brazil, 
no Inter de Milão já tem so acade- 
mias contratadas e, mesmo com a 
pandemia de covid-19, pretende che- 
gar a 150 escolas no ano que vem e a 
300 unidades em cinco anos. “A 
ideia é que possamos introduzir valo- 
res, através do esporte, que vão 
acompanhar essa pessoa depois, em 
qualquer profissão, como médico, 
jornalista ou empresário”, explica 
Marcelo Bernardo, diretor da Inter 
Academy Brazil. 

Leia, a seguir, os principais tre- 

AGÊNCIA ae) 

ter Academy Brazil - quer tra- 

rojeto do clube italia- 

chos da entrevista: 

*€ Por que trazer um projeto de base de 
um time italiano ao Brasil? 
O mercado (de escolas de futebol) é 
muito mal explorado, com receita 
focada somente na cobrança de men- 
salidade dos alunos. Nós vamos 
além disso. A nossa diferença é que 
vemos o futebol da mesma maneira 
que os europeus - e estamos trazen- 
do isso para cá. Além do futebol, in- 
troduzimos outros idiomas no currí- 
culo, temos um acompanhamento 
disciplinar e a visão de formação de 
cidadão. 

e Então, a ideia não é, necessariamente, 
formar novos talentos para o futebol? 
Queremos formar o torcedor do futu- 

ESTADO 
ma 

ro. O aluno vai aprender a visão téc- 
nica e tática do futebol, mas, para 
uma pessoa virar profissional, ela de- 
pende de talento e condição física. 
Então, o que oferecemos é dar a essa 
criança o mesmo treinamento da In- 
ter de Milão, medindo toda a evolu- 
ção, A ideia é que possamos introdu- 
zir valores, através do esporte, que 
vão acompanhar essa pessoa depois, 
em qualquer profissão, como médi- 
co, jornalista ou empresário. 

6 Qual é o tamanho do projeto no País, 
atualmente? 
Já estamos com 50 unidades contra- 
tadas e temos mais interessados. O 
nosso projeto é de chegar a 300 aca- 
demias, em cinco anos, que vão reu- 
nir cerca de 50 mil atletas. A nossa 
formação vai dos 3 aos 17 anos. 

& Como a pandemia afetou a instalação 
das escolas pelo País? 
Algumas atividades recomeçaram no 
mês de outubro, dentro de um proto- 
colo do Conselho Federal de Educ: 
ção Física. Como muitos dos nossos 
parceiros são empresários novatos, 
nosso foco atual é na preparação pa- 
ra a gestão de um negócio. Mas pre- 
tendemos acelerar em 2021, fechan- 
do o ano que vem com 150 acade- 
mias. / FERNANDO SCHELLER 
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Aposentadoria garante renda regular 
Com renda garantida em cenário de incerteza, idosos têm a função de bons provedores da família brasileira", segundo economista da FGV 

Ee 
Renée Pereira 

Os idosos, sobretudo os apo- 
sentados e pensionistas, são 
considerados uma elite no 
País do ponto de vista de ter 
uma renda fixa regular. Qua- 
se 63% da renda dos idosos 
vemde pensões e aposentado- 
rias, o que garante a regulari- 
dade do ganho e estabilidade 
das famílias. Por conta do pe- 
so dessa renda é que a morte 
dos entes queridos por causa 
da covid-19 leva ao empobre- 
cimento das famílias. 
Segundo estudo da FGV So- 

cial, os idosos são 17,44% dos 
59% mais ricos do Brasil e 1,67% 
dos 5% mais pobres. “Osidosos 
têm uma função de bons prove- 
dores na sociedade brasileira”, 
diz o economista Marcelo Neri, 
diretor da FGV Social, destacan- 
do que a família de quem mora 
com pessoas com mais de 60 
anos é pequena. Em média, tem 
2,68 pessoas por domicílio. 

Outro dado que demonstra 
como a renda dos idosos ga- 
nhoupesonasociedade brasilei- 
ra vem da Serasa Experian. 
Com mais estabilidade nos ga- 
nhos, osaposentados passaram 
a ter mais acesso ao crédito — 
muitasvezes paraatenderasne 
cessidades dos filhos. O resulta- 
dodisso foi o avanço da inadim- 
plência entre os mais velhos 
Segundo o economista da Se: 

rasa, Luiz Rabi, o idoso tem 
uma taxa de inadimplência me- 
nor, mas éa que mais cresce en- 
tre todas as faixas etárias. Em 
2018, 32% dos idosos acima de 
60 anos estavam inadimplen 
tes. Hoje, esse número está em 
37%. Enquanto isso, na faixa etá 
ria entre 41 e 60 anos, essa fatia 
subiu de 40% para 42%; e na de 
26.40 anos, ficou em 45%. 

Dependência. Thaynnara Vale 
tim Batista e o irmão moravam 
com o pai, de 56 anos, até o fim 
de abril, quando ele morreu de 
coronavirus. Segurança, Fran 

'o Alberto Batista trabalhou 
vários dias sem saber que havia 
contraído a doença. Achava que 
estava apenas cansado, mas os 
sintomas pioraram e eleteve de 
serinternado e entubado. Resis- 
tiu apenas poucas hora: 
Desempregados na época, 

Thaynnara, 25 anos, e o irmão, 
de27anos, dependiam financei 
ramente do pai. Com a morte, 
ficaram sem nenhuma renda. 
“Não conseguimos o auxílio do 
governo e acabamos sendo so- 
corridos pela Cufa (Central 
Únicadas Favelas), quenos of 
receu cestas básicas por mais 
de dois meses”, diz ela. Além 
disso, eles ganharam R$ 120 
por mês do movimento Mi 
da Favela para pagarem algu- 
mas despe: 

Hoje, Thaynnara está traba- 
lhandoe ganha um salário mini 
mo por mês. “Estou tentando 

colocar as contas acumuladas 
ao longo dos meses em dia, mas 
ainda não consegui.” A preocu- 
pação é ter água e luz cortadas 
por falta de pagamento. “Devo 
ter umas oito faturas vencidas 
em casa”, diz cla. 

Ajuda. A situação de Claudia 
Corrêa, de 45 anos, é parecida. 
Sua mãe, Eneide Corrêa, de 79 
anos, era o alicerce financeiro 
da família, A idosa morava com 
Claudiaeum neto, de24anos. A 
renda de cerca de R$ 3 mil, co 
mo pensionista, garantia o alu- 
guel do apartamento, o paga 
mento da energia elétrica e par- 
te da alimentação da casa. Com 
sua morte, em março, em fun- 

e Contas em atraso 
“Estou tentando 
colocar as contas 
acumuladas ao longo 
dos meses em dia, mas 
ainda não consegui. Devo 
ter umas oito faturas 
vencidas em casa.” 
Thaynnara Valetim Batista 

RAIMo) 3 

ção das complicações do novo 
coronavírus, Cláudia tem se 
desdobrado para dar conta das 
despesas mensais, sem a ajuda 
do salário da mãe. 

jachegoua receber salário 
de abril, já que a mãe faleceu no 
fim do mês anterior. “O último 
salário foi para pagar parte das 
despesas com os medicamen 
tos eo aluguel de casa. A renda 
era mais do que uma contribui- 
ção no orçamento, ela supria 

metade das despesas de 

Para driblar a falta do salário 
da mãe, Claudia mudou-se de 
casa e hoje vive com a ajuda do 
filho e as encomendas de doces 
e salgados. “Estou sem traba- 
lhar com carteira assinada. A 
pandemia também fez eu fe 
char a minha loja de roupas e 
agora faço bolos, tortas e comi 
das sob encomenda para ajudar 
nas contas de casa. Por outro 
lado, meu filho se formou em 
julho e parei de pagar a faculda- 
de dele. É uma despesa a me- 
nos.” [COLABOROU ROBERTA 

PARANAENSE, ESPECIAL PARA O 
ESTADÃO 
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Dificuldades. Após a morte do pai, Thaynnara Valetim, 25 anos, se viu sem nenhuma renda 
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Viúva aguarda 
liberação de 
pensão 

A agente comunitária de saúde 
Diana Ketlen Nogueira, de 36 
anos, moradora do bairro Alvo 
rada, em Uberlândia, no Triân- 
gulo Mineiro, perdeu há dois 
meses o marido, Eduardo José 
Nogueira, de 42 anos, que mor 
reu depois de contrair o vírus. 

Eduardo era aposentado por 
problemas cardíacos e diabe- 
tes, doençaqueacaboulhetiran- 
do parte da visão. 

Hoje, Diana conta que o salá. 
rio que recebe corresponde à 
metade do valor do benefício 
que era pago ao marido pelo 
INSS. Com a morte do Eduar 
do, as contas atrasaram. 

O casal tem uma filha, Maria 
Tereza, de 1 anos. À casa da fa 
míliaficanos fundos daresidên- 
cia da mãe de Eduardo, onde 
mãe e filha seguem morando. 
“Eletinhamuitascomorbida 

des, mas você não espera que 
isso aconteça”, diz Diana. “Gra- 
ças a Deus não chegou a faltar 
nada, mas por causa da ajuda da 
família”, A agente comunitária 
deixou atrasar algumas contas, 
comoa de água. 

Retomada. Pela legislação, a 
vitivatemdireitoareceberobe: 
nefício pago ao marido. “Mas o 
dinheiro ainda não foi liberado. 
Disseram que agora vai sair. 

Diana afirma ainda que o que 
vairecebernão é o mesmo valor 
queerapagoa Eduardo:Voure- 
ceber 70% do benefício, e por 
um prazo de 15 anos.”/LEONARDO 

Desconto em conta 

de luz chega a mais 
2 milhões de famílias 

Regras da Tarifa Social 
garantem desconto de 
até 65%; em setembro, 
benefício chegou a 
11,3 milhões de clientes 

Anme Warth | srasítia 

Ototal de famílias de baixa ren- 
da com descontos na conta de 
luz aumentou em mais de 2 mi- 
lhõesnesteano. Em janeiro, an- 
tes da pandemia, 9, milhões de 
famílias se enquadravam nos 
critériosdo programa TarifaSo- 
cial, que concede descontos de 
até 65% nas tarifas, Nove meses 
depois, a base de beneficiários 
eraden 3milhões, segundo nú- 
meros da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), que 

aponta ainda alguma subnotifi- 
cação. O alcance do programa 
podechegara16,6milhô 
siderando dados do Cadastro 
Único do governo. 
AAneelmonitoradepertoes- 

ses dados, pois o programa é 
bancado por valores a mais co- 
brados na conta de luz dos de 
mais consumidores. Em 2020, 
o custo do Tarifa Social será de 
R$ 2,6 bilhões, valor que subirá 
para R$3,24 bilhões no ano que 
vem. Se todos os potenciais be- 
neficiários acessarem o benefi- 
cio, a conta subirá para R$ 4,76 
bilhões. 

Para ter acesso à Tarifa So- 
cial, é preciso estar inscrito no 
Cadastro Único, com dados 
atualizados, e comprovar renda 
per capita de até meio salário 
mínimo. O desconto, no entan. 

to, não é automático. O interes 

sado precisa fazer a solicitação 
para a prefeitura do município 
emquevivee, depois, paraadis- 
tribuidora, que repassa os da- 
dosà Aneel. 

Diretor da Ancel, Sandoval 
de Araújo Feitosa aponta duas 
razões paraocrescimentode 
mílias cadastradas neste ano. 
Uma delas é a recessão causada 
pelo novo coronavírus, que au- 
mentouonúmero de desempre- 
gadosederrubouarenda de mi- 
lhões de brasileiros. Outra é 

uma iniciativa da própria agên 
cia reguladora, que começou 
uma campanha para ampliar o 
número de beneficiários com 
as distribuidoras. 

De acordo com Feitosa, na 
média nacional, 68% das famí- 
liasaptasá Tarifa Social efetiva 
menterecebemobenefício. En- 
quanto esse índice é de mais de 
90% em Estados como Paraíba 
e Sergipe, a adesão é inferior a 
45% no Amazonas, Roraima, 
Amapá, Santa Catarina e Distri- 
to Federal. Para ele, a burocra 

cia e a falta de informações ex- 
clui muitos consumidores. 
Otrabalho da Aneel começou 

nos Estados do Maranhão e 
Piauí, ondeo índice de desenvol 
vimento humano (IDH) estácn- 
tre os mais baixos do País. Em 
pouco mais de um ano, o Mara- 
nhão elevou o número de famí- 
lias cadastradas de 450 mil para 
quase 1 milhão. Já o Piauí atin- 
giu o maior nível de aderência 
ao programa: 97% das famílias 
elegíveis recebem o benefício. 

Impacto. Um relatório de ava- 
liação do programa realizado 
pela Controladoria-Geral da 
União (CGU) e concluído neste 
ano apontou que o programa 
tem pouco espaço para desvio: 
além de sair barato em rela 
aobenefício que representa pa- 
raas famílias. Cada R$ 1 bilhão 
em subsídios tem impacto mé- 
dio de 0,6% nas tarifas dos de- 
mais consumidores. 

Para as distribuidoras de 
energia, aumentar o número de 
famílias de baixa renda cadas- 
tradas no programa ajuda a re- 
duzir a inadimplência. É tam- 
bém uma maneira de cumprir 

AUGUSTO, ESPECIAL PARA O 
ESTADÃO 

e Cálculos 

2.6 bi 
será o valor gasto com o 
programa Tarifa Social em 2020 

R$ 3,24 bi 
é o total previsto para 2021 

práticas ambientais, sociais e 
de governança, uma cobrança 
cada vez maior por parte dos 
acionistas. 
O diretor de relações institu- 

cionais da Equatorial Energia 
Maranhão, José Jorge Leite Soa- 

res, disse que, paraampliaroto- 
taldebeneficiáriosdo TarifaSo- 
cial, a empresa capacitou seus 
funcionários para identificar o 
público-alvo do programa nos 
municípios em que atua e in- 
cluiua informação sobre o des. 
conto em peças publicitárias 
Segundo o executivo, conces 

sionárias de outros Estados e 
grupos econômicos também 
procuraram a empresa para ob- 
terinformações sobre como au- 
mentar a base de cadastrados. 

=. 
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Cidades do 
petróleo têm 
nova onda de 
dificuldades 
Com pandemia, municípios como Macaé 
vivem forte redução da atividade econômica 

Fernanda Nunes | RIO 

A Bacia de Campos, área de 
produção de petróleo que fez 
do Norte do Rio de Janeiro 
uma região próspera em arre- 
cadação e emprego, entrou 
em uma onda de decadência 
que já se estende por cinco 
anos e foi reforçada pela pan- 
demia. Nunca antes a Petro- 
brás se desfez de tantos cam- 
pos e plataformas como nos 
últimos dois anos. Em 2020, 
pela primeira vez, a produção 
da Bacia de Campos caiuabai- 
xo da marca de 1 milhão de bar- 
ris por dia. Além disso, a co- 
vid-19 permitiu que funcioná- 
rios que antes davam expe- 
diente na região passassem a 
trabalhar de outros locais. 

O efeito dessa confluência 
de fi 

Ostras. A proliferação de pla 
de aluguel e venda de imóveis 
retrataacrisce revela queo Nor- 
tefluminensejánão éaumater 
ra de oportunidades. “Abri um 
espaço pequeno no centro de ta que o número de clientes - tróleocagoras a queda da produção de barris 
Macaé, em 2010, para vem caindo desde 2015. “Issojá. lo programa de d de óleo pela Petrobrás foi de 
moços € lanches. F estavaacontecendoantesdaco- — tos da Petrobrá 
bomatézo15. Mas, trêsanosde 
pois, já não estava legal. Com a 
covid, encerrei o negócio. Ago 

rafaçobolo em casa”, conta Ma- 
noela Guedes, que chegou a ter 
n funcionários com carteira as- 
sinada e, neste ano, dispensou 
osúltimos três. 

Em Campos dos Goytacazes, 
o município mais beneficiado 
com a arrecadação de royalties 
nos tempos de pro: 
presidente da a: 
mercial, Leon: 
queelepróprio: 
do pela crise. 

Ainda em 2019, após a Petro 
brás esvaziar um prédio no mu- 
nicípio, seu faturamento caiu 
30%. Antes mesmo dos prejuí- 
zos da pandemia tomarem pro- 
porções maiores, em março, 
Abreu fechou sua loja de salga- 
dos em Macaé. “Se há queda da 
atividade de petróleo, a mão de 
obra vai buscar outros lugares. 
É menos gente para circular e 
gastar”, afirma Abreu. 

Para contornar os desafios, 
Herbert de Paula, que há 15 
anosé dono detrês padarias em 
Macaé, tem apostado na 
de alimentos mais sofisticados 
e, porisso, e rela 

stá sendo afeta- 

vid-19. Começou coma Lava Ja 
to. Foi um monte de gente em- 
bora”, diz. 

NÃO HA VAGAS 

e A situação do emprego nas cidades produtoras de petróleo 

Saldo de ocupação anual 

Macaé Campos dos Goytacazes 

2821 2139 

26 | 

10.906 1.349 MR 
12.294 

2015 2016 2017 2018 2019 2020" 2015/2016 2017/2018 2019 

* ATÉ JULHO 

Fongres:i 

Uma fotografia da queda do 
investimento da Petrobrás e 
dos efeitos na cidade de Macaé 
é o Edifício Novo Cavaleiros, o 

últimoaser esvaziado pela esta- 
talnacidade. O contrato do alu- 
gueldo prédio foiencerradoem 
2019. À entrega ocorreria no 
fim doano. Veio, então, o coro- 

navírusetodo pessoal foilibera- 
do a trabalhar a distância. Se- 

Petroleiros do Norte Fluminen- 
se (Sindipetro-NF?), 1,7 mil tra. 
balhadores ocupavam o prédio. 
O prédio é hoje uma estrutu 

ra às escuras numa zona nobre 
da cidade, ocupado por poucos 
segurançasecercado porum es- 
tacionamento abandonado e 
umterreno baldio. Na portaria, 
maquetes de plataformas estão 
amontoadas num canto. No dia 
em que a reportagem foi ao lo- 
cal, móveis de escritório que es- 
tavam amontoados na calçada 
diante do edifício foram poste- 
riormentelevados porum cami 
nhão de mudança. 
Osefeitos da derrocada da re- 

ião começaram com a Opera- 
jo Lava Jato, continuaram 

com a queda da cotação do pe: 

leyColombini 
integralmente 
parcialmente outros doi: 
2020,coma pandemia, ops 

tal se de: 
produção como em 2019 e 
2020, diz o professor do Institu- 

Biocombustíve s (ANP), 

= 
-1.409 

2020" 

Perda. Edifício da Petrobrás em Macaé agora está vazio 

to de Economia da UFRJ Ider- 
am vendidos 
campos e 

sador contabiliza a interrupção 
da produção em oito platafor- 
mas, Resultado: no acumulado 
de janeiro a setembro de 2020, 

A Petrobrás refuta a tese de 

Produção de petróleo e 
gás na Bacia de Campos 
em setembro** 
MILHÕES DE ÓLEO EQUIVALENTE 

POR DIA. BOE/DIA 

166 
148 

119 123 
095 

2020 

“SETEMBRO É O ÚLTIMO MÊS DIVULGADO PELA ANP EM 2020 

TNFOCANFIGO/ESTADAS 

qui- atividade” 

comfocoem 

lação de pelo menos 
s unidade 

próximos anos, 

to para aumento da produ 
revitalização e reorganiz; 
da malha de escoamento.” 

[6] 070 [o [070 [7 RO Me ciala go for: 
político 

"Para ter harmonia, precisa acontecer e —| 

entre todos os entes federados. Ainda 
não conseguimos essa organização em 

Brasília. Precisamos de mais união 

JAIR BOLSONARO 

“Todas as 

medidas de 

entre os entes federados" 

política Brasileira 

que reduziu sua presença no 
Norte fluminense. Por meio de 
suaassessoria deimprensa, afir- 

m mouque “mantém-se em plena 
na área, onde atua 

com um plano de renovação 
ivos demaior va- 

plano inclui 

na Bacia, nos 

além de diver 
sosprojetos de desenvolvimen- 

o, 

O ESTADO DE S. PAULO 

Região fechou 
50 mil vagas 
em cinco anos 

A contração da produção da Ba- 
cia de Campos custou so mil 
postos de trabalho, nos últimos 
cinco anos, a dois municípios 
do Norte fluminense, Campos 
dosGoytacazes e Macaé. Os da- 
dos são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do Tra- 
balho, e fazem parte de pesqui- 
sade Iderley Colombini, profes- 
sor do Instituto de Economia 
da UFRI. 

Osefeitosno mercado de tra- 
balho são mais sentidos em Ma- 
caé, onde funcionaa sede admi- 
nistrativa da Petrobrás e tam- 
bém estão instaladas dezenas 

s fornecedoras de 
s à estatal. A cida- 

de responde por 80% do saldo 
entre admissões e dispensas 
desde 2015. 

Uma peculiaridade, no entan- 
to, aconteceu no mercado de 
trabalho em Macaé, noano pas- 
sado. Após cinco anos de per- 
das, o número de pessoas que 
conseguiram um empregosupe- 
rou o de demissões - mas esse 
efeito não veio da indústria do 
petróleo. O respiro ocorreu no 
segmento de serviços de enge 
nharia e arquitetura, que inclui 
trabalhos como os de assesso 

de engenharia. 
no tempo em que fo- 

ram fechados 358 postos de tra- 
balho em atividades diretas e 

ração de petróleo no 
sado, foram criados 1,4 
serviços de engenharia 

arquitetura. Ainda assim, O to- 
tal de salários pagos para man- 
ter as plataformas funcionan 
do, R$ 21,5 milhões, superou o 
do segmento em expansão, R$ 
13,7 milhões. 

“Asituação sótempiorado pa 
raos petroleiros. Acadaano são 
condições piores de trabalho e 
saláriosmenores para ostercei 

afirma o presidente 
to dos Petroleirosno 

luminense, eu Be- 

zerra. IM, 

DAVIALCOLUMBRE 

“Eleitores que 

isolamento 

adotadas por 

governadores e 

prefeitos sempre 

visaram retardar 

fo o(o pjr=)<áfo) 

enquanto os 

hospitais se 

preparavam 
para receber 
respiradores e 

leitos de UTIs” LUIZ FUX 

RODRIGO MAIA 

— “Não permitiremos que se obstruam 

os avanços que a sociedade brasileira 

conquistou nos últimos anos, em razão 

das exitosas operações de combate 

à corrupção” 

INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS / DECISÕES MELHORES 

Acesse 

foram às urnas 

há quatro anos 

escolherem 
prefeitos e 

vereadores para 
um mandato de 
quatro anos de 

duração. 
Prorrogação de 

um mandato 

eletivo seria 
um estelionato 

eleitoral" 

RV) estass a anos 
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The Disruption” 
Company 

Disruption? a marca registrada da 

TBWA, é abordada em mais de 20 livros. 

Na prática, ser disruptivo é ser menos 
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marcia.estevesOlewlaratbwa.com.br 
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q so 
No Estadão 

você encontra 
imóveis e 

condições sob 
medida para 
realizar agora 
um excelente 
negócio. 

funcnore com 

NOVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

9,39Yo 
*ao ano 

3,99% ao ano+variação do indice da poupança referência set/20 

Acesse 
agora o QR Code 

e saiba mais. 

O Itaú e o Estadão estão reunindo grandes 

incorporadoras para oferecer excelentes oportunidades de 

negócios, com as condições de financiamento mais leves 

+ do mercado, nos endereços mais desejados de São Paulo, 

em ambiente seguro e com a credibilidade Estadão. 

Pets DB eme ab sos 
“Condições sujeitas à análise de crédito. Taxa de juros de 5,39% ao ano (3,99% + variação do indice da poupança) 

aplicável somente a novas contratações. Para cientes que possuem financiamento imobiliário no Itaú, consulte as condições de migração 

do seu contrato. Se ainda não é cente, consulte as condições de portabilidade de crédito. 
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Pecuária busca novo pacto agroambienta 
Iniciativa do setor tem objetivo de garantir benefícios financeiros aos produtores que aderirem ao compromisso de desmatamento zero 

Tânia Rabello 

Um novo pacto agroambien- 
talparaa cadeia de carne bovi- 
na - é o que propõe o presi 
dente do Grupo de Trabalho 
da Pecuária Sustentável 
(GTPS), Caio Penido. Os prin- 
cipais pontos desse acordo, 
que envolveria produtores, 
indústria, varejo e organiza 
ções não governamentais 
(ONGs), entre outros, com- 
preendem a efetiva imple- 
mentação do Código Flores- 
tal e pagamento por serviços 
ambientais (PSA) ao pecua- 
rista que aderir ao desmata- 
mento zero, política adotada 
hoje por frigoríficos e varejo. 
À proposta, que começa a ga- 

nhar adesões como a da Confe- 
deração da Agricultura Pecuá- 
riado Brasil (CNA) eda Socieda- 
de Rural Brasileira (SRB), foi 
discutida na semana passada pe- 
lo GTPS, fórum sobre pecuária 
sustentável que reúne pecuaris- 
tas, instituições financeiras, in- 
dústrias frigoríficas, sociedade 
civil, ONGs, setor de insumos e 
serviços, varejo, restaurantes e 
ensino e pesquisa. Também se 
faz necessária, diz Penido, a re- 
gularização fundiária, ainda um 
entrave para solucionar proble- 
mas ambientais. 

Ele conta que, na reunião, 
apresentou a proposta de dei- 
xar de lado o que chama de “slo- 
gando desmatamento zero” pu- 
ro e simples e substituir por 

broadcast 

umapolíticaquereconheçaque 
a pecuária, cumprindo a lei am- 
biental do País, amplamente 
discutida eaprovada pela socie- 
dade, pode ser sustentável. E, 
também, ao garantira biodiver- 
sidade, deve serrecompensada. 
“Em vez de ser calcinado no 

exterior como desmatador, o 
País deve figurar como exem- 
plo de produção de alimentos 
aliada à proteção da natureza e 
àbaixa emissão de gases do efei- 
toestufa”, afirma. Alémdegran- 
des frigoríficos, participaram 
do encontro a CNA, a SRB e as 
ONGs Ipam, WWF e NWE, to- 
dosmembrosdoGPTS, além da 
Imaflora. 

Penido lembratambém do es- 
tudo da Nasa, agência espacial 
dos EUA, que mostra que o País 
tem 65% do território coberto 
com vegetação nativa. “Nós já 
preservamos e, na minha opi- 
nião, o fato deo mundonão con- 
seguir ver o Brasil como cam- 
peãoda biodiversidade é cons: 
quência direta dessa estratégia 
adotada lá atrás, de desmata- 
mento zero e de criminalização 
do setor agropecuário.” 

Durante a reunião, o dirigen- 
te disse que foi sugerido 
ONGs, que são internacionais, 
mostrar lá fora também o lado 
positivo do setor, e não só o ne- 
gativo. “Se elas apresentassem 
o índice de preservação flores- 
tal do Brasil no exterior, 80% 
dos nossos problemas estariam 
resolvidos”, avalia Penido, que 

Terra. Regularização fundiária é entrave para resolver questões ambientais, diz produtor 

também é pecuarista e um d 
fundadores da Liga do Ara- 
guaia, em Mato Grosso, que de- 
senvolve projetos ambientais. 

Desmatamento zero. O pecua- 
rista questiona quem teria inte- 
ressena pauta do desmatamen- 
to zero. “Essa estratégia se so- 
brepõe até mesmo ao Código 
Florestal”, observa, já que a lei 
brasileira permite a retirada de 
mata nativa em determinadas 

QUER TER O 
MERCADO FINANCEIRO NA 
PALMA DA SUA MAO? 

EVA/TRUMP: VACINA CONTRA 
COVID-19 PODE ESTAR DISPONÍVEL 
NO FINAL DO ANO, COM. 

rá maca uca 
amoo acne 
DO rev a 

ec mo 
uia ecoa 
somas apos 

proporções, conformeo bioma. 
“OQ interesse pelo desmata- 

mentozeroaquiédosverdadei- 
ros culpados pelas grande 
emissões de gases do efeito e: 
tufa no planeta, como os Esta- 
dos Unidos e a União Euro- 
peia”, diz. “Temos interesse em 
desmatamento ilegal zero, e, se 
quiserem desmatamento zero 
de fato, este deve vir atrelado a 
uma estratégia de pagamento 
por serviços ambientais.” 

WWW SROADCAST COM BR 

ama penogeu 

Entidades querem 
ajudar a efetivar o 
Código Florestal 

& Após a reunião do Grupo de 
Trabalho Pecuária Sustentável, 
na quinta-feira, duas entidades. 
de peso no setor garantiram ade- 
são à tese proposta no fórum. 
Sociedade Rural Brasileira (SRB) 
e Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) reforça- 
ram, em nota, a necessidade de 
implementar, de fato, o Código 
Florestal brasileiro. Duas medi- 
das que estão sempre na pauta 

de debates do agronegócio são a 
avaliação, por parte do governo 
federal, dos 6,5 milhões de Ca- 
dastros Ambientais Rurais (CAR) 
preenchidos pelos proprietários 
e a adoção, nos Estados, dos Pro- 
gramas de Regularização Am- 
biental (PRA). A avaliação do ca- 
dastro permitirá identificar as 

Em parceria com ONGs, — propriedades que precisam ade- 
além do setor produtivo, indús- rir ao programa ambiental para 
tria e varejo, Penido pretende . eliminar pendências. A SRB dis- 
“cortar de vez” a estratégia de. se apoiar a pauta da regulariza- 
explodiraimagem do agro brasi- ção fundiária e de “promoção do 
leiroláfora como uma formade — diálogo não somente entre produ- 
colocar a cadeia produtiva sob — tores e indústria, mas também 
pressão pela preservaçãoetam- com as ONGs", conforme a presi- 
bém pela regularização fundiá- — dente, Teresa Vendramini. Para 
ria. À solução, de acordo com Ricardo Nissen, da CNA, há "uma 
ele,seráoamplo diálogo, “colo- — percepção errada sobre a realida- 

ndodeladooódiocapolariza- — de do agro brasileiro". /Ta. 
ção”, enumera. 

Eco Securitizadora de Direitos 
Greditórios do Agronegócio S.A. ompanva Aberta CNPJ 10755 TOGO NIE 36300 367208 Eaital de Segunda Convocação pora Assembleia Geral Certileados de Hecebíveia da a 27 Eminsão, em Série Única, 

da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. A Eco Securtizadora de Dirsos Creditórios do Agronegócio S.A, (EMSSOA) na quaidado do eso Sos Cortlcados de Receplvi do Agronegócio de sua 21: (pena primor) Emsão 
CEmasds” e “CHA”, respecivamero) nos fermee da Cláusula 131, do “erro do Sacurização de Ofutos Creióros do Agronegócio para Emigsão do Coificados do Recebiveis do Agronegócio da 21" (wgtaima primera) Emiaão, em Séria Unica, da Eco Secunlendora de Ditos Ereidros do 
Agrinepóco SA”, coatrado tm 20 do Jana de 2020 antro a Emisácra 4 Poniágeno SA Dliwtidora do Titlos w Valras Mobis (Termo a. Securicação” 6 “apanha. Ele espectvariart) a conlorme art 24 da Intração da Comando de Vacras Mobidnos 1 00 de 1 
do aposta da 2018, convoca 0 lr dos CRA (Titdares de GA, a participaram a Asse Gerald Taro ie CR qua so roskcará, em 2 opunda comvocação, no lá 23 de novembro de 2020, ão VINOO, deforma exciusivamento remota o eletrônica, po mao da plataforma dlotônca Zoo, aeiisvada ola Emater, conlormoInrução Norma EM 25, 14 da mod 2050 CICV 625), aj dcosso devo sor Tola por meio do Ink à dor encaminhado dos Tilares do CHA nabanados, tem Pro da posseidada do preenchumonio o emo do intrução e voto à lsânia 
previamente à tgaização do Coniave nos lamas a ICVM 625, a der cogdonada pola Emisora Cssenteia”, à tm de dolberar Sobre s seguros matáis contanes na Ordem do Da Coniomo Sonetação da JALLES MACHADO S.A ( Companhia), datada do 07 da outubro da 2020, (1) Aprovar. 
do foi previa. à roução do capta! soil da Companhia cortnt dos alo desctos nos fans (1) 8) aba o, consecuentementa à tenúncia ao det de declarar o vencimento amcipado da “céu de Produto Rural Financeira Nº 012019 ema pel Companhia em avo a Emite, em Já de feveraro de 2020 para ser e lasro dos CHA, contrme alada  GRELE), nos termos do hem 
a” a Clduta 011 a CPR bem como a renúncia ao dr de declarar a vrcineno antecipado dos CRA, rei termos das CâUmas 741 é 744 do Terno de Securização 1) Cida, em uma ou mais operações “de determinados avos * passivos. UPaiimênio. Cid” que roprasentam 
Sproemnadamonio, 4.30% (auto io a trt conbsimos porcento) do av folha da Companhia côntblizados am nuas demenrações inancaras de 31 de março de 2020, servo que o Paimâo Cnddo será incorporado pela AGROJALLES S.A. socladade Sor Ações com sado na Cidade de Golnésia, Estado da Gods na Fazenda São Ped, na Rodovia GO 080, KM 185, CEP 76380-000 
Clncormeradora”, a qua! passar à tar à mesma composição acionária que a Compariia (Cio: e e) Revisão o ajustes às demonstrações nanenvas da Cormpararlarantes ao oaricos ancorados março do 2018, 2019 a 2020, por recomendação dos audios independentes, que resularão em edução do resultado dos referidas ontrccos e consequente necessidade da, refcação das 
doiborações de capralz ação de ucros aprovadas ns assombsoas gor d acionistas da Compara “eakzadas rm 28 da Junho de 2078, 27 de Junho do 2918 a 25 de Junho da 2020 rspectvamanto 
essatando que tas justos não imlcarão em descumprimento do Indicos Inancoros: (1) Caso à mata constante do tem () acima soja aprovada aprovar a colobração do adiamento do Termo de Securtização e & CPR: par refer que, após relenda a Cida, 06 Tiros de CR recoberão, à tro e pri, Um percam! o (de corda om cada evert de pagamento) sobr o Valor Normal 
Untáro dos CHA. O pagameto do prémio será realizado nas Dias de Pagamento do Prêmio conlorme detido agito é nos percentuais indicados a seguir 

Data de Pagamento do Prêmio | *% do Prêmio sobre o Valor Nominai Unitário dos CHA ] 
18022021 [ Did | 
EE [ 05% | 
9027623 [ Dos | 
E I Dos | 
Trinaiaços [ 05% | 

[ 05% ] 19/02/2026 
(UM) autorizar a Companhia. a Emissora o o Agonto Fiducário à praticarem todos 0s atos necossários 
Dem como Colobrarem odas os documentos rocessários para à elevação dos ong acima, incluíndo 
a ateração dos Documentos da Olerta para rel 0 Quanto aprovado na Assomblia. Informações 
Gerais: Quaisquer documentos aiou informações rolevantos relacionados à Ordem do Dia & que. 
vontiam a ser otridos pola Emissora serão oporunamento disponiblizados nas pághas da rede 
mundial de computadoros da Emissora (NMps:/Mwteconoro agr tulconvocaçao-assembleia) e ta 
Agente Fiduciária (hos oemtagonatrustos com br) aos Tiuiares de CHA, para suporte às 
dcussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação: À Ascembia sorá 
tesizada atraves de sitema elerônico para aqueles Titulares de CRA que enviarem para à Emissor. 
no endereço elerênico cortoleoperacionltecoagra agrbr, com cópia para o Agento Fiduciário, no 
endereço elerênico assembleias & portagonolruslee com br, preferenciaimente até 2 (dois) ias antes 
da da de realização da Ascembieia, observado à disposto na ICVM 625, os Seguintes documentos: 
à) quando pessca físca. cópia diptalzada de documento de idenidade válido com feto do Titular do 
CRA:b) quando pessoa jurídica. (a) Ulimo estatula social ou contrato social consolidado, devidamant 
registado na juna comercial competente: () documentos societários que comprovem a representa 
Jegal do Titular de CRA: à (c) documento da denidade válido com fota do reprasantanta lag ) quando fundo de investimento, a) Ultimo regulamento consolidado do fundo; () stato ou cont 
Social do seu acmiisiradar ou gestor, conlarme o caso, observada a política de veto da lundo à 
documentos societários que comprovem os poderes da representação am Assembleia Gafal do 
Tauiares de CRA e (€) documento de identidade válida Com lato de repeesentanta legal; o d) caso 
qualquer dos Tiuiaros de CRA inticados nos tens () a (1) acima venha a sar ropresentado por 
Procurador albm das respectivos documentos indicadas acima, deverá encaminhar procuração com 
poderes ospecíficos para sua representação na Assembleia. Participação na Assemblei À participação o votação dos Tiuiares Je CHA do darã por meia da platalerma olovênica Zoom, 
administrada pela Emissora, devendo sor observados os. procedimentos. descrios abaixo. Para 
participar via plataforma eletrônica, os Tiulares de CRA Interessados devem entrar em contato com & 
Emissora no e-mail controleoperacional& econgro aprbr, com cópia para no Agente Fiducário, no 
email ascombleias & pertagondlmustos com br, para: () enviar 05 documentos de representação Necessários lespecficando o nome da pessoa natural que estará presente pela piataforma eletrôniea, 
em formato PO e (1) receber as credenciais de acesso e iniruções para sua denicação durante o 
uso da plataforma. O acesso via plataforma eliróica estará restrito nos Tilares de CRÁ que so 
credenciarem nos termos aqui descris ( Tulares de C enciados”) Por questõos operacionais 
recomenda-se que os Tiulares de CRA Credenciados enviem email o documentos, coniorme 
instruções acima. com a antecedência mínima de 48 (quarenta e of) horas da realização da 
Assembleia, ressalvado que, caso não soja possivel o envio neste prazo, podérão participar da 
Assembleia oe Tiiares da CRA que 0 fizerem alé a horário astipulado para o inicia da Assembleia Os 
Convles ichviduai para admiasão e particpação na Assembina sarão remetidos aos endereços da 
o-mai que enviarem a solilação do participação a os documentos na lorma reorida no parágrafo 
acima (condo remeiido apanas um convite invdua! por Titular de CRY). Somente sarão adido. 
peles contes individuais, os Tulares do CRA Credenciados é seus representantes ou procuradores 
Ínoe jermos da Lo das Sociedades par Ações) Caso dterminado Tiuar do CRA não recoba o convi 
'ndhúdual para participação na Ascombloia com até 24 (vn é quatro) horas de antecedência em 
relação ao horário de inicia da Assembloia, deverá entrar em contato com à Emissora polo e-mail 
Controleoperaciona! econgro.sorbr ou pelo toielone (11) 3811-4958 com, no minimo, 2 (duas) horas 
de amecedência em relação ão horário de inicia da Assembloia paía que soja prestado o suporte 
adequado e, conforme o Caso, a acesso do Tíular de CRA seja Iberado mediante o envio de novo 
corvte indirdual. À Emissora recomenda que 6 Titulares de CHA acessem a platalorma eletrônica 
com antecedência de, no minimo, 5 (enco) minutos da inicio ca Assembleia a fm de eviar eventuais 
problemas operacionais é que os Tiuares de CRA Credenciados se familarizem previamente com à 
Pltaiorma eletrônica para eviar problemas com a sua uiização no dia da Assembleia. À Emissora não Se responsabiliza por problemas de conexão que vs Titulares de CRA credenciados venham a enfrentar 
= use siuações que não estejam sob o contro da Emissora (e p, instabilidade na conexão da 
Titta de CRÁ com à inlernet ou incompaiiidade da platalorma eleitênica Zoom administrada pela 
Emiscora com o equipamento do Tur de CRA). Voto a Distância: Os Tiaras ds CRA poderão optar 
por exercar o seu diredo de volo enviando a correspondente instrução de volo a distância à Emissora, Com cópia ao Agente Fiducirio, em até 48 [cuaranta a ofo) horas antes di realização da Ascambleia. 
A Emissora dieponbzará modo de documento a ser adolado para o envia da nstção de vol a dietância 
em Sua págria na rede mundial de computadores (NHps-/condroaorbricarwocação-assormbleia) 
ana página de rede mundial de computadores nã CVM, À instrução de vao deverá () estar devidamento 
preenchida o assinada pelo Tiular de CRA ou por representante lagal do Tiular do CRA, da lorma 
Sisrônia. por meio de pitalorma para asnáturas olerônicas, com ou sem coricados ditas 
mtdos pois ICP Brasi. (1) sor enviada com a arecodência acima mencionada. e (1) no caso de a 
Ttuiar de CRA ser pessoa Jurídica, sor enviada acompanhada do Instrumento de mandato 
ejou Contrato SocalfEsiauto, que comprove os respecivos poderes. nando o caso, Os termos 
ora utlizados em letras maiúsculas & aqui não definidos terão 08 significados a eles atribuídos no 
Termo de Securtização. 

São Paulo, 31 de outubro de 2020 
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 

=. 
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As duas ameaças 
aos investimentos 

neste fim de ano 
Mercado vê Ibovespa se 
firmando em 100 mil 
pontos com controle da 
covid-19 no exterior e de 
contas públicas no Brasil 

Thiago Lasco 

Um caminho de subida com al 
guns solavancos bem defini 
dos. É assim que o investidor 
deveesperarosdois últimos me: 
ses de 2020 na Bolsa. Analistas 
vislumbram o Ibovespa, princi- 
pal índice da B3, encerrando o 
ano acima dos 100 mil pontos — 
após fechar outubro a 94 mil 
pontos. Três episódios devem 
causar quedas rápidas, sendo 
dois deles com potencial para 
reverter as previsões otimistas. 

O primeiro episódio é a elei 
ção norte-americana, amanhã, 
entre oatual presidente Donald 
TrumpeJoe Biden. Uma vitória 
do democrata não chega a ser 
um fantasma nem mesmo para 
Wall Street, mas sim uma demo: 
ra na definição do inquilino da 
Casa Branca nos próximos qua. 
tro anos. É este fator que pode 
causar uma instabilidade dura 
doura. Depois, há muita clareza 
do que esperar de um ou outro. 
“Trump é mais conhecido, já 

sesabe o que esperar dele, Eum 
pacote vigoroso de estímulos 
pelos EUA teráo poder de redu 
zir o sentimento de aversão ao 
riscointernacionalmente”, afir 
ma José Francisco Cataldo, su 
perintendente de research da 
Ágora Investimentos. “Biden 
no poder significa um dólar 
mais fraco, o que beneficiará os 
mercados emergentes e alguns 
setores, como o de tecnologia”, 
acrescenta Fernando Borges, 
gestor de ações da Garde. 

Segunda onda. A segunda 
ameaça a ficar mais concreta 
nos próximos dias é a de uma 
segunda onda de covid-19. Na 
quarta-feira passada, Alema. 
nhae Françaanunciaramareto 
mada de restrições de circula- 
ção. O efeito foi de queda nas 
bolsas do mundo todo. O Ibo- 
vesparecuou 4,25%, maiortom 
bo para um único dia desde 24 
de abril. Todos os papéis lista 
dos no índice fecharam o pre 
gão no vermelho. 

“Não se sabe se haverá ou não 
uma segunda onda, se a infec- 
ção gera anticorpos ou se é pos 
sível contrair o vírus novamen- 
te, nem quando haverá uma va: 
cina. Tudo isso gera uma forte 
aversãoao risco”, diz Júlia Mon 
teiro, analista da MyCap, 

Além da questão sanitá 
ria em si, o fator coro 
navírus preocupa 
porque coloca em 
risco a continuida- ARO 
de de uma retoma- EE 
da econômica que 
mal começou. “Ha- ] 
vendo um lockdown 
na Europa e nos EUA, 
as fábricas interrompem a 
produção, o consumidor assus 
tado faz a demanda despencar 
e, comum novo choque de ofer 
taedemanda, a economia intei 
ra sofre”, explica a analista. 

Problemas internos. No longo 
prazo, porém, amaiorameaça a 
uma virada de ano tranquila é 
doméstica, a questão fiscal. A 
necessidade deexpandiros gas 
tos para estancar os estragos 
coma pandemiaagravouo dese 
quilíbrio das contas públicas e, 
coma proximidade das eleições 
municipais e do recesso de fim 
de ano, avanços na agenda de 
reformas se tornam cada vez 

us dentro do grau de risco aceito. Dentr 

mais improváveis em 
Outro receio crescente é o 

término do auxílio emergen. 
cial, combinado ao fim da esta- 
bilidade dos trabalhadores que 
firmaram acordos de redução 
de salário e jornada com suas 
empresas, 
se prevê que haverá uma onda 
de quebra de empresas e ina 
dimplência já no primeiro tri 
mestrede 2021”, antecipaaana- 
lista da MyCap. 

Se esse risco aumentado das 
empresas já é capaz de produzir 
um sensível impacto negativo 
na Bolsa, a situação ficará ainda 
pior se, em um contexto de 
maior aversão internacional ao 
risco, os países emergentestive. 
rem seu rating revisto e o Brasil 
for rebaixado. Isso porque mui 

tos grandes fundos inter 
nacionais se tornam 
impossibilitados de 
investir em empre 
sas de países com 
notasderisco mais 

PRN baixas 

“Por conta disso, já 

Expectativa. Em 

bora todos esses fato- 
res externos e domésti 

cos de incerteza permaneçam 
nocenárioetenhamacapacida 
dede provocar grandes tombos 
no índice, neste momento a fo- 
tografia da Bolsaainda éinfluen 

ciada positivamente pelo entu 
siasmo com os resultados das 
empresas no terceiro trimes 
tre. Novembro dirá quais temo. 
res irão ou não se confirmar 

“É neste mês que conseguire 
mos entender o que está porvir 
nospróximostrês meses”, resu. 
me Monteiro. “Por enquanto, 
nossaexpectativaédequeo Ibo: 
vespa encerre este ano em no 
mil pontos 

Cataldo, da Ágora, calcula 

O ESTADO DE S. PAULO 

Naweb 

ENESTIDORESTADHOCOMBR 

RES 
Nova onda. Investidores se preocupam com novas quarentenas em países como a França 

que o principal índice da B3 vá 
terminar o ano entre os 100 mil 
e os 107 mil pontos, a mesma 
faixa em que estava gravitando 
na semana passada. “Seesses fa 
tores de volatilidade saírem do 
radar, podemosatéterumame 
lhora daqui até o final do ano”, 
diz o analista. 

Navisãodele, 
sas e setores m 

al amasempre 
ecem atenção 

do investidor neste momento. 
“Osbancos estão vindo com re. 
sultadosmelhores. Tambémin 
dico Petrobrás, comércio ele 
trônico, concessões, empresas 
em momento de crescimento 

no cr 
além da preocupação nos 

imento estrutural de longo p: 
atores ambien 

de lucro e algumas exportado 
ras”, enumera. “A crise propicia 
movimentos de consolidação, e 
as empresas consolidadoras 
(que adquirem outras) tam 
bém estão no nosso radar.” 

Para Penteado, da Apollo, o 
momento da Bolsa continua 
sendode compra. Eleavaliaque 
os ativos ainda estão desconta 
dos,e quedas comoa da quarta 
feira passada trazem novas 
oportunidades ao investidor 
“Um papel como o da CVC 

custava R$ 20 e agora caiu para 
R$12, sendo que hoje a percep. 
ção de futuro da empresa ébem 

0, — raocurto prazo ei 
quietação. Para diminuir es 

menos incerta do que era três 
meses atrás”, pondera 

Ele sustenta que o maior fa. 
torderisco paraomercadobra 
sileiro atualmente não é a pan. 
demia do novo coronavírus, 
mas sim a questão fiscal. 
“Não veremos outra sequên: 

cia de quedas gigantes no Ibo 
vespa, como em março, poisho 
je há uma maior previsibilidade 
sobre o futuro”, afirma o CEO 
da Apollo. “Talvez o índice caia 
para 93 mil ou 90 mil pontos, 
mas será um erro. Eu vejo oano 
terminando entre 100 mile 105 
mil pontos.” 

o pode gerar muita in- 
e grau de risco, 

Pelos caminhos das 

megatendências 

nvestir olhando o futuro é dizer o óbvio, 
dada a própria definição do que é investi 
mento. Aplicamos recursos em ativos 

financeiros, bens, direitos ou negócios com 
a intenção de obtermos um fluxo de recur. 
sos futuros que nos traga retorno maior do 
que o investido. Mas há várias formas de se 
investir. As várias filosofias de investimen- 
to que são distintas abordagens de como 
olhar o futuro para buscar maior êxito. 
Em outros termos, buscar mais retorno 

mento de valor; inv: 
mento; information trading; arbitragem; di- 
reção de preços, investimento por impulso; 
market timing, entre outras. 

As diferentes estratégias buscam firmar 
um objetivo a ser atingido, assim estabele 

ndo um foco para não ficar ao sabor do 
vento. Mas, em face das crises econômicas, 
guerras comerciais, aumento de competiti- 
vidade e diversas outras incertezas, uma 
nova filosofia de investimentos está surgin- 
do, denominada de Investimento na Próxi- 
ma Geração, internacionalmente conheci 
da como Next Generation. 
Dependendo da instituição financeira, 

essa estratégia ganha tons próprios. Uma 
marca que aparece como constante é o foco 

tais, sociais e de governança. Há no merca- 
do internacional instituições financeiras 
que trabalham somente com essa filosofia. 

Algo interessante dessa abordagem é que 
osrecursos vão para investimento estrutu 
ral de longo prazo e observam mais do que 
ociclo de negócios. A estratégia das mega 
tendências busca pelos setores em transfor- 
mação. Identificando empresas que apre 
sentem vantagens competitivas efetivas e 
como consequência com perspectivas de 
crescimento sustentável de longo prazo. 
Logicamente, todas as filosofias de investi- 
mentos estão sujeitas à volatilidade de cur- 
to prazo e o investimento na Próxima Gera- 
ção tem de levar em conta que as mudanças 
estruturais são lentas. 

Por outro lado, o mercado olha muito pa 

o investidor deve ter bastante foco e diver 
ficar a sua carteira. A busca deve ser por em 
presas que se mostrem aptas a liderar no 
ambiente de megatendências mundiais. O 
futuro vislumbrado traz mudanças no esti 
lo de vida das pessoas; as inovações disrupti- 
vas do mundo digital; as questões ambien 

is, sociais e de nergia limpa; 
cidades inteligentes, preocupação com a 
mobilidade nas grandes cidades; controle 
de doenças; envelhecimento das popula- 
ções; alimentação mais saudável; saber li- 
dar coma diversidade; e busca da redução 
de desigualdades. O investidor que adotar 
essa filosofia deve estar atento as essas me- 
gatendências e passar a acompanhar as em 
presas com esse potencial, sem a preocupa- 
ção imediata com o preço da ação na bolsa. 
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ENTREVISTA 

Renato Franklin, CEO da Movida 

'O negócio da 
sai mais forte 
Com e-commerce e carro 
por assinatura, Renato 
Franklin vê pelo menos 5 
anos de crescimento 
para aluguel de veículos 

Mateus Apud 

Os setores da economia que 
dependem principalmente da 
circulação das pessoas foram 
os mais afetados pela pande- 
mia de covid-19. Um deles, po- 
rém, foi exceção a essa regra, o 
segmento de aluguel de carros. 
Localiza e Unidas já anuncia- 
ram aumento no lucro no ter- 
ceiro trimestre de 2020. O 
mesmo deve ocorrer com a 
Movida, que irá divulgar seu re- 
sultado no dia 10. 

O CEO da Movida, Renato 
Franklin, falou ao E-Investi- 
dor sobre como a empresa 
atravessou o período mais agu- 
do da pandemia. E projetou o 
futuro do setor, com a fusão 
das rivais Localiza e Unidas e a 
entrada de novos players. 

€ Como a pandemia afetou o se- 
tor de aluguel de veículos? 
No começo, tivemos impacto 
em cada nicho do setor: via- 
gens de turismo e corporativa 
ecarro por assinatura para pes- 
soa física e jurídica. O de via- 
gens sofreu bastante no come- 
ço, mas, apesar de os voos ain- 
da não terem voltado, a deman- 
da já está maior. As pessoas es- 
tão valorizando as viagens de 
curta distância. O carro por as- 
sinatura também cresceu for- 
te; as pessoas querem fazer 
mais caixa ou se modernizar e 
as empresas, trabalhar com 
uma frota terceirizada. Além 
disso, a gente lançou nosso e- 
commerce para o carro com as- 
sinatura e isso nos impulsio- 
nou. O setor inteiro está em 

da 
Movida 

crise” 

Foco. Demanda supera capacidade do mercado, diz Franklin 

um bom momento. O merca- 
do de aluguel de carros vem 
crescendo cerca de 20% ao 
ano e eu acredito que vamos 
continuar apresentando resul- 
tados tão fortes quanto nos 
próximos cinco anos. 

6 O que sustenta essa boa pers- 
pectiva? 
Apenas 3% das pessoas habili- 
tadas no País já alugaram car- 
ro, tem muito espaço para cres- 
cer. O carro por assinatura 
também vai crescer muito e es- 
se segmento vai ser nosso 
maior mercado. Acredito em 
um mercado potencial de 400 
mil carros de assinatura por 
ano no Brasil. Não temos capa- 
cidade de absorver tamanha 
demanda. 

& Então, vamos ver o setor como 
um todo apresentando fortes re- 
sultados com todos os players 
crescendo. Qual a estratégia da 

Movida? 
Sempre crescemos muito nos 
posicionando no mercado digi- 

de 65% das nossas 
são neste canal, o 

que é muito mais do que o res- 
to do mercado. Só na Movida é 
possível fazer todo o processo 
online e só ir na loja para reti- 
raro carro. Colocamos uma 5 
lução totalmente online para 
os seminovos e vendemos mui- 
tos carros nesta modalidade, 
chegando a bater recordes 
mesmo com as lojas fechadas. 
Outro ponto que buscamos é o 
e-commerce, que foi impulsio- 
nado pela pandemia e nós fo- 
mos a primeira do setor a en- 
trar nesse mercado. Vamos 
apostar cada vez mais nele pa- 
ra crescer junto. Para isso lan- 
çamos um novo produto, o Mo- 
vida Cargo, que é voltado para 
entregas, e fechamos um pri- 
meiro acordo de exclusividade 
com a Magazine Luiza. É um 

mercado gigante, quere- 
mos penetrar mais nele e 
será uma avenida de cres- 
cimento forte para nós. 

€ A pandemia atrapalhou 
de alguma forma a estraté- 
gia de crescimento? 
A pandemia foi muito tris- 
te e ruim para o mundo 
inteiro. Porém, do ponto 
de vista do nosso negó- 
cio, foi positivo. Conse- 
guimos melhorar a com- 
panhia, a gestão, a eficiên- 
cia operacional e ampliar 
a margem de crescimen- 
to. A Movida sai mais for- 
te da crise e teremos um 
2021 melhor agora do que 
seria se a pandemia não ti- 
vesse acontecido, tanto 
do ponto de vista de cres- 
cimento quanto do de 
rentabilidade. 

8 O acordo de incorporação 
de ações da Unidas 
pelas Localiza alterou o pla- 
nejamento da Movida? 
O mercado pode esperar 
algum movimento 
parecido? 
Esse movimento não afe- 
ta nosso planejamento de 
forma nenhuma. Mante- 
mos nossos pilares essen- 
ciais: ter o melhor NPS, o 
menor custo por carro e 
nos tornar uma platafor- 
ma online. Provavelmen- 
te vamos ter novos pla- 
vers no mercado e, se a 
Movida for a preferênci 
dos clientes, seremos es- 
colha natural para po: 
veis alianças. Hoje, não 
há nada de concreto nes- 
sa linha, mas no futuro 
pode-se imaginar algo co- 
mo uma joint venture, re- 
venue share ou até a Movi- 
da como prestadora de 
serviço. Não tem como sa- 
ber quais empresas vão 
entrar neste mercado; po- 
dem ser bancos, montado- 
ras e até empresas de tec- 
nologia. Porém, elas não 
têm capilaridade ou não 
conseguem prestar os ser- 
viços necessários. A Movi- 
da pode ser uma parceira 
destas companhias. 

Artigo 

Quando fazer nada é a melhor atitude 

MARILIA FC 

Banco Central man- 
teve a Selic estável 
em29%.Masomerca- 

dofinanceiro lê mesmo aten- 
tamente o comunicado que 
explica a decisão, procuran- 
do pistas sobre os próximos 
passos do juro. 

Sobre a alta da inflação, o 
Copommanteve o diagnósti- 
co de que a pressão atual é 
temporária, e deve voltar ao 
longo dos próximos meses. 
Ele notou que a alta aconte- 
ceu em alimentos e produ- 
tos industriais, que são mais 
impactados pela desvaloriza- 
çãocambial. Dizerqueétem- 
porária significa avisarqueo 
BC não irá combater a alta 
de preços com juros. A taxa 
dejuros demoratrês trimes- 
tres para impactar a econo- 
mia. Assim, não faria senti- 
dosubirataxahoje para con- 
trolar um preço que demora 

poucos meses para voltar. 
A política monetária visa a 

combater processosinflacioná- 
rios generalizados (em vários 
itens) e persistentes. Esse tipo 
dealta dos preços causa vários 
prejuízos à economia, como já 
presenciamos no passado, em 
épocas de hiperinflação. 
Alémdisso,o Copom mante- 

ve um trecho do comunicado 
que dizia que o espaço rema- 
nescente para queda de juros, 
se houvesse, seria pequeno. 
Participantesdomercadoacha- 
ram ruim essa comunicação, 
uma vez que estamos no meio 
deumaalta de preçosnoataca- 
do, além de potenciais aumen- 
tos de gastos. Para eles, o BC 
deveria ter fechado a porta por 
completo para novas quedas. 

Muitosinvestidores têm difi- 
culdade de entender por que o 
BC quer manter a Selic baixa 
por tanto tempo, mesmo ven- 
do alguns preços subirem e o 
câmbio se desvalorizar. Com- 
preender essa vontade passa 
por reconhecer três pontos- 

chave do contexto mundial e 
local:envelhecimento da popu- 
lação e aumento da poupança; 
primeiraesegundaondadoCo- 
ronavírus; o auxílio emergen- 
cial é temporário. O BC vé bai- 
xo crescimento no mundo to- 
do, o fim do auxílio emergen- 
cial em dezembro e a alta bru- 
taldo desemprego interno. Sa- 
bequeo Bra: airá da crise 
com medidas estimulativas, o 
que passa por uma Selic baixa. 
O Banco Central ainda tem 

espaço para manter a política 
monetária em terreno expan- 
sionista e auxiliar na recupera- 
ção economia. O que poderia 
atrapalhar seriam novos gas- 
tos fiscais que compromete: 
sem a credibilidade do Tesou- 
ro provocassem novas ondas 
de desvalorização cambial eal- 
tados preços no atacado. Esse 
plano de voo de altos estímu- 
los só é factível caso o governo 
se mantenha em uma trajetó- 
ria fiscal responsável. Essa, ca- 
ro investidor, é a variável-cha- 
veque vocêmais precisaacom- 

panhar atualmente. 
Se o governo se man- 

témresponsável, seguire- 
mos com Selic baixa e po- 
demosvislumbrarumare- 
cuperação econômica, 
mesmo que lenta. Caso o 
governo invente uma 
prorrogação doauxílioou 
umnovo programaderen- 
da, teremos alta da taxa 
dejurose impacto negati- 
vo no crescimento, po- 
dendo abortar qualquer 
expectativa de recupera- 
ção da atividade. 

Está fácil investir em 
um paisassim, não é mes- 
mo? Em casos binários, a 
melhor dica que posso te 
dar, depois de mais de 
uma década de atuação 
no mercado financeiro é: 

àsvezes não fazernadaéa 
melhor atitude. 

5º MARÍLIA FONTES É MESTRE 
EM ECONOMIA PELO INSPER E 
ATUA HÁ 12 ANOS NO MERCA- 
DO FINANCEIRO. 
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O sandbox 
definido 

o 
ANTONIO PENTEADO 
MENDONÇA 

niu os participantes do sandbox de inovação em se- 
guros. São onze empresas e seu universo é vasto, 

indo de bichos de estimação a veículos mais velhos, de mo- 
bilidade urbana a seguros intermitentes etc. 
As empresas selecionadas girarão durante um determi 

nado prazo protegidas por regras especiais. A ideia por 
trás do projeto é que elas adquiram corpo, antes de entra- 
rem no mercado para concorrer em igualdade de condi- 
ções com os players já existentes. 
Segundo a Susep, é uma forma de criar mais competição 

e acelerar a difusão do seguro entre as várias camadas da 
sociedade brasileira. Sob certo ponto de vista, está corre- 
to. O setor de seguros no Brasil padece com a falta de ini- 
ciativas inovadoras, capazes de aumentar o espectro segu- 
rável, desenvolver novos produtos, reduzir custos e au- 
mentar a eficiência dos participantes. 
Mas a realidade nacional é complexa e vai além das segu- 

radoras poderem ou não melhorar seu desempenho, seja 
com produtos mais modernos, seja melhorando a distri- 
buição, seja ganhando eficiência administrativa. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Es- 

tatística (IBGE), mais ou menos cem milhões de pessoas 
recebem até um salário mínimo, sendo que uma parcela 
significativa está abaixo da linha de pobreza e próxima de 
passar fome. 
A saúde pública, que na pandemia se saiu bem e mos- 

trou que o Sistema Único de Saúde (SUS) funciona, tradi- 
cionalmente recebe menos recursos do que o necessário 
para um atendimento eficiente para a população. E 2021 
não será exceção. O quadro deve se agravar, já que a verba 
destinada ao Ministério da Saúde deve ser R$ 127 bilhões, 
menor do que os R$ 134 bilhões destinados em 2020, sen- 
do que a pandemia não foi embora. 

Para dar uma ideia do que isto significa, cada brasileiro, 
fazendo a conta com o dólar a R$ 5, terá direito a US$ 125 
dólares por ano para suas necessidades de saúde. Quer di- 
zer, numa realidade onde os custos médico-hospitalares 
aumentam exponencialmente todos os anos, com medica- 
mentos custando mais de R$ 50 mil a caixa, os brasileiros 
terão R$ 625 por pessoa para tratar da sua saúde. 
No campo educacional, a escola brasileira é mal avalia- 

da em todos os levantamentos. E a regra vale para todo o 
sistema, do ensino fundamental ao ensino superior, no 
qual a maioria de nossas faculdades cobra caro para entre- 
gar um diploma que não serve para nada, exceto enfeitar a 
parede. Quem tem dúvidas deve olhar os resultados dos 
exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para 
ingresso na advocacia, Os números são apavorantes. 
Como se não bastasse, dados recentes sobre a realidade 

da infância, em consonância com as estatísticas do IBGE, 
dão conta que 80% das crianças brasileiras estão em famí- 
lias que recebem até um salário mínimo, com um porcen- 
tual importante vivendo no seio de famílias que recebem 
meio ou até um quarto de salário mínimo por mês. 

Esta realidade dramática restringe o potencial de desen- 
volvimento do seguro para no máximo 50% da população. 
Mesmo assim, é número para permitir o crescimento do 
setor para patamar muito mais elevado do que o atual. 
Quando se pensa que menos de 25% da frota de veículos 

é segurada; que mais de 18 milhões de residências segurá- 
veis pelos padrões atuais não possuem qualquer tipo de 
proteção; que a maioria dos transportes é feita sem segu- 
ro; e que um número alto de empresas não têm sequer co- 
bertura para incêndio, fica fácil concluir que o setor pode 
crescer muito, tão logo a crise econômica acabe. 
Como, na análise feita até agora, estão incluídos apenas 

os produtos que já existem, e as mudanças que afetam o 
mundo estão a exigir proteção para uma série de riscos 
novos, que vão das mudanças climáticas às pandemias, 
dos riscos cibernéticos aos riscos de responsabilidade ci- 
vil, a iniciativa da Susep de criar o sandbox para inovação 
em seguros, pelo menos em teoria, deve ser aplaudida. Da- 
qui pra frente, é ver como a experiência vai funcionar na 
prática. 

A Superintendência de Seguros Privados (Suscp) defi- 

* 
SÓCIO DA PENTEADO MENDONÇA E CHAR ADVOCACIA 
E SECRETÁRIO-GERAL DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS 
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Companhia cortou mais 
de 50% da equipe e 
comprou empresa para 
ser dona de tecnologia de 
emissão de ingressos 

Fernando Scheller 

Referência no setor de entre- 
tenimento, a Time 4 Fun 
(T4F) teve de fazer duroscor- 
tespor causa da pandemia de 
covid-19, que paralisou o se- 
tordeshowse eventosemto- 
doo mundo. Ao ver sua recei- 
taser reduzida drasticamen- 
te durante o período mais 
agudo dacrise,a T4F demitiu 
maisde 50% de sua equipede 
trabalhadores fixos e come- 
goua arrumar a casa, 

Além de reorganizar seu 
portfólio de eventos, a com- 
panhia também vem bi 
do ser mais digital e inv: 

ta-feira, anunciou a compra 
da startup Inti para passar a 
ser dona de sua plataforma 
de emissão de ingre: 
seus 20 anos de his 
companhia usou es: 
mentas sob licenç: 

“De s adquirir uma 
aforma de tecnologia pa- 
ermos donos do código 

fonte, oquenos permitiráde- 
senvolver rapidamente to- 

pla 

MÍDIA&MKT 

T4F arruma 
a casana 
pandemia 

dos os features que a gente en- 
tenda ser importantes”, afirma 
ofundadore presidente da T4F, 
Fernando Alterio, sobre a com- 
pra do controle da Inti, startup 
de São Paulo. “Esperamos tam- 
bémquea cultura de tecnologia 
da Inti ajude a tornar nosso ne- 
gócio mais digital” 

Os resultados da T4F no se- 
gundo trimestre mostram bem 
oefeito que a pandemia teve no 
setor de eventos. A companhia 
viu sua receita cair 98% entre 
abril e junho, para R$ 2,6 mi- 
lhões. No mesmo período do 
ano passado, o faturamento ha- 
via sido de R$ 132,4 milhõe: 
O que se passou na empresa 

serve como uma espécie de mi- 
crocosmo que ilustra o sofri- 
mento de todo o segmento. De 
acordo com o presidente da As- 
sociação de Marketing Promo- 
cional (Ampro), Alexis Pagliari- 
ni, mesmo com a retomada dos 
eventos para até 600 pessoas 
em São Paulo desde o fim de se- 
tembro,arecuperação vem sen- 
do lenta. “Diria que, no último 
bimestre, o movimento será 
equivalente a 30% do que se via 
no mesmo período do ano pas- 
sado”, diz Pagliarini 

O dado vem para confirmar 
uma pesquisa da consultoria 
Bain & Co. que mostrou que os 
setores terão crescimento desi- 
gual no pós-pandemia. O setor 
de eventos e shows está justa 
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Espera. Para Alterio, eventos com restrições na pandemia podem ser pouco rentáveis 

mente na ponta mais afetada: 
aquela que vaidemorar mais pa- 
raserecuperar eterá de esperar 
anos até se colocar completa- 
mente em pé. Junto com os 
eventos nesse contingente es 
tão as companhias aéreas e de 
turismo. Não à toa, todos 
essesnegóciostêm vis- 
to suas ações sofre- 
rem nas bolsas de 
valore 

Pagliarini conta 
que a maior parte 
das empresas tem 
aproveitadoaflexibi- 
lização em São Paulo 
para retomar, aos pouco: 

ra até 600 pessoas, por exem- 
plo, já começaram a acontecer, 
com distanciamento mínimo 
de1,5 metro entre cada partici- 
pante. “Recomenda-se utilizar 
um espaço que abrigaria o do. 
brodototalde ps noeven- 
to. É uma forma que se tem de 

e 

Somente com Cante decentes 
pa taneporte rodo Entr mal: Taicidadstgral com 

OR FUNNO 
TRIMESTRE 

O ESTADO DE S. PAULO 

FUTEBOL FEMININO 
Guaraná fará anúncio 
para outras marcas 
Dentro de seu objetivo de 
promover o futebol femini- 
no, o Guaraná Antarctica 
decidiu dar um espaço pu- 
blicitário em suas latas para 
outras marcas que apoia- 
rem o esporte, Aqueles que 
se unirem à causa terão o 
logo exibido nas embala- 
jens. Os acordos vão come- 
ar a ser fechados agora, e 

as latinhas com as pai 
de Antarc! 
a ser distribuídas nos super- 
mercados em 2021. 

voltar ao trabalho.” to desfavorável. 
sim, a T4F espera estar 

mais preparada quandoa pande- 
mia passar ou uma vacina for 
encontrada, possibilitando re- 
tomada definitiva dos grandes 
espetáculos. Mas Alterionão es- 
pera quearetomada de eventos 
com mais de 2 mil pessoas ve- 
nha antes do fim de 2021: por 
isso, seu primeiro grande even- 
tono calendário é o Lollapaloo- 
za, festival que já teve a edi 
de 2020 cancelada e agora está 
agendado para setembro do 
ano que vem. 

Lição interna. Para Alterio, no 
entanto, trabalhar com tod; 
sasregras pode semostrarinefi- 
ciente e até gerar prejuízos. Por 
isso, o executivo tem evitado 

uma volta a qualquer cus- 
to, Desde o início da 
pandemia, a T4F 
tambémevitouem- 
barcar em tendên- 
ciascomoaslives e 
os eventos em dri- 
ve-ins, que conside- 

ra pouco rentáveis. 
“Isso serviu mais para 

NOVO CLIENTE 
Africa fecha parceria com 
Central Unica das Favelas 
A agência Africa assumirá a 
comunicação da Central 
Única das Favelas (Cufa), 
ONG fundada pelo ativista vemto- Outraação queaT4F 

os artistas continuarem e produtor cultural C. 
mostrando seu trabalho, foi Athayde. Entre os projet: 
umaformadeestarpertodopú- — portfólio de eventos. A compa- — da Cufa estão o Mães da Fa- 
blico de alguma forma.” nhia deixou, por 

Stock Car e agora mira inve: 
emplo, a vela ON, parceria com a 

Unesco para levar conexão 
mentos em novos segmentos, à web a 2 milhões de pes- 
como música eletrônica, mun-  soas, e a Taça das Favelas, 

seguiu preservar seu caixa para do “geek” (de fis de tecnologia campeonato de futebol que 
conseguir realizar investimen- e quadrinhos, por exemplo) e reuniu 150 mil jovens na 
tosmesmo em um cenáriomui-  e-sports. mais recente edição. 
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CORRETOR DE IMÓVEIS: 
SEGURANÇA DE BONS NEGOCIOS 

(Valorização Profissional) 

A Casa dos Corretores de Imóveis 

mantém para toda a categoria, sem 

nenhuma cobrança de taxas adicionais, 

o benefício do plano de saúde familiar e 

por adesão. 

Para participar não necessita de vínculo 

com a empresa ou, inscrição no CNPJ/ 

MF, basta solicitar, gratuitamente, a 

sua guia de beneficio para desfrutar 

das condições e descontos 

especiais para os corretores de 

imóveis e seus familiares, junto aos 

melhores convênios e operadoras 

de planos de saúde. 

o 
ciesp 
úde 

No Programa SciespSaúde, os 

corretores de imóveis tem acesso 

as melhores operadoras de planos 

de saúde do Brasil, onde as 

parcerias garantem condições de 

pagamento por adesão para cada 

usuário e, os descontos podem 

ultrapassar a casa dos 50%. 

Você, corretora e corretor de 

imóveis, entre em contato pelo 

Om) 95398-4761 e Garanta o 

Bem Estar da sua Família. 

o N No N=8)= MAE) 
DO ESTADO DE SAO PAULO 
UNIDOS PELO O BRASIL 
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Auta 
16 perfisde 
BSquEcidas 

Marcelo Adnet 

Humorista fala sobre assédio e carreira pum 

A autora Rosa Montero traz o perfil 
de mulheres brilhantes e esquecidas 

Ubiratan Brasil 

Irene de Constantinopla foi 
uma imperatriz bizantina que 
reinou entre os anos 797 e 802, 
governando com mão de ferro 
um império para homens -mas 
cla sóentrou paraa história por 
um gesto cruel: mandar arran. 
carosolhosdo filho, Constanti- 
no VI, para evitar que ele lheto- 
masse o trono, Já Alma Mahler 
era uma pianista magnífica, 
além de compositora, pintora e 
editora — na Viena do início do 
século 20, diziam-se maravi, 
lhas de seu talento promisso 
O marido, Gustav Mahler, no 
entanto, não aprovava que a es- 
posacontinuasseacompor, pre: 
ferindo que ela cuidasse da casa 
edos filhos, o que lhe provocou 

* uma profunda depressão. 
São histórias assim que 
compõem Nós, Mulheres (Toda- 
via), livro que reúne uma série 
deartigos escritos pela jornalis- 
ta espanhola Rosa Montero. 

* Perfis de jovens cujo talento foi 
sufocado por uma sociedade 

* machista, quenãoaceitavaobri- 
lho intelectual de uma mulher. 
“Durante milênios, as mulhe- 
res foram cidadãos de segunda 

* classe, tanto no Oriente como 
no Ocidente, tantono norte co- 
mo no sul”, observa ela, lem- 
brando que centenas de mulhe- 
res se destacaram em áreas co- 
mociência, arte, política, econo- 
mia e astronomia, mas a histó- 
ria foi sexista e nunca as reco- 
nheceu, permitindo que mor- 
ressem e desaparecessem. 

O livro é uma continuidade a 
História de Mulheres, lançado 
em 1995 (e, no Brasil, em 2008, 
pela Agir), época em que raros 
autores se dispunham a escre- 

bre a memória das esque- 
cidas. Os 25 anos seguintes fo- 
ram importantes para a chama- 
da “causa da mulher”, especial 
mentecomagradativa descons- 
trução do sexismo. 

Rosa vê Nós, Mulheres como 
um trabalho de recuperação 
quase arqueológica porque 
“precisamos de modelos reais, 
precisamos saber que a vida 
não era nem é como a contaram 
paranós”. Assim, reuniu 16 per- 
fisde mulheres que se distingui- 
ram em sua área de ação, mas 
cujo brilho foi enfraquecido ou 
mesmo ofuscado pela cultura 
machista vigente. Além de Ire- 
ne de Constantinopla e Alma 
Mahler, há nomes que alcança- 
ramumahonrosa reputação, co- 
mo Agatha Christie, Simone de 
Beauvoire Frida Kahlo, além de 
outras que esperam pelo devi- 
doreconhecimento, como aan- 
tropóloga americana Margaret 
Mead ou como as militantes es- 
panholas Aurorae Hildegart Ro- 
driguez, mãe e filha. Sobre o as- 
sunto, Rosa, que reflete como 
poucos sobre o ofício do escri- 
tor, respondeu por e-mails se- 
guintes perguntas. 

e Seultivro foi lançado há 25 
anos — quem mais sofreu mudan- 
gas desde então, homens ou mu- 
lheres? 
Ambos mudaram igualmente. 

A desconstrução do sexismo 
muda as relações entre os se 
xos e os estereótipos sexuais, 
de modo que é impossível que 
o papel da mulher mude sem 
mudar o do homem. É por isso 
que sempre digo que o feminis: 
mo não é uma questão de mu- 
lher, mas de todos, e felizmen 
te muitos homens já sabem dis- 
so. Na manifestação de 8 de 
março em Madri, que foi a 
maior manifestação feminista 
do mundo e da história, segun- 
do dados oficiais da polícia, ha- 
via 370 mil pessoas, e acho que 
cerca de 40% eram homens. 

€ As mulheres conquistaram 
mais direitos nos últimos anos, 
depois que antigos preconceitos 
perderam sua força? 
Em geral, vêm ganhando mais 
direitos, é claro, mas principal- 
mente em países industrializa- 
dos e ocidentais. No mundo, 
ainda existem mulheres em si- 
tuação de verdadeira escravi 
dão, privadas de acesso à saú- 
de e educação, submetidas a 
casamentos forçados ainda 
quando crianças, maltratadas, 
mutiladas genitalmente 
das e silenciadas, pres: 
pancadas. Existe um inferno 
na Terra habitado por mulhe- 
res que foram privadas de to- 
dos os direitos. 

Rosa Montero fala sobre Nobel 
feminino e a frase do Papa 
PÁG. Hs 
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MARCELO ADNET 

“Precisamos acolher as vítimas de assédio” 
Comediantefala que não aceitaria ser diretorna TV Globo e de sua vocação para o humor 

Marcelo Adnet está no cen- 
tro das atenções. Cotado pa- 
ra assumir a direção do nú- 
cleo de humor da TV Globo, 
no lugar de Marcius Melhem, 
ele rejeita a ideia: “Não que- 
ro. Tipo assim, pavor”. Ele 
diz ter vocação para criação 
não para escritório. Melhem 
foi desligado da emissora de- 
pois de ser acusado de assé- 
dio sexual primeiro pela ex- 
mulher de Adnet, Dani Cala- 
bresa, em dezembro passado 
e recentemente por outras 
vítimas. Questionado sobre 
oque sabe das acusações, Ad- 
netafirmou: “Prefiro não dar 
detalhes. Estaria expondo as 
vítimas, mas presto todo 
meu apoio e solidariedade a 
clas”. Ele mesmo já tratou 
abertamente sobre tentati- 
vas de assédio que sofreu na 
infância: “O único recado 
que posso dar é que é muito 
difícil falar porque as vitimas 
são atacadas, não só no ato 
mas depois também”, Defen- 
de que a sociedade ajude es- 
sas pessoas, “Precis 
lher as vítimas de a 

Na pandemia do novo coro- 
navírus, conseguiu se man- 
ter ainda mais produtivo. 
Fez no episódios do progra- 
ma Sinta-se em Casa paro- 
diando políticos e celebrida- 
des, veiculado pelo Globo- 
play, gerando incômodo e 
até reações agressivas de 
Mario Frias, ator e secretá 
rio especial da Cultura. O 
humorista satirizou a ps 
publicitária do governo fede- 
ral, protagonizada por Frias, 
sobre heróis do Brasil, lança- 
da em comemoração ao 7 de 
setembro, Dia da Indepen- 
dência do Brasil. 

Durante a crise sanitária com 
todos os cuidados, também 
gravou os improvisos do per- 
sonagem Rolando Lero na Es- 
colinha do Professor Raimun- 
do. Agora finaliza o seu pri- 
meiro longa Nas Ondas da Fé, 
do qual foi responsável pelo 
argumento, além de encar- 
nar o personagem do Pastor 
Rickson. E se prepara para 
ser pai pela primeira vez. A 
seguir, os principais trechos 
da entrevista concedida à re- 
pórter Paula 
Bonelli por vi- 
deoconferên-. rar cia. lescritório, Tenho] 

ques sim 
SOquepode [TENTE 
falar sobre as 
acusações contra o ex-diretor 
da Globo Marcius Melhem? 
Prefiro não dar detalhes por- 
que estaria expondo as víti- 
mas, mas presto todo meu 
apoio e solidariedade a elas. 

€ Você já disse que foi assedia- 
do na infância, considera im- 
portante falar sobre isso? 
O único recado que eu pos- 
so dar é que é muito dificil 
falar porque as vítimas são 
atacadas, não só no ato mas 
depois também. Elas são 

Não devo esta 

questionadas, postas em dúvi- 
da e é por isso que muitas ve- 
zes esse tipo de caso pode pas- 
sar despercebido. Devemos, en- 
quanto sociedade, estar prepa- 
rados para acolher essas pes- 
soas. Precisamos acolher as 
vitimas de assédio. 

6 Você está sendo cotado para 
assumir o cargo de diretor de 
núcleo de humor da Globo? 
Não estou não. Estou fora. Não 
tenho que estar em escritório. 
Tipo assim, pavor. Nada con- 

tra, alguém tem 
que fazer esse pa- 
pel. Simplesmen- 
te ver meu nome 
ser citado para is- 
so, que honra, 
que legal. Mas 

não acho que devo estar em es- 
critório. Eu tenho que, sim, 
exercer a minha vocação. 

€ É mais fácil fazer humor sobre 
política no Globoplay do que na 
TV Globo? 
Sim, porque a grade da TV 
Globo é muito concorrida, 
tem mais pré-requisitos a 
cumprir. Já no Globoplay é 
possível ser mais experimen- 
tal, portanto, tira um pouco 
das cobranças institucionais 
e comerciais. 

80 secretário Mario Frias não 
gostou da paródia da campanha 
sobre heróis do Brasil. Como ava- 
lia quando o alvo não gosta? 
Acho que, primeiro, tudo den- 
tro do jogo democrático. Se- 

uele 
Era uma paródia, o País 

está num momento tão compli- 
cado e ele tomar seu tempo de 
secretário da Cultura para res- 
ponder agressivamente a uma 
paródia é algo ridículo. Porém, 
não nos surpreende, já é algo 
que a gente até espera. Quan- 
do a Secom (Secretaria Espe- 
cial de Comunicação) da Presi 
dência da República ainda faz 
um “super fio”, uma resposta 
longuíssima no Twitter, aí 
acho que chegou no ponto do 
engraçado. [À Secom saiu em 
defesa de Frias e acusou o co- 
mediante de desrespeitar o po- 
vo brasileiro com a sátira]. Pri- 
meiro do mau uso da verba pú- 
blica, da energia, de tempo, is- 
so é errado, a gente tá pagando 
a Secom para ela fazer isso? 

e E quando dizem que você pega 
mais pesado com eles do que 
com outros partidos? 
Diria que eu sou um ser huma- 
no, não sou uma instituição 
que tem o dever de ser equâni- 

SENGID ZALLIS AV 

| 

me ou de fazer a mesma piada 
com todos. Falo de certo políti- 
co quando há pauta sobre ele. 
É um argumento que não dialo- 
ga com o mundo real. Se o pre- 
sidente fala uma besteira sem- 
pre que ele abre a boca, a culpa 
não é minha, é dele. Quando 
ele se calou por um tempo eu 
parei um pouco de imitá-lo. Co- 
meceia falar das blogueiras, fa- 
lando besteira. Eu pego a bola 
que está quicando. Então, eles 
é que me dão material, não cu 
que vou buscar alguma coisa. 

O Você crítica a Glo- [AARRRR 
bo por meio do hu- 
mor de uma forma, 
inédita. 
E, isso foi bem di; rei 
cutido, bem nego- 
ciado. Acho que o Tá no Ar 
abriu essa porta bastante com 
aquele personagem militante 
do Recife, revoltado, que sem- 
pre descia o pau na Globo por 
teorias da conspiração... Hoje 
esse militante é de extrema di- 
reita, não mais de esquerda. 
Quem diz que a Globo é isso, 
aquilo, hoje é um cara de direi- 
ta. A minha militância pela au- 
tocrítica [da emissora) é que 
acho super engraçado. É legal 
brincar com aquele material 
que te cerca, ao invés de fingir 

projcto n 

ren 

que ele não está lá. Brinca com 
ele, balança ele para um lado e 
para o outro. Ele pode tanto se 
dissipar quanto piorar e al- 
guém dizer: “Olha, você está jo- 
gando mais luz nele”. E daí? 

6 Por que você topou ser carna- 
valesco da 3º divisão do carnaval 
carioca? 
O presidente da Botafogo Sam- 
ba Clube me convidou para es- 
crever o samba-enredo sobre o 
João Saldanha. É uma voz que 
faz muita falta, usava o seu pri- 
vilégio para enfrentar as coisas 
sem conceder nada, por isso 
saiu da Seleção Brasileira em 
70. Ele era o treinador, brigou 
com a ditadura militar. Então 
tem todo esse lado do samba 
que eu estou vivendo agora 
que é muito importante. Venci 
quatro sambas-enredo de esco- 
las em SP dos seis que disputei 
como coautor, para o próximo 
carnaval: Gaviões da Fiel, Dra- 
gões da Real, Rosas de Ouro e 
Leandro de Itaquera. 

00 nascimento da sua filha au- 
mentará sua criatividade 

Vai aumentar. Eu vou apren- 
der muito com ela e vai desper- 
tar muito amor. É com certeza 
mais saudável do que lidar 
com as notícias do Brasil. Fi- 
car antenado demais hoje no 
Brasil faz mal. 

e Quais foram os bastidores do 
Sinta-se em Casa gravado ape- 
nas com a ajuda da sua mulher? 
Só usava o que tinha em casa. 
Passava talco na cabeça quase 
todo dia pra dar uma “grisalha- 
da”. Era a minha maquiagem. A 
luz era natural quase o tempo 
todo. Usava objetos como ade- 
reços, por exemplo, o microfo- 
ne do Faustão era um pegador 
de macarrão, o fone do Galvão 
Bueno era um arco de cabelo 
com uma escova de dente pen- 
durada. Tudo isso só com um 
celular na mão, era muito sim- 
ples. A gente pensava que a pan- 
demia ia durar uns dois mes: 
eno final a gente fez cinco me- 
ses, Foi um trabalho exaustivo, 
como a gente não tinha ajuda 
de ninguém, as roupas ficavam 
espalhadas pela casa. 

60 Sinta-se em Casa continua? 
Vamos fazer alguns episódios 

especiais, pelo 
menos três até o 

= fim do ano. 
o fico ch 

Ç * eOquevaiterpra 
cer” você na Globo da- 

quipra frente? 
Acho que tudo. Quando termi- 
na um projeto, não fico chatea- 
do. Acho que é nascer, morrer, 
renascer. Fez, por exemplo, 
seis anos de Tá no Ar; 110 epi- 
sódios de Sinta-se em Casa; 
seis temporadas da Escolinha, 
acho até que cabem mais, mas 
caso contrário, poxa, foram 
muitas, Está ótimo. 

€ Já tá decidido qual é o seu 
próximo programa? 
Ainda não. Vamos criar um 
programa juntos. Não gosto 

da ideia de ser meu, acho 
que é o momento de atuar 
em grupo. Tem mais potên- 
cia em grupo. 

Conte sobre o humor que 
não te agrada. 
Eu acho sem graça humor 
de pegadinha quando tem al- 
guém na rua fazendo uma 
brincadeira. Porém gosto de 
Videocassetadas, pessoa es- 
corregando, caindo, ok, eu 
rio. Tenho certa preguiça de 
humor internacional, não se 
aplica a nossa realidade, em- 
bora ame Peter Sellers. 
Acho muito mais interessan- 
te Hermes e Renato, TV Pira- 
ta, Casseta & Planeta, Chico 
Anysio, Trapalhões... 

€ Está finalizando o seu pri- 
meiro longa? 
É o primeiro filme que eu fiz 
o argumento, o texto. Cha- 
ma-se Nas Ondas da Fé, Inter- 
preto um garoto do subúrbio 
do Rio de Janeiro que tem 
uma mulher muito ambício- 
sa, articulada e evangélica. 
Ela me leva no culto toda ma- 
nhã, eu sou meio desintere: 
sado, ela me arranja um bico 
na rádio da igreja. Começo 
uma carreira meteórica co- 
mo pastor evangélico. Então 
não é um “comedião” pra 
morrer de rir, é uma história. 
E um filme que tem situações 
bem engraçadas, curiosas, cô- 
micas também. Ainda demo- 
ram alguns meses até a gente 
lançar 0 filme. 

SE os outros personagens? 
Quem interpreta a minha es- 
posa é a Letícia Lima. Quem 
faz o cara da rádio que me 
contrata é o Otávio Muller. 
O pastor chefe, o apóstolo, é 
o Tonico Pereira. Temos 
também a mulher que me 
dá aula, que me instrui para 
o evangelismo, que é a Elisa 
Lucinda. É um grande elen- 
co, temos vários comedian- 
tes fazendo papéis, como o 
Gregório Duvivier e o Fer- 
nando Caruso, A minha es- 
posa Patrícia também faz 
uma participação. 

SA sede do Porta dos Fun- 

dos foi atacada com coque- 
tel molotov. Como avalia es- 
sa violência? 

Não sou uma pessoa violen- 
ta, sou da paz. Podemos até 
ser veemente nas nossas pa- 
lavras, nas nossas posições. 
E, claro, alguém jogar uma 
bomba num grupo de hu- 
mor é uma coisa descabida. 
É muito grave. Agora, eu 
não vou sozinho mudar à ca- 
beça de milhões de pessoas. 
Acho que é um processo 
que pode ser longo. 

00 seu filme vai abordar o 

tema dos evangélicos? 
É, mas não com o desrespei- 
to, apenas com o tema. 
Não é uma tiração de sar- 
ro...É apenas uma história 
com situações bem engraça- 
das e curiosas. 
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Guia pet friendly* 
desdosclientes de quatro patas. Elafica 
naparteexternadoshopping,comaces- 
sopelo estacionamento (masisoladade- 
le),enão pelocentrode compras. A por- 
tadeentrada, de duas fases, garante que 
nenhum “fujão” escape. Tem uma área 
coberta, mas é praticamente um jardim. 
Hámesas e cadeiras, altas e baixas, cole- 
tivas e individuais, e uma arquibancada 
com suporte para colocar sua refeição. 
Ao longo dos seus soo metros quadra- 
dos há diversos bebedouros e torneiras. 

cmiseerseR 
GUIAPETERIENDA VOoMEBR 

lhor do que aquela “outra praça” que 
não quer (ou não pode) nos aceitar. 
Apesar de ter diversos pontos de 

cata-caca, a ideia da Praça Pet é ser 
um local para fazer refeições e não 
paraos petsbrincarem ou realizarem 
suas necessidades. Para isso, o ideal é 
levá-los no Pet Park, também dentro 
do shopping, com graminha e apare- 
lhosdeagility. Então, adicaé:leveseu 
cãoparacorrer, fazer seuxixienuúme- 
roznoparqueemateafomena Praça 

Comer juntinhos 
seja, sempre é uma incerteza chata. 
A boa notícia é que os pet lovers, a 

partirde 8 de novembro, terão uma pra- 
çadealimentação para chamardesua. O 
Mooca Plaza,nazonalestede São Paulo, 
criou uma área destinada aos clientes 
comcães, que representam s4% de seus 

em todo mundo sabe, mas a 
leimunicipal10.309, de 22 de 
abril de 1987, proíbe animais 

deestimação nas praças de alimenta- 
çãodosshoppingsde São Paulo. Uma 
pena. Essa restrição de convívio gera 
umadorrecorrenteem quem não po- 
de comer na companhia de su me- | visitantes. Como é bom sernotado. Afi- . E também cenários Instagramáveis pa- Pet. Depois de brincar, ele vai chegar 
lhoramigoquando vaiaoshopping.A | nal, eu não faço nada sem a Ella, minha | ra os pet lovers capricharem nas fotos. | cial é que o cardápio está disponível por | cansado e tranquilo. 
solução? Buscar um restaurantecom | sócia pet, que aparece ao meu lado na | Dá vontade deire ficar. um QRCode e os pedidos são feitos via 

Elafuncionanomesmohoráriodaou- 
tra:dasiohàs22hde segundaa sábadoe 
dasi2hàs2ohnos domingos. O diferen- 

WihatsApp. A entrega é feita em estilo + 
delivery, por um funcionário do estabe- | É FOTÓGRAFA E JORNALISTA, AUTORA DO 
lecimento escolhido. Cá entre nós? Me- GUIA PET FRIENDLY 

foto dessa coluna. 
A Praça Petéum espaço aconchegan- 

te, charmoso e pensado nas necessida- 

área externa ou que permita pets nas 
mesas dispostasno corredor. A regra 
mudadeshoppingparashopping.Ou 
SEG. Gilberto Amendoa e Crs Berger | TER. Humberto Werneck Luiz Carlos Merten e Guilherme Scbota| QUA. Leandro Karmal Roberto DaMatta, Patrícia Ferraz e Suzana Bart | QU Luís Fernando Verissimo, Danil Marins de Barros (qinsenat, Glbeto Amendola e João Way Cury SEX. Mion Hatoum (mensal, 
Ignácio de Loyola Brandão (quintanal) Marcelo Lima quinzenal) Heloisa Lupinaccl 1 SAM. Sérgi Augusto, Marcelo Rubens Pavia (untenal Mara Fernanda Rdrgues e Patria Ferraz | DOM Lero Kara. Luis Fernando Veissema, lie Ferraz e Muro Busalin 

QUIROG: 
OSCAR OUIROGANET 

A criação dos mundos 

Data estelar: Lua Cheia começa a 
minguar em Gêmeos 

o processo criativo pelo qual nossa humanidade inventa 
mundos e se desenvolve dentro desses e por esses, sem- 
pre há um fundamento central, um princípio, um totem 

ao redor do qual os seres humanos se organizam e concordam. 
Desprovidos desse princípio sobre o qual a criatividade huma- 
na se articula, a realidade se torna homogênea, entediante, rela- 
tivizada a tal ponto que não resta perspectiva de entendimento 
entre as pessoas, apenas a expressão individual de opiniões 
que não precisam ser fundamentadas, apenas manifestas, por- 
que quem tem boca pode falar, e se não puder falar fará gestos 
expressivos. Assim vai se perdendo a grandeza de nossa huma- 
nidade, diluída em pontos de vista. A liberdade de expressão é 
sagrada, porém, desprovida de princípios alimenta a desarticu- 

% disponível al- 
gum tipo de acordo que 

contemplasse amplamente as 
vontades de todas as pessoas 
envolvidas? Provavelmente 
não, mas há disponível a pers- 
pectiva de todo mundo se aco- 
modar bastante bem. 

TOURO 21-45 20-5 

oras, mas fica- 

rão por isso mesmo sem você 
se dedicar a investigar tudo que 
está envolvido nelas, porque, 
como você sabe pela experiên- 
cia, entre ateoria e a prática o 
caminho é longo. 

GÊMEOS 21.52 20-6 
Tomar iniciativas tendo 
como base meras suspei- 

t é algo arriscado, que 
não vai cair bem a ninguém 
com que você se relaciona 
não der tempo de investigar, 
pelo menos observe tudo com 

bs 

CÂNCER 2164217 
Está tudo muito estra- 
nho, ou será que é seu 

humor, que não anda lá essas 
coisas? De um jeito ou de outro, 
aestranheza paira no ar, e seria 
bom você lidar com ela de uma 
forma sábia, sem buscar culpa- 
dos para nada. 

LEÃO 22:7422:8 
Daqui, deste momento, 
a perspectiva parece 

muito complicada, tanto que dá 
até desânimo. Porém, amplian- 
doa percepção, você poderia 
comprovar que, apesar das com- 
plicações, tudo segue andando 
da melhor maneira possível. 

Nada é completamen- 
x te seguro e certo, po- 

rém, traz entusiasmo suficien- 
te para acreditar numa melho- 
ra. É tudo uma aposta, no fim 
das contas, mas há motiva- 
ções fortes o suficiente para 

VIRGEM 23-80 22-9 

LIBRA 23-99 2210 
À Faça as manobras perti- 

nentes para que os re- 
cursos materiais estejam bem 
administrados e, como resulta- 
do, sua alma se sentir mais se- 
gura, Nunca haverá segurança 
absoluta, porém, um pouco 
pode ser feito para a aumentar, 

ESCORPIÃO 23104211 
Tudo que de melhor 
você experimenta nes- 

te momento de sua vida preci- 
sa ser protegido do olhar mali- 
cioso das pessoas, que estão 
sempre buscando o bem-estar 
alheio para o desvalorizar. Cui- 
de do que faz bem a você. 

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 

E Ajudar, as 
dizem que aj 

mas na prática atrapalham. 
Não há como lidar bem com 
isso, porque não há maldade 
envolvida, apenas uma atrapa- 
lhação, mas que produz resul- 

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 
Muito provavelmente, 
você desejaria estar em 

qualquer outro lugar da galá- 
xia, menos neste. Porém, a: 
coisas são como são, e não há 
como ir tão longe neste mo- 
mento, a não ser nas viagens 
mentais, o que não é pouco. 

| R Mesmo com você tendo 
de conviver com um 

montão de coisas e pessoas com 
que discorda, ainda assim dá 
para construir uma vida bela e 
boa, cheia de regorijo. A vida 
humana é assim mesmo, toda 
complicada e contraditória. 

AQUÁRIO 21-1 19.2 

Ainda que tudo que 
'acontece pareça muito 

stante do que você realmen- 
te precisa, deposite um voto de 
confiança no andamento das 
coisas, porque, dia a dia, você 
se aproxima cada vez mais ao 

| PEIXES 20-2 a 20-3 

lação que despoja dela a capacidade de criarmundos. mais atenção que a normal. acreditar nas escolhas feitas. tados complicadores. cenário ideal com que sonha. 
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“Em tempos de embustes uni 
torna um ato revolucionário. 
George Orwell 

iversais, dizer a verdade se 



O ESTADO DE S. PAULO 

Entrevista” 

Caderno? 
Ubiratan Brasil 

Naintrodução de Nós, Mulher 
aescritoraespanhola Rosa Mon 
terotraz umacitação do revolu- 
cionário marxista Friedrich En- 
gels, para quem “a subordina- 
ção da mulher se originou ao 
mesmo tempo que a proprieda- 
de privadaca família, quando os 
seres humanos deixaram de ser 
nômadese seassentaram em po- 
voações agricultoras”. O ho- 
mem, dizia Engels, precisavaas- 
segurar filhos próprios a quem 
transmitir suas posses, daí que 
passasse a controlar a mulher. 

“Esse receio do poder das mu- 
lheresé perceptíveljánosmitos 
inaugurais de nossa cultura, 
nos relatos da criação do mun 
do que, por um lado, se esfor- 
cam para definir o papel subsi 
diário das fêmeas, mas, ao mes- 
mo tempo, nos conferem uma 
capacidade de causar prejuízo 
muito acima de nossa posição 
secundária”, observa elaque, na 
continuação da entrevista, fala 
sobre Nobel e Papa Francisco. 

e Dentre as mulheres biografa- 
das por você, é possível destacar 
a que mais sofreu com a falta de 
reconhecimento dos homens? E 
há alguma que, se assim pode- 
mos dizer, sofreu menos? 
Hahaha, nãããão, impossível, is- 
so não é comparável ou mensu- 
rável. E também são muitos os 
casos em que as mulheres con 
seguiram se destacar e ser reco. 
nhecida r de tudo, com 
um enorme esforço e talento, 
mas o problema é que mais tar- 
de, após a morte, foram apaga- 
das da história, dos anais, da 
memória coletiva, e suas desco- 
bertas ou realizações foram fre 
quentemente atribuídas mais 
tarde a maridos, pais, irmãos 
ou colegas, É algo que se repe- 
te constantemente ao longo da 
história e que continua a acon 
tecer até certo ponto. O suces- 
so é muito mais fácil para os 

CRIANÇAS 

sescsp.org.br 

0000669 
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SOBRE A MORTE 
invariantes culturais e 
práticas sociais 
Maurice Godelier (org.) 
Historiadores e antropólogos buscam 
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homens ainda hoje. 

€ Em que ponto da história o fe- 
minismo levou a mulher a com- 
preender seu valor? 
Não há momento específico, 
não há revelação, é uma longa 
história de demandas absoluta- 
mente essenciais e óbvias. Por 
exemplo, no século 12, houve 
um movimento poderoso para 
reivindicar o papel das mulhe 
res, embora mais tarde tenha 
sido suprimido. No século 15, a 
causa renasceu com grande for- 
ça e com pioneiras feministas 
como a italiana Cristina de Pi- 
sano. O século 18 foi outro mo- 
mento de avanço e pressão; o 
movimento sufragista do final 
do século 19 e início do 20 aju- 
dou muito e assim por diante, 
até hoje. É uma luta antiga. 

€ Certamente foi decisivo, mas 
qual foi a real importância do Prê- 
mio Nobel deste ano, que desta- 
cou a importância das mulheres 
na ciência? 
É simplesmente um passo no 
caminho para a normalização. 
O normal é que existam tantas 
mulheres quanto homens na 
ciência ou em qualquer área, e 
o normal será chegar em um 
momento em que isso não nos 
surpreenda nem um pouco. 

*€ Escrever é uma maneira mais 

fácil de aprender? 
Escrever é um caminho de co- 
nhecimento, sem dúvida. Es- 
crever é uma forma de pensar 
e você não escreve para ensi- 
nar nada, mas para aprende 
Mas o fácil, certamente, não é 

imediato. 

Você acredita que a atual onda 
de progressiva desconstrução do 
sexismo trará conquistas perma- 
nentes? 

A história nos ensina que não 
há nada permanente no mun 
do, que as civilizações passam 
e caem, que as conquistas se 
perdem e o conhecimento é es- 
quecido, Você deve estar sem 
pre em guarda para defender 

ial | Hs 

os valores que lhe parecem jus- 
tos. Mas é verdade que é mais 
difícil reprimir e estupidificar 
com preconceitos aquelas pes- 
soas que souberam desenvol 
ver mais seu pensamento e es- 
tão bem informadas. 

€ Governos conservadores (co- 

mo o de Donald Trump e Jair Bol- 
sonaro) contribuem para a manu- 
tenção de conceitos discutíveis, 
como o aborto, por exemplo. Co- 
mo atitudes que vão contra a his- 
tória moderna tornam difícil para 
as mulheres conquistarem mais 
direitos? 
Esses tipos de governo não são 
apenas machos, mas também 
abusivos em outras questões. 
Uma filósofa argelina me di 
há alguns anos, que a causa 
mulheres é o barômetro mais 
preciso do nível democrático 
de um país, e ela estava absolu- 
tamente certa. Acredito que se: 
ja possível saber como é o de- 
senvolvimento democrático de 
uma sociedade analisando a si- 
tuação de suas mulheres. O se- 
xismo é sempre acompanhado 
por outros abusos sociais. 

€ Por outro lado, o fato de o Papa 
Francisco ter apoiado as uniões 
civis entre homossexuais signif- 
ca que a Igreja também poderia 
mudar seu conceito em relação 
às mulheres? 
Olha, eu acho ótimo que o Pa 
pa finalmente apoie os homos- 
sexuais (já estava na hora), 
mas acho que ainda falta mui 
to para a Igreja perder seu viés 
machista. O preconceito con 
tra as mulheres é muito mais 
profundo que o preconceito 
homofóbico. 

Nós, 
MULHERES 
Autora Rosa 
Montero 
Tradução: 
Josely Vianna 
Baptista 
Editora: Toda 
via (288 págs 
RS 64,90) 

O ssescaovivo O fsescsp 
Apresentações inédi s e ao vivo, e bate-papos com 
pensadores de diversas áreas sobre assuntos da atualidade. 

MÚSICA DANÇA responder como diferentes culturas 
representam o óbito e como se 
comportam diante daqueles que 
agonizam. 

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 

Circo ZANNI 

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. 
Parque Dom Pedro 

EXPOSIÇÕES 
Mostras abertas para visitação presencial e gratuita, mediante 
agendamento prévio online em sescsp.org.br/exposicoes 

Kader Attia - 
Irreparáveis Reparos 
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 Kóchling. 
Terça a sábado 
Sesc Pompeia 

Entre Bordas: Sons 
que Escapam 
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 

sescsporg.br/edicoes 

SELO SESC 

Caixa Preta 
Toda a discografia de Itamar 
Assumpção, incluindo dois 
álbuns (Pretobrás Il e HH) 

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 

SESCTV 

Movimento Violão 

Warren Nicholson 

O violonista e professor 
canadense homenageia 
Bach, Heitor Villa-Lobos, 

ick Peros e Agustin 
Barrios em repertório. 
Curadoria: Paulo Martel 
Direção: Flávio N.Rodrigues 
Dia 3/11. Terça, 20h 

ponível on demand em 
sesctvorgbr 

Neymar Diase 

Quarteto de Cordas 
Instrumental Sesc Brasil 
Transmissão direta do palco 
do Sesc Consolação 
Dia 3/1. Terça, 19h 

Cristóvão Bastos 
Participação: João Lyra 
Dia 5/11. Quinta, 19h ES 

Verga 
Camaleão Grupo de Dança 
Direção Artística e 
Coreográfica: Inês Amaral. 
Direção Geral: Marjorie Quast 
Dia 3/11. Terça, 21h [7 

E iss 

ELO 
T.EStyle Cia de Dança 
Direção: Igor Gasparini 
Transmissão direta do palco 
do Sesc Avenida Paulist 
Dia 5/11. Quinta, 21h] 

TEATRO 

Coisas que Você Pode 
Dizer em VozaAlta 
DeSúbito Cia. 
Direção: Ricardo Henrique 
Dramaturgia: Ricardo Inhan 
Transmissão direta do palco 
do Sesc Santana 
Dia 4/11. Quarta, 21h [1 

IDEIAS 

Afesta dos mortos nas 
culturas mexicana e 
brasileira 
Com Misia Lins Reesink, Daniel 
Sanchez Aguila e Danilo Cymrot 
Dia 3/1. Terça, 16h 

Astransformações 

erepresentações 

midiáticas do Dia de 
Muertos 
Com Daira Martins Botelho, 
Geraldine Izquierdo, Alejandra 
Ramirez López, Oscar 
Soberanes e Danilo Cymrot 
Dia 4/11. Quarta, 16h 
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Mostra” 

Caderno? 
Luiz Carlos Merten 

Ea 44º Mostra vai chegando ao 
fim. Na sexta, 30, 0 evento anun- 
ciou os filmes selecionados pelo 
público. Daquela lista de 15 —in- 
cluindo quatro filmes brasilei- 
ros, mais dois com coprodução 
do Brasil e França, e do Brasil e 
Argentina-, ojúriintegrado pelo 
diretor Felipe Hirsch, pela mon- 
tadora Cristina Amaral e pela 
produtora Sara Silveira escolhe- 
ráovencedor do troféu Bandeira 
Paulista de 2020. O anúncio será 
feito na quarta, 4, numa sessão 
presencial no Ibirapuera. Nesta 
segunda de feriadão - Dia de Fi- 
nados -, a Mostra homenageia 
Fernando Coni Campos. 
Fernando quem? Artista plásti- 

coantes de ser cineasta, ele inte- 
grou a palavra-imagem à pintu- 
ra-poesia para realizar uma obra 
que, pormuito tempo, permane- 
ceu obscura. Não por falta de 
méritos, mas porque Coni Cam- 
pos trabalhava na precariedade 
e, como grande solitário, não se 
enquadrava nas correntes hege- 
móônicas do cinema brasileiro 
dosanos 1960, mesmo tendo me- 
recido altos elogios de Glauber 
Rocha e Júlio Bressane. A crítica 
(mal)tratava-o sem dó e Valério 
Andrade não vê muita coisa para 
salvarem seutexto demolidorso- 
bre Viagem ao Fim do Mundo no 
Guia de Pilmesdo antigo INC, Ins- 
tituto Nacional de Cinema. 

Coni Campos morreu em 
1988, aos 55 anos, deixando o 
legado de uma obra formada 
por sete títulos, dos quais a 
Mostra resgata três - o citado 
Viagem ao Fim do Mundo, O 
Mágico eo Delegado e Ladrões de 
Cinema, que terá exibição nesta 
segunda no área externa do au- 
ditório do Ibirapuera, às 20h. 
Em Ladrões de Cinema, em ph 
no carnaval, grupo vestido de 
índios rouba equipamentos de 
uma equipe norte 
quefilmanoRio. Aidei 
der o maquinário é substituída 
por outra - um filme do 
ponto de vista da comunidade, 

Em cartaz. 'Ladrões de Cinema', de Coni Campos, será exibido hoje, às 20h, na área externa do auditório do Ibirapuera 

RETA 
FINAL DA MOSTRA 
Cerca de 70 mil ingressos foram vendidos em dez dias; 
destaque para a homenagem à obra de Coni Campos 

o pessoal do morro. Já desde 
Viagem ao Fim do Mundo, pre- 
miado no Festival de Locarno, 
na Suíça, a obra de Coni Cam- 
pos tinha esse viés, debruçan- 
do-se dobre o próprio cinema. 
Numa primeira avaliação, no 

sábado, 31, a Mostra de 2020, 
apesar de todas as dificuldades 

deumevento realizado remota- 
mente- por causa da pandemia 
- tem revelado uma participa: 
ção expressiva do público, com 
cercade7omilingressos vendi- 
dos em dez dias. A plataforma 
da Mostra, mostraplay, é a re 
cordista, com 50.392 espectado- 
res (ou views). No Sesc Digital 

foram vendidos mais 16,391 in- 
gressose na plataforma da Spci- 
ne Play, outros 13.219. Os fil- 

oCéuea Ter 
samba do Santo - Resistência 

Afro-baiana; Sem Cabeça; Luz 
Acesa; Guerra; Coronation; O 
Mágico eo Delegado; Não Há Mal 

Algum; O Livro dos Pra. 
Mães de Verdade. O que não tem 
faltado são grandes filmes de 
grandes autores - o Tsai Ming- 
liang de Days; o Lav Diaz de Gê- 
nero, Pan; e O Frederick Wise- 
man de City Hall. Esse, a par de 
ser um grande filme do gênero 
documentário, é também um 
filme grande, com mais de qua- 
tro horas. Wiseman divide o 
Prêmio Humanidade da Mos- 
tra deste ano com os funcioná- 
rios da Cinemateca Brasileira, 
esses empenhados na luta pela 
preservação da entidade que en- 
frenta talvez a pior crise de sua 
história. 

Outros gran. 
des filmes: Pari, 
do iraniano Sia- 
mak Etemadi, ra- 
dicado na Gréci 
dedicado à mãe 
dele, e - talvez 
maior filme des 
edição - Paí, do sérvio Srdan Go- 
lubovic, Se há um filme que ex- 
pressa o estado do mundo, é es- 

BERLIN ALEXANDERPLATZ? EM NOVA VERSÃO 

Agora, protagonista não 
é mais um alemão, mas 
um africano que chega à 
Alemanha após escapar 
de um naufrágio 

Luiz Zanin Oricchio 

O romance Berlin Alexande 
plate, obra-prima de Alfred Dô- 
blin, foi publicado na Alemanha 
em 1929. Ganhou a primeira 
adaptação para o cinema em 
1931, de Phil Jutzi, e depoi 
mais famosa, em 1980, sob dire- 
ção de Rainer Werner Fassbin- 
der. Muita gente acha que essa 
versão, feita para TV, com 
ishgo de duração, é também a 
obra-prima de Fassbinder. Sur- 
ge agora um terceiro Berlin Ale- 
xanderplatz em registro audiovi- 
sual. Traz novidades? 

Sim, e de maneira radical. O 
herói do romance de Dóblin, 
Franz Biberkopf, vem da classe 
trabalhadora. Na convulsiona- 
da Alemanha após a derrota do 
país na Primeira Guerra Mun- 
dial, Franz cai na marginalida- 

; 
Sem intervalo 

-'Amor à Flor 
«da Pele'e os 
. segredos de 
.Kar-Wai 

Luiz Carlos Merten 

Havia Caetano Veloso na trilha 
de Felizes Juntos e Nat King Cole 
na de Amor à Flor da Pele. Mag- 
gie Cheung avançando naquele 
corredor, umaimagem inesque- 
cível de beleza. Ao Estadão, em 

de, é encarcerado e cumpre pe- 
na. Sai da prisão disposto a le- 
var uma vida decente, Na ver- 
são atual, do cineasta alemão de 
origem afegã Burhan Qurbani, 
Francis é um homem africano 
que chega à Alemanha após es- 
capar do naufrágio da embarca- 
ção na qual deixava seu conti- 
nente para trás. Assim como o 
alemão Franz, o africano Fran- 
cisdesejaapenas construiruma 
vida para si. O filme, como o ro- 
mance, será a história de suas 
quedas sucessivas, e também 
de suas tentativas em dar a vol- 
ta por cima e, simplesmente, 
existir como um ser humano 
respeitável. 

Essaatualização datramamu- 
da o contexto em que a obra é 
vertida, porém conserva sua es- 
sência. Francis é interpretado 
por Welket Bungué, ator origi- 
nário da Guiné-Bissau. O espec- 
tador brasileiro já o conhece 
porseutrabalhoem Joaquim, de 
Marcelo Gomes. Também será 
esta a origem do seu persona- 
gem. Por isso, aqui e ali se ou- 
vem falas em português. 

Francis não tem estatuto de 

e 

Cannes, Wong Kar-Wai reve- 
louosegredo de seu cinema. Éa 
montagem. Ele filma roteiros 
detalhados e depois corta. Cor- 

Contemporâneo. Bangué (Francis) e o diretor Qurbani 

refugiado, mas seu visto é legal. 
Ele tenta sobreviver do traba- 
lho braçal, mas não consegue, A 
inadequação ea pressão do pre- 
conceito racial dificultam suavi- 
da. Em momento de desespero, 
conhece Reinhold (Albrecht 
Schuch),marginalquelheofere- 
ceumatalhoatravés dacrimina- 
lidade. Reinhold, como nas ver- 
sões anteriores, se converterá 

numa nêmesis de Francis, o de- 

tatudoque he parecedesneces- 
sário. Desconstroi a narrativa 
tradicionale permanece somen- 
te com um arcabouço de filme. 
Amor à Flor da Pele passa nes- 

tasegunda, 2, no Cineclube Ar- 
te1,às23h15. Tony Leung Chiu- 
Wai e Maggie. Ele é casado, ela, 
também. Descobrem que seus 
companheirosostraem. Desen- 
volvem uma das relações mais 
pudicas do cinema. O título ori- 
ginal, Faa Yeung Nin Wa, quer 
dizer Anos como Flores. Para O 
Festival de Cannes, Kar-Wai 

propôsotitulointernacional Se- 
crets, mas aí ouviu a canção de 

mônioem forma de gente, aque- 
le que, sem motivo palpável, 
buscará sua destruição. 
Em circunstância particular- 

mente difícil, Francis, ou Franz, 
como passaaser tratado, conhe- 
cerá também a prostituta Mie- 
ze (Jella Haase). Mieze cuida de 
Francisquando este é ferido. Re- 
cuperado, ele passa a explorá-la 
capaixona-se porela. Ainterfe- 
rência de Reinhold nesse caso 

Bryan Ferry e escolheu In the 
Mood for Love. 
Justamente em Cannes o 

filmevenceuo prêmiodeme- 
lhor ator (Tony) e o Grande 
Prêmio Técnico e Artístico 
para sua fotografia e direção 
dearte. Kar-Waitalvezsejao 
últimoromântico. Amores Ex- 
presos, amores heteros (À 
Flor da Pele), amores gay 
(Happy Together). Todos os 
amores. Ao presidir o júri de 
Cannes, em 2006, Kar-Wai 
pautou-se pelo social eoutor- 
goua Palma ao Ken Loach de 
Ventos da Liberdade. 

será decisiva para a trama. 
Acélula viva de Berlin Alexan- 

derplatz é a referência ao mito 
de Fausto, cara à tradição cultu- 
ral alemã. Lenda do pacto com 
o diabo, em que alguém vende a 
alma em troca de favores terre- 

alvez seja narrativa univer- 
sal, mas encontra na Alemanha 
sua expressão máxima, atrav: 
daobrade Goethe retomada de- 
pois por Thomas Mann. 

Reinhold encarna essa versão 
satânicacontemporânea, ofere- 
cendo o dinheiro (e, portanto, 
reconhecimento social) a Fran- 
cis em troca de sua alma. Daí a 
dificuldade de Francis de se li- 
vrarde Reinhold, mesmo quan- 
do parece claro que separar-se 
dele seria questão de vida ou de 
morte. Entram outros fatores 
em jogo, além das decisões ra- 
cionais. A tensão sexual entre 
ambos não éo menor deles, em- 
bora apenas insinuado. 

Burhan Qurbani joga com 
muita eficácia nesse “duelo” de 
personagens, pois sabe que ne- 
le repousa o centro gravitacio- 
nal do filme. Na relação diabóli- 
ca entre Reinhold e Francis jo- 

Filmes na TV 

DESTAQUE 

(EUA 2017) Di. Jordan Peste, 
com Daniel Kaluuya, Alison Wiliams, 
Bradiey Whitford Catherine Keener, Marcus. 
Henderson, Caleb Lancry Jones. 

se 

“PAP, DO SÉRVIO 
GOLUBOVIC, TALVI 

* SEJA O MAIOR FILME 

DESTA EDIÇÃO 
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se. Decara, uma mãeentracomo 
casaldefilhosno pátio daempre- 
sa em que o marido trabalhava. 
Ameaçaatear fogo nela mesma e 
nos filhos, em protesto porquea 
empresa não paga o que deve ao 
marido demitido, ea família pas- 
sa por dificuldades. Cumprida a 
ameaça, a mãe é internada num 
hospital, à espera de avaliação 
psiquiátrica, e os filhos entre- 
gues a uma instituição para ado- 
ção. O pai, sem, recursos, viaja a 
pé 300 km para apresentar uma 
petiçãoao Ministério da Família, 
em Belgrado. Quer os filhos de 
volta. Dáentrevistana TV, nojor: 
nal, o que enfurece ainda mais o 
funcionário que trata do caso na 
cidadezinha em que vive. 

Durante todo o tempo, o que 
sediscute são as pessoas, enun- 
ca as instituições, nem o siste- 
maem quevivem. Amãe éinstá- 
vel emocionalmente, o pai não 
dácontados encargos financei- 
ros, mas, em momento algum, 
acorrupção do funcionário que 
age de forma autoritária contra 
o pai e a situação da empresa 
que não paga suas dívidas são 
suscetíveis de penalização. Na 
sua jornada, o pai liga-se a um 
cãosem dono-ele próprio sen- 
te-seabandonado-, ganhaalgu- 
mas manifestações de apoio. 
De volta à casa, descobre que 
ela foi saqueada pelos vizinhos. 
Oque se segue éuma pungen- 

tetentativa de restauração da or- 
dem no mundo. Anterior à pan- 
demia, que seria uma desgraça 
maiora pesar sobre essa família, 
Pai - o filme - propõe-se como 
uma experiência emocional vis- 
ceral. Até onde, até quando a 
agenda ultraliberal vai seguir ig- 
norandoos pobres e fortalecen- 
do a desigualdade para que os 
ricos sejam cada vez mais ricos? 

Há algo de neo- 
realista no con- 
ceito, mais que 
naforma,naodis- 
seia desse pai, in- 
terpretado por 
Goran Bogdan. É 
o maior ator de 
sa Mostra, como 

Melika Foroutan, a mãe de Pari, 
é a maior atriz, Simplesmente 
extraordinários. 

EZ 

gam-seas pulsões sexuais einte- 
se conflitivos, mas também 

as contradições de uma União 
Europeia desafiada pelo proble- 
ma da assimilação dos refugia- 
dos. É o tema quente, martela- 
do 24 horas por dia pela extre- 
ma-direita e tem alimentado a 
ascensão de populistas e o re- 
ceio de distopias políticas. 
Com seu elenco, Qurbani es- 

tá bem servido, porque tanto 
Bangué como Schuch rendem 
ao máximo em seus papéis. En- 
chem o filme de energia e ten- 
são, O retrato da Berlim contem- 
porâncatambémajuda. Puxa pe- 
la vida noturna, dos cabarés, 
chefes do crime e cafetões. Mas 
também pelo caráter cosmopoli- 
tadacidade, pela convivência ét- 
nica (nem sempre pacífica) e de 
sotaques. Uma Babel, na qual a 
lutapelo prestígio e pelo dinhei- 
roocupao centro da rinha. 
Menos de quatro anos depois 

da publicação do romance de 
Dôblin, naefervescência da Ale- 
manha dos anos da República 
de Weimar, Hitler chega ao po- 
der. Hoje pergunta-se que tipo 
demonstroanossaera também 
convulsionada estará gerando. 
O desfecho do filme, porém, in- 
sinuaumatênueluzdeesperan- 
ça. Será? 

O filme em que Peele estreou na 
direção (e que estreia agora na 
TV aberta) ganhou o Oscar de 
Melhor Roteiro Original. Chris 
(Daniel Kaluuya) vai conhecer 
os pais da namorada e começa a 
suspeitar de que algo sinistro se 
passanaquela casa de genteapa- 
rentemente respeitável. Eledes- 
cobre que as pessoas passaram 
por uma lavagem cerebral e de- 
sistiram de pensar. O jovem ne- 
gro vira cobaia. A solução é — 
Corra! GLOBO, TELA QUENTE, 23H. 
COLORIDO, 144 MIN. 

= 
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amos imaginar que a tese so- 
bre a não obrigatoriedade da 
população se vacinar contra a 

covid-19 venceu o embate político e 
jurídico. Pode acontecer, não é? 

Se esse for oresultado, uma dases 
tratégias possíveisseráadoconvenci- 
mento pormeio do marketing. Trago 
aqui o diálogo entre dois famosos pu: 
blicitários, especialmente contrata- 
dos para criar comerciais, jingles e 
ações pró-vacina. 

Não vacile, vacine. 
Achei jovem demais. Minha avó 

não vai comprar um slogan com a pa 
lavra “vacile 

- “Por obséquio, permita-me inje 
tar esse preparado em sua mui dig- 
níssima pessoa.” Gostou desse? 

-Vai pro inferno! 
Isso, inferno! Precisamos de uma 

Berger | TER, Humberto Ve 

Não vacile, vacine 
campanha para o público evangélico. 

- Visualize essa cena: a gente abre 
com São Pedro na frente de um portão 
dourado. Ele está conferindo as fichas 
dosrecém-chegados ao céu. Ele parabe 
nizao primeiro, diz que estátudocertoe 
o portão dourado se abre. Sobe som, 
uma música celestial. O próximo faleci- 
do se apresenta. São Pedro pergunta se 
eletomou a vacina contra a covid. O su- 
jeito diz que não, que nunca acreditou 
nessabobagem, quea China isso eaqui- 
lo...Daí São Pedro faz uma cara de desa- 
provação, meioengraçadão, estilo. 
nha do Professor Raimundo, e aperta um 
botão de emergência. Um alçapão se 
abre e o negacionista cai em uma es 
pécie de caldeirão do inferno. Close no 
sorriso de satisfação do diabo. Heavy 
Metal. Bang! 

— Idiota, Você não entende nada de 
religião. Os evangélicos não cultuam os 

rqua.L 

BUSCA 
ESPACIAL 
Phineas e Ferb vão ao resgate da irmã, Candace, em 

longa que marca a chegada da Disney+ no Brasil 

* Mariane Morisawa 
ESPECIAL PARA O ESTADO 

No mar de opções de streaming 
à disposição do consumidor 
atualmente, o Disney+,queche 
ga ao mercado brasileiro dia 17 
de novembro, tem personalida 
de própria. O serviço é voltado 
para famílias e não tem conteú- 

* do impróprio para as crianças, 
Por isso, logo que começou o 

+ planejamento para a platafor 
ma, surgiu a ideia de fazer um 
novo longa-metragem com 
dois amados personagens do 
Disney Channel. Assim nasceu 
Phineas e Ferb, O Filme: Candace 
Contra o Universo, que chega ao 
país junto com o Disney+ 

“Phinease Ferb nunca é 
ra crianças”, disse 

Óp: 
Jeff 

“Swampy” Marsh, criador dos 
personagens junto com Dan Po- 
venmire, em entrevista coleti 
va. “A beleza é que ele 
nam com todas as idades, mes 
mo paraumapessoa severamen- 
tecrescidacomo cu.” Povenmi- 
re acrescentou: 
tentamos fazer com quesejaen- 
graçado para todos. Não usa 
mos piadas que seriam incômo- 
das de fazer na frente de uma 
criança. Tentamoss 
te não excluir os pequenos co- 
mo público.” 

Phinea 
tela na versão original) e Ferb 
(David Errigo Jr.) são meios-ir- 
mãos inventores que vivem 
aprontando na tentativa de se 
entreter durante as férias. A ir- 
mã mais velha de Phineas, Can- 
dace (Ashley Tisdale), está sem- 
pre tentando desmascarar os 
doismenores, sem muito suc: 
so. Mas, como o título do filme 

funcio- 

Nós sempre 

mplesmen- 
sa, e 
sua busca. 

(voz de Vincent Mar- 

indica, aqui ela ganha um papel 
mais central ao ser abduzida 
por alienígenas junto com sua 
amiga Vanessa (Olivia Olson). 
Isso faz com que Phinease Ferb 
recrutem seus amigos Isabella 
(Alyson Stoner), Baljeet (Mau. 
lik Pancholy) e Buford (Bobby 
Gaylor) e se aliem a seu arqui- 
inimigo, o Dr. 
Doofenshmirtz É 

(vozde Povenmi 
re), paide Vanes- 

saiam em 

Mas Candace 
está mais do que 
satisfeita no pla- 
neta Feebla-Oot,ondeérecebi 
da pela líder Super Super Big 
Doctor (Ali Wong) como “aes 
colhida”. “Para começo decon- 
versa, acho que Candace está 
superanimada porque é seu fil. 
me”, disse Tisdale. “No come- 
ço ela fica com um pouco de 

santos. São Pedro teriamaisapelo entre 
oscatólicos. 

- Então, mudamos um pouco o foco... 
Não, não, para Os católicos temos 

aquelejingledo padre cantor: “Ergueias 
mãos e tome a vacina, erguei as mãos e 
tomeavacina..: 

Não faz sentido, “erguerasmãos pa- 
ratomaruma vacina”. Você, acho, levan 
taa manga da camisa e mostra o braço. 

Pô, mas “erguei a manga da camisa 
paratomaravacina” éimpossível de en- 
caixar em uma música. 

- Eseagente pedisse paraa vacinaser 
no bumbum? Daí, a gente contrata o 
Compadre Washington pra ficar repe. 
tindo: “Que abundância, que abundân- 
cia...”. Cara, aí a gente marca uma live 
com a formação original do É o Tchan. 
Souum gênio. 

-Vouchecarseo marketing pode defi 
nir o lugar da vacina. O bumbum tem 
mais apelo publicitário mesmo. 

Ah, você conseguiuaduplasertaneja 
para a campanha? 

- Quase. Tava tudo certo, mas daí a 
campanha antivacina chegou com mais 

x Boro QUI. LusF 

sentir especial. 

aprendizado. 

SÉRIE TEM COMO 

MARCA AS MUSICAS 

QUE EMANAM 

POSITIVIDADE 

ter 

medo, mas depois passa a se 
aémuito frus- 

trada por nunca conseguir pe 
gar seus irmãos nas coisas que 
elesaprontam, então ela preci- 
savase separar um pouco deles 
para perceber que os dois são 
melhores do que pensava. É um 

Busca por te- 
mas. Encontrar 

uma história e 
um cenário que 
não tivessem ex- 

plorado na série 
que ficou no ar 
entre 

2015, com mais de 200 episó: 
dios, foi um desafio. “A gente 
pensavaemalgo, caí percebiajá 

do na terceira tempora- 
da”, disse Swampy. No fim, op- 
taram por outro planeta. “As- 
sim podíamos inventar tudo e 
deixar como visual que desejás 
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dinheiro e eles mudaram suas convic- 
ções. 

-Pela quinta vez... 
Ainda tô procurando o Zé Gotinha 

paraaaçãocomascrianças. Um Zé Goti- 
nhaapresentandooseuprimomodemi- 
nho, o Zé Agulhinha 

- Esquece...O Zé Gotinha está em 
uma clínica de reabilitação. Não é boa 
ideia trazer o Zé Agulhinha pra perto 
dele 

— Já fechei a parceria com o aplicativo 
de paquera. Os usuários vão precisar in- 
formar se estão vacinados ou não. Os 
vacinados conseguem muito mais mat- 
chs que os não vacinados. Suces: 

— O comercial do garoto sendo o últi- 
mo escolhido para o time de futebol na 
aula de educação física porque não foi 
vacinado já foi gravado? 

- Sim. Mas temos que focar nos vou- 
chers. Quem tomar a vacina pode esco- 
lher entre um vale gim-tônica ou um jo- 
gode panelas. 
Descontos em motel. Não podemos 

esquecer do desconto em motel. 
Temaquelas parcerias com as agên 

se Buro 

Novas fronteiras. Phineas e Ferb reúnem amigos e se aliam ao seu arqui-inimigo, Dr. Doofenshmirtz, para viajar ao planeta Feebla-Oot e resgatar a irmã, 

E ano 
Aventura. Para autores, segredo do sucesso é não subestimar a inteligência das crianças 

disse Swampy. 
Outramarca de Phine 

sãoas músicas 

o filme, incluindo We' 
que fizeram via 

cura tão gi 

2008 e 

les, por isso as pe: 

semos”, disse Povenmire. Fora 

queos dois cresceramnaeraes 
pacial. “Um dos meus grandes 
heróis era o Neil Armstrong”, 

Po 
caquinão pod 

ria ser diferente. À dupla criou 
novase divertidas canções para 

re Back, 
aceTime du- 

rante a quarentena e que men 
cionao próprio Disney+. “Acho 
que não há nada com poder de 

nde quanto uma 
boa melodia”, disse Swampy 
“E melhor ainda se incluir um 
humor esperto no pacote” 
Équaseimpossívelnão seren 

der à aventura dos dois meni- 
noslevadose da suairmãquese 
sente deixada de lado. “Você 
ama todos eles e quer passar o 
máximo detemponomundode- 

soas não se 
cansam”, disse Maulik Pan 

cias de viagem e companhias aéreas. 
Quem for vacinado vai poder esco 
lher se voa na janelinha ou no corre- 
dor. Agora, quem não sevacinar, azar, 
fica com a poltrona do meio. 

- Não podemos esquecer dos in- 
fluencers, youtuberse a rapaziada do 
Twitter. 

- Hashtag seja responsável, 
hashtagrespeiteavida, hashtagempa- 
tia, hashtag eu acredito na ciência. 

- Sim, hashtag não seja burro... Ca- 
ra, como alguém pode ser contra to 
mar uma vacina contra a covid. Uma 
vacina que vai fazer a nossa vida vol- 
taraonormale.. 

(Tocao celular) 
Alô...Sim, sim... Não sei, Vouinfor- 

mar... (Desliga o celular). Era o em- 
presário da dupla sertaneja. Por um 
aumento de 20% no cachê, eles estão 
dispostos a mudar de convicção pela 

ta vez. 

É REPÓRTER DO 
DA VIDA URBANA 

TADÃO' E OBSERVADOR. 

ty Cony USED. Milton Hatoum (mesa) 

que foi abduzida por alienígenas 

choly. “E, no meio de tudo, Dan 
- e Swampy podem soltar a piada 

mais irreverente, sem jamais 
perder a emoção e à ternura” 
Para Alyson Stoner, nem os 

rb vilões da história são vilaniza- 
e- dos, “Sempre se trata de com- 

preender e trazer humanidade 
edignidade paraa experiênciae 
a perspectiva de alguém. Então 
há oportunidade de unificar na 
diferença em vez de separar.” 

Para Swampy, o segredo do 
sucesso de Phincase Ferbé “nun- 
ca subestimar a inteligência das 
crianças”. Dan Povenmireacre- 
dita que o otimismo é o que faz, 
comquea série sejaum hitmun- 
dial. “Mas também a positivida. 
de na música”, afirmou. “E seu 
otimismo melodioso.” No 
meio de uma pandemia e crise 
global, momento mais propício 
para assistir a algo para cima, 
antar junto e reunir a famíli 

não há. 
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Comportamento* 

Carla Menezes 

Emagosto, quando Kamala Har- 
ris discursou na convenção de- 
mocrata e oficialmente aceitou 
ser candidata à vice-presidên- 
cia dos Estados Unidos, ela se 
despediu do público ao som da 
música Work That, da cantora 
americana Mary). Blige. A esco- 
Tha da música não foi aleatória. 
Work That é uma das músicas 
mais utilizadas pelos fãs - sim, 

de Kamala na hora de pro- 
fancams da senadora. As 

fancams são popularmente co- 
nhecidas entre os fãs de cultura 
pop, que editam vídeos com os 
melhores momentos do artista 
ou personagem favorito, in: 
rem uma música de fundo e dis 
seminam essas compilações 
quase como spam em comentá- 
rios nas redes sociais. As inten- 
ções são as mais diversas - pro. 
mover uma música ou clipe no- 
vo, um filme, ou apenas exaltar 
o artista, Nesse caso, o vídeo 
não é de um cantor ouator, é de 
uma candidata à vice-presidên. 

a dos EUA. 
A senadora tem um fandom 

grupo de fãs que se unem por 
compartilharoamoreointeres 
se por um determinado produ. 
to da cultura pop, o KHive. O 
nome é inspirado no fandom da 
cantora Beyoncé, o Beyhive. As 
comparações não param por aí. 
Da mesma forma que os fãs de 
umaartistacomo Beyoncé dedi- 
cam tempo e trabalho para di 
vulgar a cantora, os membros 
do KHive se dedicam à Kamala. 

Mas nem sempre o político 
tem apoio de um fandom pró- 
prio, Na maioriadasvezes, gran- 
des fandoms como os de Han 
Potter, porexemplo, seidentif 
cam com um candidato que de- 
monstra ter os mesmos valores 
que aquele grupo de fãs e deci- 
dem apoiá-lo, independente- 
mente de filiações partidária: 
Foi o que aconteceu em 2008, 
quando um grupo de fãs da saga 
de J.K. Rowling se reuniu para 
apoiar o então candidato Ba 
rack Obama. 
O Nerds for Obama produzia 

camisetas, casacos e outros 
itens típicos de merchandising 
parafis -uma indústria que mo! 
vimentamilhões poranoemto- 
do o mundo - com desenhos e 
frases que ligavam Barack Oba- 
ma aos universos de Harry Pot- 
ter, Game of Thrones e Doctor 
Who. Inicialmente, o slogan era 
Bruxos por Obama. Nas elei 
ções de 2016, o site ganhou o 
nome Nerdsfor Her (Nerds por 
Ela, em tradução livre) para 

oiar Hillary Clinton. 
O músico Paul DeGeorge, 

fundador do movimento, diz 
que a iniciativa foi uma exten 
são de outra organização, a 
Harry Potter Alliance, organiza- 
ção sem fins lucrativos que co- 
necta fãs da saga a causas so- 
ciais. “O trabalho consistiu em 
estampar várias camisetas, 
criar adesivos, montar uma loja 
online e passar os dois meses 
antes das eleições enviando os 
produtos para pessoas de todo 
opaís.” 
Um dos exemplos mais anti- 

gos de apoio dos fãs a um candi- 
dato é o do marido de Hillas 
BiliClinton, que, duranteacam. 
panhade1992, conquistouos vo- 
tos do fandom de Elvis Presley 
aotocar Heartbreak Hotel no sa- 
xofone em um programa de TV. 
A apresentação é considerada 
um dos momentos mais impor 

. - 

NTREVISTA 

Clinton. Em 92, conquistou admiradores de Elvis com 'Heartbreak Hotel" 

FAS 
UNIDOS POR 
UMA CAUSA 
O ativismo dos fandoms ficou mais evidente durante a eleição 
americana, mas movimentos existem desde os anos 90 

tantes da campanha de Clinton. 
O poder de organização de 

um fandom não pode ser subes- 
timado. A internet permitiu 
que esses grupos se transfor- 
massem em verdadeiras comu- 
nidades globais que se reúnem 
em fóruns, aplicativos de men 

sageme, principalmente, nas re- 
des sociais. Por serem muitos, 
conseguem facilmente colocar 
uma hashtag nos Trending To- 
pics do Twitter e gerar atenção 
em torno de determinado as- 
sunto, por exemplo. 

Essa dedicação é extrema 
mente valiosa quando o voto 
não é obrigatório e os candid: 
tos, além de precisaremconven- 
ceroseleitores de que sãoa me- 
lhoropção para governar país, 
precisam também convencê- 
los a votar. “Os millennials e a 
geração Z estão se tornando 
grande parte da base de eleito- 
res. Esses jovens, as identida- 
des deles são ligadas ao fa 
dom. Os compromissos polít 
cos deles são ligados ao fan- 
dom. Não estamos falando de 
pessoas que estão em sindica: 

ASHLEY HINCK, PESQUISADORA AMERICANA 

“ENGAJAR FÃS SERÁ ESSENCIAL” 
€ No livro 'Política pelo Amor do 

Fandom' você menciona momen- 
tos históricos da política america- 

* na que tiveram participação dos 

fãs. Quais você destaca? 

Um é de grupos de mulheres 
que, na virada do século 20, 
usavam os romances que esta- 
vam lendo e os filmes que esta- 
vam assistindo para imaginar 
novas realidades políticas para 
si. Elas eram, em maioria, traba- 

lhadoras imigrantes, com condi- 
ções de trabalho terríveis. Essa 
paixão teve um papel importan- 
teem uni-las, fazendo com que 
se vissem como trabalhadoras 
que mereciam melhores condi- 
ções. Outro é o do fandom de 
Elvis Presley na campanha de 
Bill Clinton, em 1992. Estudos 
mostram que Clinton se conec- 
tou com esse grupos, garantin- 
do votos. 

tosou igrejas, onde costumáva- 
mosnosorganizar politicamen 
te. Onde eles estão? Nos fan. 
doms”,diz,ementrevistaao Es- 
tadão, a pesquisadora america 
na Ashley Hinck,autoradolivro 
Política pelo Amor do Fandom: Ci- 
dadania de Fãs em um Mundo Di 
gital (em tradução livre), publi- 
cado em 2019. 

tidadania de fãs é um termo 
cunhado por Hinck, que descre- 
ve qualquer envolvimento cívi- 
coquetem como base emotiva- 
çãoo fato de ser fã. No livro, ela 
descreve como fãs de cultura 
pop se unem para arrecadar di- 
nheiro para instituições benefi- 
centes com as quais se identifi 
cam, para boicotar empresas 
ou, mais recentemente, com o 
BlackLives Matter, para partici 
par de protestos. “Estes são ci- 
dadãos se envolvendo nessas 
ações por serem fãs, não por se- 
rem membros de um determina- 
do partido, e sim porque são fãs 
de algum universo da cultura 
pop: Jogos Vorazes, Harry Potter, 
oqueseja. Essas duas coisas são 
conectadas 

e Você acredita que os fandoms 
vão continuar se envolvendo na 
política agora que viram o suces- 
so das ações recentes? 
Com certeza. Conforme orga- 
nizações políticas, políticos e 
ativistas veem mais desses 
exemplos, acho que eles vão 
voltar as atenções cada vez 
mais para os fandoms. Um 
grupo enorme de pessoas dis- 
postas a agir, isso é valioso. 

Segundoa pesquisadora a Ci 
dadania de Fãs vem conquistan- 
do nos últimos anos a atenção 
deorganizações políticas. Elaci- 

emplo a Move On, 
o progressista que 
de o início dos anos 

2000, que lançou em 2016, du. 
rante a campanha presidencial, 
uma propaganda pró-Hillary 
quetinha como público-alvo os 
fãs de Harry Potter. O vídeo faz 
referênciasaoslivrose persona- 
gensetentaconvenceros potter- 
heads a votar em Clinton. 

As celebridades americanas, 
que já têm histórico de apoiar 
candidatos à presidência, tam- 
bém começaram a incentivar a 
participação de seus fis na po- 
lítica. A cantora Ariana Grande, 
por exemplo, instalou estações 
de registro de novos eleitores 
na entrada de cada um dos 
shows de sua última turnê nos 
EUA. Taylor Swift, criticada 
por ter mantido silêncio nas 
eleiçõesde 2016 -algunsacredi- 
tavam que ela era apoiadora de 
Trump, inclusive ele -, é consi- 
derada agora uma das maiores 

& Os políticos estão começando 
a prestar atenção nos fandoms? 
É bom os políticos e organiza- 
ções entenderem os fãs e o po- 
der que eles têm. Não acho que 
o ativismo de fis deva ficar na 
sombra. Vimos isso na campa- 
nha de Obama, que estava relu- 
tante em reconhecer oficial- 
mente os produtos do Nerds 
for Obama. Eu adoraria ver 
uma situação em que um candi- 
dao presidencial abraçasse is- 
so, porque essas são pessoas 
dispostas a dar apoio. Agora 
parece opcional engajar ou não 
os fãs, mas logo será essencial. 

do atual president 
ussão sobre ativi 

de K-pop se organiza 
boicotar um comício de Donald 
Trumpem Tulsa, Oklahoma, re- 
servando milhares de cadeiras 
sem a intenção de comparecer 
ao evento. Em julho, fis da boy 
band coreana BTS ganharam 
destaque por arrecadar mais de 
USS 1 milhão de dólares - em 
apenas 25 horas - em prol do 
movimento antirracista Blac 
Lives Matter. 

Fazer parte de um fandom é 
algo extremamente ligado à 
identidade dos fãs e aos valo 
res de cada um deles, o que faz 
com que escolham causas ali 
nhadas a esses 
valores para de- %e 
fender e apoiar 
Essas causas não 
são apenas liga 
das a eleições: 
vão desde a pre- 
servação do 
meio ambiente à 
proteção de minorias. 
A defesa desses valores foi o 

que motivou cinco mulheres 
fis do cantor britânico Harry 
Styles, aaceitaro convite da Wo- 
men's March - movimento ame- 

ricano de defesa dos direitos 
das mulheres - para criar um 
projeto que incentivasse o voto 
nestas eleições. Elas mantém 
uma fan account no Twitter, 
(OTheHarryNews, com mais de 
320 mil seguidores. Fan ac- 
countssão contas mantidas por 
fis nas redes sociais para divul- 
gar novidades sobre um deter- 
minado artista. 

“A Women's March entrou 
em contato apenas para que a 
gente fizesse 
umtwectso- 
breaselei- 
çõe 
mas ti 

FÃS DE K-POP 

BOICOTARAM UM 
COMÍCIO DE TRUMP 

EM OKLAHOMA 

O ESTADO DE S. PAULO 

Pau EceoRGE 

Ligação. Obama com raio de Harry Potter em material feito por fãs do bruxo 

vemos a ideia de criar um adesi- 
vo de “Eu votei” para agradecer 
aos fis por votar. Como muitos 
de nós não estamos ganhando 
adesivos porqueestamos votan. 
dopelocorreio achamos que se- 
riaumaboa ideia”, disse uma re- 
presentante da (OTheHarry 
News. “Somos muito envolvi- 
dascome: jociais e volunta- 
riado, sempre estamos pensan- 
do e desenvolvendo ideias para 
envolver outros fãs.” 

O design dos adesivos faz 
uma brincadeira com uma frase 
que Styles costuma dizer em 
shows e virou título de uma da 
músicas de seu álbum mais re 
cente: Treat People With Kind 
ness(Trateas pessoas comgen- 
tileza, em tradução livre). Os 

adesivos “que 
mostram que al- 
guém votou são 
extremamente 
popularesnosEs- 
tados Unidos. 

“Essa eleição é 
especialmente 
importante para 

nós porque a política america 
na afeta muito mais que ape- 
nas os Estados Unidos. Sem 
contar que muitos dos nossos 
seguidoressão nãoapenas cida. 
dãos americanos, mas mulhe- 
res, pessoas com deficiência e 
LGBTQ+, então é algo pessoal 
também.” Os adesivos, criados 
pelas administradoras da con- 
ta, serão enviados para mais de 
1.700 fãs que se cadastraram 
por meio de um formulário on- 
line. 

“Isso é impressionante, é po: 
lítica no seu melhor”, diz 
Hinck. “É marcante a forma 
com que os fãs falam sobre 
quais problemas sociais são 
mais importantes, como estão 
se educando nesses assuntos, 
tomando decisões e falando em 
público sobre esses problemas, 
tentando intervir.” 

Ashley. 
“Um grupo 
de pessoas 
dispostas a 
agir, isso é 
valioso', diz 
ela, sobre 
os fandoms 

RGF 


