
Brasileiro: Flamengo é goleado 
pelo São Paulo por4a le perde a 
chance de assumir a liderança iseosrs 
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LONGAS FILAS 

Como democrata Joe Biden à frente 
nas pesquisas eleitorais americanas, o 
partido do presidente Donald Trump 
tem recorrido à estratégia de dificul 
taras votações e já entrou com uma 

enxurrada de ações na Justiça questi 
onando o voto antecipado. No Texas, 
o governador republicano só autori 
zou um posto de coleta de votos por 
condado, o que levou a longas filas 

em áreas populosas e de maioria de. 
mocrata. Na Geórgia, eleitores espe: 
raram até 10 horas para votar. PáciNaIo 
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Tom Veiga: Morre 
intérprete do Louro José, 
aos 4/7 ANOS seomoocavemo 

Espera. Em Newton. 'owa, eleitores fazem fila para votar. Data final é terça-feira, mas 93 milhões de americanos já votaram 
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Só falta 
acontecer 

— Deixa comigo, 
chefia! 

Disputa é acirrada, mas 
margem para vitória 
de Trump fica menor 

Biden tem 52% da preferência e pode ga- 
nhar em estados-chave, segundo as últimas 
pesquisas. Com 93 milhões de votos anteci- 
pados, chance de reviravolta é menor. pácinazo 

ARTIGO/RUBENS RICUPERO 

Maré antidemocrática em jogo 
Trump usou poder dos EUA de definir 
agenda global para destruir. Só Roosevelt e 
Reagan tiveram impacto parecido. pácinazo 

* * * * 

Crédito garantido pelo 
governo vai a R$ 100 bi 
e dá fôlego às empresas 
Modalidades foram lançadas na pandemia, e BNDES já 
estuda outra linha de financiamento similar em 2021 

Depois de muitas dificuldades entre pequenas 
emédias empresas para obter empréstimosno 
início da pandemia, novas modalidades de 
crédito com garantias do Tesouro Nacional 
deslancharam e ajudaram os negócios a sobre 
viverem na crise. Foram emprestados mais de 
R$ 100 bilhões, e o BNDES já estuda lançar 

Sem obras, o 

risco de um 
novo “verão 

da geosmina” 

O pescador Edson 
Monteiro mostra a 
espuma de rejeitos 

industriais que 

chegaàlagoade 

captação da 

Estação do 

Guandu, onde 
ainda não foifeitaa 

obra anunciada 
pelo governo do 

estado para evitar a 

substância similar 

àgeosmina, que 
contaminou a água 

distribuída pela 

Cedae emjaneiro. 
Especialistas 

dizem queo 
problema pode se 

repetir no próximo 

verão.PÁGINAS 

outra linha de financiamento nos mesmos 
moldesem 2021, pararesolvero gargalo da fal 
ta de garantias das empresas. No novo forma 
to, o BNDES assumiria parte do risco do em: 
préstimo, e não mais o Tesouro. Mas especia 
listasalertam que estetipode subsídiodeveser 
usado só em situações emergenciais. PÁGINAIS 

* 

ARTIGO/FERNANDA MAGNOTTA 

Uma questão de identidade 
Voto mostrará como os americanos se 
enxergam e como querem se fazer 
reconhecer no mundo. pácina21 

* * * * 

FERNANDO GABEIRA — CACÁ DIEGUES 

Humilhação Mundo digital 
de general deveria trazer 
atinge Exército | conhecimento 
PÁGINA? PÁGINAS 

CONTAGIADOS MORTOS 

ronre-co po VE PRENSA 

Cai número de vagas em 
creches públicas do país 
Pelaprimeiravez emseisanos, houve re- 
dução de oferta em 2020. Pandemia po- 
deagravar o quadro. pácina? 
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A China prefere Trump 
Todos os governos do mundo têm 
muitos interesses em jogo nas eleições 
presidenciais dos Estados Unidos. pácina3 

* * * * 

ELEIÇÕES 2020 

Bolsonaro tenta 
alavancar Crivella 
e Russomanno 

A duas semanas das e s, o presidente 
Bolsonaro recorreu à defesa de valores con- 
servadores para tentar alavancar as candi- 
daturas de Marcelo Crivella e Celso Russo- 
manno, que correm o risco de perderem a 
vaga para candidatos de esquerda no segun- 
do turno de Rio e São Paulo. pácinas 

SEGUNDO CADERNO 

Existe samba sem roda? 

Estilo que é patrimônio cultural 
carioca retoma apresentações, nem 
sempre respeitando os protocolos. 
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Crise de confiança 
acelera inflação 
dos mais pobres 
Para evitar que os preços subam mais 
para quem ganha menos, Bolsonaro 
precisa recobrar saúde fiscal do Estado 

inflação voltou a abalar 
com força o orçamento 
das famílias mais pobres. 
Em setembro, a alta nos 
preços foi muito maior pa- 

ra os grupos familiares com renda do- 
miciliar abaixo de R$ 1.650 mensais 
(0,98%) que no conjunto maisricoda 
população (0,29%). 
O Instituto de Pesquisa Econômi- 

ca Aplicada calcula que, de janeiro a 
setembro, a inflação das famílias 
mais pobres aumentou 2,5%, en- 
quanto, no grupo de maior renda, 
subiu 0,2%. A intensidade da corro- 
são na renda dos mais pobres tem 
origem na alta dos alimentos, entre 
eles óleo de cozinha (28%), arroz 
(18%) e leite (6%). O quadro ocorre 
num ciclo recessivo, agravado pelos 
efeitos da pandemia. Não há dúvida 
de que o país empobreceu. 
Uma evidência — que também 

pressionaa inflação —é a desvalori- 
zação do real, de quase 42% no ano 
em relação ao dólar. Outro indício é 
afila de 66 milhões de pessoas de- 
pendentes do auxílio emergencial, 

que acaba em dezembro. Há tam- 
bém 12 milhões de desempregados 
sem perspectivas. 
O presidente Jair Bolsonaro tem 

demonstrado incômodo com as co- 
branças sobre o ritmo da inflação. 
Respondeu grosseiramente a um 
eleitor que pediu ação para contera 
alta de preços do arroz. Mandou-o 
comprar na Venezuela, que tem li- 
derado as compras do produto bra- 
sileiro. Na sequência, apelou aos 
produtores agrícolas para “deixar 
um pouco da produção no Brasil”. 
É mais uma manifestação da ig- 

norância do presidente, que revela 
desconhecer o mecanismo de gangor- 
ra por meio do qual o câmbio flutuan- 
te equilibraa demanda maior por pro- 
dutos no exterior e protege o mercado 
interno da alta nos preços. Com ter- 
mos de troca mais favoráveis aos ex- 
portadores, o real deveria ter se valori- 
zado, isolando a economia da flutua- 
ção internacional nos preços. Se o dó- 
lar se mantém alto, é por força do mo- 
vimento de fuga de capital, resultante 
da desconfiança do investidor sobre a 

saúde fiscal do Estado brasileiro. 
Bolsonaro pode fingir que não vê, 

nãosabenem quersaber, mas não pode 
evitar os fatos: o dólar fortalecido vem 
sendo repassado aos preços nos super- 
mercados e feiras livres. O item “ali- 
mentação no domicílio” do Índice Na- 
cional de Preços ao Consumidor Am- 
plo (IPCA) subiu 15% em 12 meses. O 
avanço da percepção de alta na infla- 
ção entre os pobres também é proble- 
manovo parao governo. Cedo outar- 
de, deverá ter consequência política. 
Ainflação não passa da expressão 

aritmética dos desequilíbrios estru- 
turais do Estado, que já custa quase 
40% da riqueza produzida pelo país. 
Bolsonaro se mostra incomodado 
com o assunto, mas se mantém iner- 
te. Nãolideraas reformasnecessárias 
para o país recobrar a credibilidade 
nocampo fiscal. É difícilaté acreditar 
que consiga entender a importância 
delas para seu próprio futuro políti- 
co, já pe quente atspallia 
a agenda legislativa. O presidente se 
tornou o principal vetor da crise de 
confiança que resulta em inflação. 

Supervisão do MEC é vital para 
consolidar o ensino à distância 
Só a qualidade pedagógica dará 
sustentação ao grande crescimento 
das matrículas nos últimos anos 

ensino distância passoua 
chamar atenção na pan- 
demiacomoúnicamanei- 
ra segura de tentar evitar 
atraso na formação dos es- 

tudantes. Também expôs a desigualda- 
de brasileira no acesso a serviços de i 
ternet em condições técnicas míi 
mas, que permitam a professores mi- 
nistrasauhas eaos alunas assistir. É cer- 
to que, no balanço destes meses, já se 
pod concluir que o ensino remoto é 
uma ferramenta vital para um país de 
grandes dimensões territoriais baixos 
índices educacionais. Porém eleneces- 
sita da supervisão do MEC para ser 
uma fonte de educação de qualidade. 
A importância desse meio de instru- 

ção, até a pandemia usado principal- 
mente no ensino superior, ficou nítida 
com a divulgação do Censo Escolar de 
2019, pelo Instituto de Estudos e Pes- 
quisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Noano passado, quase 40% dos 
que passaram no vestibular optaram 
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por se matricular em cursos à distân- 
cia. Em 2009, eram apenas 16,1%, ou 
330 mil matriculados. Agora, dez anos 
depois, eles são um milhão e meio. 
Hádiversasexplicações parao cresci- 

mento, entre elas a possibilidade que 
alguém pode ter de trabalhar ou tratar 
de outros afazeres sem abandonar os 
estudos. Outra: as mensalidades são 
mais baratas. No setor público, o ensi- 
no à distância recebeu grande impulso 
nogoverno Temer, quandoo MEC per- 
mitiu que instituições particulares 
bem avaliadas pudessem, sem autori- 
zação prévia, abrir polos de ensino re- 
moto — centros de apoio aos alunos 
com bibliotecas, laboratórios, salas pa- 
ra professores etc. 
A principal dificuldade, como costu- 

ma acontecer sempre que algo cresce 
com rapidez, é ara qualidade na 
expansão. Mantê-laéo desafiode todas 
as escolas na pandemia. Como lembra 
o pesquisador Carlos Eduardo Biels- 
chowsky, em artigo publicado na Re- 

vista Brasileira de Política e Adminis- 
tração da Educação, entre 2007e 2010 
houve intensa supervisão dos cursos 
pela Secretaria de Educação a Distân- 
cia(SEED)do MEC. A fiscalização des- 
credenciou várias instituições de ensi- 
no, num movimento de saneamento 
necessário. De acordo com Biels- 
chowsky, a partir de 2011 os controles 
voltarama ser rel E 

Será lastimável se o grande aumento 
daprocura pelo ensino remoto for ape- 
nas uma bolha a explodir is numa 
grande decepção. Trata-se de uma es- 
perança de acelerar a qualificação, 
num país no qual apenas 21% da popu- 
lação entre 25 e 34 anos têm curso su- 
perior, ante a média de 44% paraos paí- 
ses da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OC- 
DE). Nem é preciso que o MEC parta 
dozero paratransformar oensinoàdis- 
tância em instrumento de melhoria da 
educação brasileira. O ministério já 
temexperiência no assunto. 

Princípios editoriais do Grupo Globo: http://glo.bo/pri edit 
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O perigoso esporte 
de humilhar general 
Cu a redemocratização, conheci alguns gene- 

rais. Um deles visitava nossa casa para alegria 
das crianças. Era o bisavô das meninas, já nos últi- 
mos anos de vida. Serviu no Brasil profundo, tinha 
memórias de índios e do mato. 
Um dia ele me contou que o médico íntimo dele, an- 

tesdeoperá-lo, aplicou a anestesia e perguntou: “Quer 
dizer oe o peso é general da binda?” Ele tentou 
responder, mas dormiu com um sorriso nos lábios. 
“General da banda” é uma canção antiga, regrava- 

da por Astrud Gilberto, que dizia: “Chegou o gene- 
ral da banda, eh eh/ Chegou o general da banda eh 
ah”. Era possível brincar com um velho general. 
Mas seria impensável desrespeitá-lo. 
Quando leio nos jornais que há um plano para hu- 

milhar generais, minha reação inicial é esta: um ge- 
neral não se deixa humilhar. 
Mas, ao longo destes anos compreendi também 

que, assim como nos outros ofícios, há diferenças 
entre as pessoas. Nem todas se comportam da mes- 
ma maneira. Há generais que entraram no governo 
pensando num trabalho sério. Santos Cruz foi gol- 
peado por intrigas. Saiu e hoje é um crítico sensato 
dos descaminhos de Bolsonaro. 
Rêgo Barros foium dos generais que conheci, como 

jornalista. Eraa interface com o Exército, coordenava 
a comunicação. Fui visitá-lo algumas vezes no Forte 
Apache, na tarefa de preparar programas de TV sobre 
algumas ações militares que me interessavam. 
Elesetornou porta-voz de Bolsonaro, foi destituí- 

do e vejo que estava certo ao manter meu interesse 
por ele. Percebeu a vulgaridade e o delírio de poder 
de Bolsonaro e segue seu caminho. 
Infelizmente, nem todos se comportam assim. 

Tive poucos contatos com o general Heleno, O pri- 
meiro foi no Haiti, quando ele comandava a força 
da ONU. O segundo, na Amazônia; chegamos a via- 
jar juntos para as terras ianomâmi. Heleno teve 
uma curta passagem como comentarista de TV, na 
Band, analisava segurança pública. 
Sua trajetória é de adesão total ao projeto Bolso- 

naro. Ao colocar Abin e GSI na busca de uma defesa 
para as trapalhadas de Flávio, ele se revelou um sa- 
murai da família Bolsonaro. 
Mergulhou tão rancorosamente no passado que 

manda espiões para encontros interna- 
A humilhação - cionais que tratam do tema essencial pa- 

de generais rao futuro do Brasil: o meio ambiente. 
repercuteno Trajetória estranha também é a do ge- 
respeitoou  neral Pazuello, a quem não conheci pes- 

desprezo que  soalmente, apesar de ter visitado as ins- 
as pessoas têm — talações da Operação Acolhida em Ro- 

pelas Forças  raima. Pazuello foi desautorizado publi- 
Armadas  camente por Bolsonaro, em seguida po- 

sou ao lado do presidente e disse sim- 
plesmente: “Um manda, e o outro obedece”. 
Espontaneamente, ele igualou suas funções à de um 

varredor da porta do quartel. E nos deu uma antevisão 
dasituação calamitosa da saúde no Brasil: ele simples- 
mente obedece a Bolsonaro, uma das pessoas mais ob- 
tusas nesse campo, para não falar de vários outros. 
Como se não bastasse tudo isso, o ministro Ricar- 

do Salles chama o general Ramos de Maria Fofoca 
nasredes sociais, e nada acontece com ele. 
Alguns analistas acham que Bolsonaro tem prazer 

em humilhar generais, para compensar seu fracasso 
no Exército. Não me interessa tanto o lado psicológi- 
co. O mais importante para mim é lembrar que a hu- 
milhação de generais repercute no respeito ou des- 
prezo que as pessoas têm pelas Forças Armadas. 
O desprezo pelas Forças Armadas, por sua vez, re- 

percute na política de segurança nacional. Não é pos- 
sível que, por um dinheirinho a mais os militares, 
ocupem um governo destruidor e incapaz e amea- 
cem com isso sua função constitucional específica. 
Não precisamos de Forças Armadas para derru- 

bar essas aberrações momentâneas. Nos Estados 
Unidos, Trump pode ir para o espaço com as elei- 
ções. Derrotaremos Bolsonaro e quantos militares 
estiveram ao seu lado. Não é esse o problema. 
O que faremos com a vitória se o sentimento ele- 

mentar de honra abandonar nossas Forças Armadas? 
Uma das consequências mais nefastas do governo 

Bolsonaro foi ter comprometido as Forças Armadas. 
Todo o trabalho de recomposição no período demo- 
crático pode estar se perdendo, de alguma forma. 
Não há presos políticos nem tortura, é verdade. 

Mas os problemas são de outra natureza, as consci- 
ências despertas para novas realidades. Um pobre 
general abraçado à cloroquina, espionando encon- 
tros internacionais, sendo chamado de Maria Fofo- 
ca —tudo isso é demonstração de que a insanidade 
sentou praça. 
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A China vota 
vermelho 

VE ouazul? Nos EUA, vermelho é a 
cor dos republicanos; azul, dos demo- 

cratas. Todos os governos do mundo têm 
muito em jogo nas eleições presidenciais da 
superpotência global — e cada um deles 
acalenta, secreta ou abertamente, uma pre- 
ferência. Quem “vota” em Joe Biden? Eem 
Donald Trump? 
A Europaestá dividida. No núcleo da Uni- 

ão Europeia, Alemanha, França, Itália e Es- 
panha são Biden, o candidato democrata 
que promete restaurar a aliança transatlân- 
ticatão desprezada por Trump. Maso Reino 
Unido de Boris Johnson não segue o rumo 
dosvizinhos, inclinando-se pelo republica- 
no que ergueu um brinde ao Brexit e acena 
com um acordo privilegiado de comércio 
com os britânicos. 
Trump é cara, naopinião do húngaro Vik- 

torOrbánedo polonês Andrzej Duda, líderes 
nacionalistas, populistas e xenófobos da Eu- 
ropa Central. Recep Tayyip Erdogan, presi- 
dente autocrático da Turquia, vai na mesma 
direção, mas por motivos menos ideológicos. 
Ele aposta no isolacionismo do republicano 
para prosseguir sua agressiva política exter- 
na, que exige acordos com a Rússia, ataques 
aos curdos sírios, pressão sobre a Grécia e 
tensão perene com a União Europeia. 

Israel e Arábia Saudita estão fechados 
com Trump, o promotor de um “plano de 
paz” baseado numa coalizão regional anti- 
iraniana e na negação dos direitos nacio- 
nais palestinos. O Irã oscila, o que reflete a 
cisão entre o Estado teocrático e o governo 
moderado. Ali Khamenei, Líder Supremo, 
“vota” Trump, uma garantia de confronto 
com os EUA e, portanto, de hegemonia da 
“linha-dura” doméstica, Por outro lado, o 
presidente Hassan Rouhani “vota” Biden, 
que recolocaria os EUA no acordo nuclear, 
dando fôlego à economia iraniana. 
Vladimir Putin não crê em lágrimas. A 

Rússia entrou na campanha americana de 
2016 com um objetivo principal, desestabi- 
lizar a democracia americana, e um com- 
plementar, ajudar a eleger o republicano. 
As metas permanecem inalteradas. Trump 
na Casa Branca assegura o declínio da Otan 
earedução dainfluênciados EUA no Orien- 
te Médio, abrindo espaço à difusão da influ- 
ência externa russa. 
A China é um caso muito mais complica- 

do, pois bússolas diferentes apontam nor- 
tesopostos. 
Um critério paraa escolha são osinteresses 

econômicos. À “guerrado 5G”, queenvolvea 
rivalidade fundamental pela supremacia 

tecnológica, seguirá seu curso com Biden ou 
Trump. Mas, apesar de imitar a retórica do 
nacionalismo econômico do adversário, o 
democrata tende acolocar ênfase menornas 
tarifas que deflagram inúteis ou contrapro- 
ducentes guerras comerciais. Ponto azul. 
Tanto Biden quanto Trump confrontarão 

aChinano delicado campo dos direitos hu- 
manos, ge abrange os crimes contra a hu- 
manidade cometidos no Xinjiang dos mu- 
çulmanos uigures e, ainda, a violação es- 
candalosa dos direitos políticos em Hong 
Kong. Contudo o republicano carece deum 
mínimo de credibilidade moral para se pro- 
nunciar sobre tais temas. Ponto vermelho. 
A China tem uma peculiar apreensão da 

história. Nadécadade 1970, durante aapro- 
ximação sino-americana, o número 2 da hi- 
erarquiachinesa, Chou En-lai, foi indagado 
sobre as perspectivas da democracia em seu 
país e os valores emanados da Revolução 
Francesa. Sua resposta, que ficou célebre: 

os eventos de 1789 são assunto jornalístico, 
próximos demais para propiciar um diag- 
nóstico histórico. A infatigável paciência 
chinesa inclina decisivamente a balança da 
preferência eleitoral. 
Trump, sem dúvida, explica Yan Xuetong, 

reitor do Instituto de Relações Internacio- 
nais da Universidade Tsinghua, de Pequim: 
“Não porque Trump causará menos estrago 
aos interesses chineses que Biden, mas por- 
que ele certamente causará danos maiores 
aos EUA”. A China almeja, sobretudo, o re- 
conhecimento de seu lugar de grande po- 
tência mundial —e, mais adiante, tomar a 
posição desuperpotência hegemônica. Nos 
tempos longos, régua da geopolítica, o de- 
clínio dos EUA ea consequente ascensão da 
China são mais bem-servidos pelo naciona- 
lismo isolacionista trumpiano. 
Xi Jinping vota vermelho. Só não conta 

para ninguém. É que declarar o voto é coisa 
de idiota. 
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Risco ambiental 
e econômico 

CARLOS 
SAMPAIO 

0 Brasil sempre atraiu a atenção do 
mundo na questão ambiental pe- 

la sua riqueza. E o fator econômico 
contribui para elevar as cobranças 
sobre o nosso país, um dos principais 
players no disputado mercado inter- 
nacional de commodities. Ainda 
mais quando se discute o acordo co- 
mercial entre Mercosul e União Eu- 
ropeia, anunciado no ano passado, 
depois de 20 anos de negociação. 
Oacordo eliminarátarifas deimpor- 

tação para mais de 90% dos produtos 
comercializados entre os dois blocos, 
masainda precisa ser ratificado por ca- 
da um dos países-membros. Há, por- 
tanto, muitas resistências a vencer. 
Assim, não podemos dar argumen- 

tos para países criarem dificuldades ao 
acordo ou barreiras para nossos produ- 
tos, alegando queo Brasil não protege o 
meio ambiente. A França, por exem- 
plo, já expressou essa posição. 
Neste momento, em nada ajudam 

iniciativas ou omissões que possam 
lançar desconfiança sobre a política 
ambiental brasileira. A revogação 
pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente de resoluções para a pro- 
teção de áreas de restinga, mangue- 
zais e outros sistemas sensíveis — 
derrubada depois pelo STF — é a 
polêmica mais recente. 
A minimização de dados sobre o 

desmatamento na Amazônia ou de 
focos de incêndio no Pantanal e a 
precarização dos órgãos de fiscali- 
zação, como o Ibama, alimentam 
especulações contra o Brasil, Além 
disso, passam amensagem de que as 
regras são abrandadas, o que esti- 
mulaa prática de crimes. 
Se não houver respostas mais objeti- 

vas e ações mais efetivas contra o des- 
matamento e de proteção ao meio am- 
biente, o Brasil continuará sendo criti- 
cado, podendo perder espaço no mer- 
cado. E, seomeio ambiente não for, de 
fato, protegido, as perdas serão incal- 
culáveis para as gerações futuras. 
O Brasil tem uma das legislações 

ambientais mais rigorosas do mun- 
do. E, como se diz, o governo já ajuda 
quando não atrapalha. Ainda mais 
numa área tão sensível como essa. 

Carlos Sampaio é líder do PSDB na 
Câmara dos Deputados e procurador 

de Justiça licenciado 
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Um novo modo 
de ver o mundo 

M': Taylor, ex-chefe de Gabinete do De- 
partamento de Segurança Interna dos 

EUA, acaba de se identificar como autor do 
artigo publicado como anônimo pelo “New 
York Times” há cerca de dois anos. No arti- 
go, que o jornal informava apenas ter sido 
escrito por um colaborador do presidente, 
Taylor dizia que Trump era contraditório, 
mesquinho, ineficaz, amoral, um risco para 
as instituições democráticas do pais. Na 
época, Trump mandou abrir investigação 
entreseus funcionários para descobriro au- 
tor. Agora, Taylor pediu demissão de seu 
cargo, sem nuncater sido descoberto. 
Ainda no mundo do inesperado, Donald 

Trump, depois de empossado, demitiu desua 

assessoriao famoso Steve Bannon, criador do 
sistema de fofocas e mentiras virtuais, as cé- 
lebres fake news que, pelas redes sociais, o ha- 
viam elegido. Demitido, Bannon se mandou 
paraa Itália, onde foi assessorar o populismo 
de direita que tomou o poder com o Movi- 
mentoS Estrelas e a Liga. Reclamando dotra- 
tamento de Trump, Bannon foi consolado 
por fãs e discípulos de todo o mundo. Como 
Eduardo Bolsonaro, que o visitou e prestou 
homenagens ao mestre. 
Oreencontro de velhos inimigos jurados, 

assim como desavenças definitivas entre 
aliados de sempre, é mais ou menos uma 
constantenaprática políticadehoje em dia. 
Podíamos simplificar, dizendo que essa é 
uma das consequências do moderno emba- 
ralhamento ideológico. Ou do fim das ideo- 
logias com rigor de catecismo. Mas há ou- 
tras razões, além dessas. 
A BBC News revelou recentemente os 

termos de explosivo memorando interno 
dacientista de dados Sophie Zhang, ex-fun- 
cionária do Facebook. Com o título de “Te- 
nho sangue nas mãos”, Zhang se queixava 
de não ter podido ou não ter tido tempo de 
acessar certos países, em vista de eventos 
antidemocráticos que neles viu acontecer. 
Dizela: “Nos três anos que passei no Face- 
book, encontrei várias tentativas de gover- 
nos nacionais de abusar da plataforma para 
enganar seus cidadãos ecriarnotícias inter- 

nacionais que serviam a eles”. Aquelas fa- 
mosas e genéricas fake news. 
Zhang citava exemplos de manipulação 

política, no período em que esteve no Face- 
book. Como as 10,5 milhões de falsas rea- 
des de falsos seguidores, removidas de per- 
is de políticos de destaqueno Brasil, duran- 

tea campanha presidencial e, nos EUA, du- 
rante as eleições legislativas de 2018. Além 
disso, o Facebook levou nove meses para 
agir, diante das informações sobre o uso de 

robôs (bots) para impul- 
sionar o presidente de 
Honduras. Contas fal- 
sas e robôs também fo- 

As redes sociais 
deviam serum 
instrumento de 
conhecimento, ram registrados na Bolí- 
comoaciênciae | viae no Equador. Tudo 
aliteratura, o do conhecimento do 
iluminismo eum — Facebook, que não fazia 
novo humanismo nada, segundo Zhang, 

devido à “carga excessi- 
va de trabalho”. E Mark Zuckerberg demo- 
roua entender a manipulação política de 
sua rede social. 
Durante a pandemia, Zhang descobriu e 

removeu 672 mil contas falsas, que atua- 
vam contra ministros da Saúde do mundo 
inteiro. A jornalista Carole Cadwalladr, do 
Reino Unido, já havia denunciado o uso ma- 
nipulado de dados do Facebook pela consul- 
toria Cambridge Analytica, pivô na eleição 
deTrumpe nacampanha do Brexit. “A velo- 

cidade e a escala de danos que o Facebook 
está causando às democracias em todo o 
mundo são verdadeiramente aterrorizan- 
tes”, escreveu. Zhangrecusou perto de US$ 
100 mil paranão dar conhecimento público 
de seu memorando. Elamesmatratou de di- 
vulgar seu conteúdo. 
Quando penso na conquista do mundo 

pelanova cultura digital, penso logonain- 
venção de Gutenberg e no sucesso dela no 
Renascimento. As redes sociais deviam 
serum instrumento de conhecimento, co- 
moaciênciaealiteratura, o iluminismo e 
um novo humanismo, as ideias que refun- 
daram a humanidade naquele período. 
Umanovaversão do mundo, pelo conheci- 
mento e pela cultura, de como somos e de 
como queremos ser. Em vez disso, esta- 
mos deixando que se transformem em di- 
fusão de consumo imposto e de horror po- 
lítico, contra a busca da verdade e a demo- 
cracia. Não podemos permitir que essa 
nova cultura, fruto da inteligência, da ci- 
ênciaedainspiração humanas, se consoli- 
de como intervenção demoniaca em nos- 
sa civilização. 
Já estava fechando este artigo, quando me 

ocorreram os versos de Vinícius de Moraes, 
citados na nova encíclica do Papa Francisco, 
publicada no dia de outro Francisco, o santo 
dos pobres: “A vida é a arte do encontro, em- 
bora haja tanto desencontro pela vida”. 
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BOLSONARO EM CAMPO 
Presidente faz apelo conservador 
ara tentar frear esquerda na eleição 

skomuio 

altando apenas duas se- 
manas para o primeiro 

turno da eleição municipal, 
o presidente Jair Bolsonaro 
recorre a valores conserva- 
dores para tentar superar 
fragilidades de seus candida- 
tosaprefeito no Rioeem São 
Paulo e, assim, conseguir le- 
vá-los ao segundo turno. 
Neste fim de semana, Cel- 

so Russomanno e Marcelo 
Crivella, ambos do Republi- 
canos, divulgaram vídeos 
em que Bolsonaro diz que a 
vitória destes candidatos 
significaria impedir a volta 
da esquerda ao poder e rea- 
firmaria o que ele chama de 
“valores da família”, 
As propapandar foram 

gravadas às pressas em um 
momento em que os dois 
candidatos estão ameaça- 
dos de não chegar ao segun- 
doturnonas duas principais 
capitais do país. 
Pesquisa Ibope divulgada 

na sexta-feira mostra que, 
no Rio, Crivella está empa 
tado numericamente com 
Martha Rocha (PDT) no se- 
gundo lugar, com 14% das 
intenções de voto. Na lide- 
rança está Eduardo Paes 
(DEM), que tem 32%. 
Já Russomanno perdeu a 

liderança confortável que 
tinha no início de outubro, 
com 26% das intenções de 
vota, e hoje está com 20%, 
em segundo lugar. Atrás de- 
le vem Guilherme Boulos 
(PSOL), com 13%. O prefei- 
to e candidato à reeleição 
Bruno Covas (PSDB) lidera 
com 26%. A margem deerro 
das pesquisas é de três pon- 
tos percentuais, para mais 
ou para menos. 
O tom da fala de Bolsona- 

ro nos vídeos divulgados no 
fim de semana reedita a 
mensagem empregada por 
ele em 2018, quando ven- 
ceua eleição presidencial. 
— Estamos há muitos 

anos juntos no Congresso 

Cabo eleitoral. Bolsonaro gravou vídeo com Russomanno e o material foi divulgado neste fim de semana; o tom é o mesmo das eleições presidenciais de 2018 
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Apolo. Em vídeo, Bolsonaro pede voto em Crivella contra “ideologia nefasta” 

Nacional, e as nossas ban- 
deiras são as mesmas: a li 
berdade econômica e a de 
fesa da família — diz Russo- 
mannono vídeo, gravado no 
Aeroportode Congonhas na 
última sexta-feira e divulga- 
donosábado. 

Ele então é interrompido 
pelo presidente, quesegueis- 

tando pautas que ele conside- 
ra comuns com o candidato. 
—É o conservadorismo, a 

questão da criançada em sa- 
la de aula. Não podemos ad- 
mitir o risco de uma doutri- 
nação em sala de aula — diz 
Bolsonaro. 
No caso de Crivella, o pre 

feito e candidato à reeleição 

Apoios declarados pelo 
presidente Jair Bolsonaro 

> Candidatos zes(Patriota) 
aprefeito 

> Fortaleza: 

> SãoPaulo: Capitão Wagner 
CelsoRusso-  (PROS) 
manno (Repu- 

blicanos) > Candidatos 

avereador 
> Rio: 
Marcelo Cri- > Rio: 
vella (Republi- Carlos Bolso- 
canos) naro (Republi- 

canos) 

> Belo Hori- 
zonte: > BoaVista: 
BrunoEngler — Deilson Boiso- 
(PRTB) naro (Republi- 

canos) 

> Santos: 
Ivan Sartori > São Paulo: 
(PSD) Sonaira Fernan- 

des (Republica- 

> Manaus: nos)e Claude 
CoronelMene- Luca(PRTB) 

viajou até Brasília para fazer 
a gravação na sexta-feira. 
Até então o apoio do presi- 
dente a Crivella era velado. 
Ontem o prefeito postou 

em suas redes sociais o vídeo 
com o presidente. A propa- 
ganda fala em “convocação 
oficial do exército do bem”. 
Bolsonaro pede voto em Cri- 
vella contrao que chamou de 
“ideologia nefasta”, referin 
do-se à esquerda. 

— Quem tem essatendên- 
cia de pintar de vermelho, 
essa ideologia nefasta que 
não deu certo em nenhum 
lugar do mundo... émaisum 
motivo para eu pedir ao elei- 
tor vote no Crivella 10 para 
prefeito do Rio de Janeiro — 
diz o presidente, ao lado do 
prefeito. 
O voto conservador var- 

reu as urnas em 2018 e foi 
responsável pela eleição de 
Bolsonaro. Essa parcela do 
eleitorado assegura até hoje 
ao presidente parte expres- 
siva de sua aprovação e po- 

pularidade. Bolsonarotenta 
ressuscitar esse movimento 
nas eleições municipais, 
apesar de estas serem histo- 
ricamente mais vinculadas 
atemas locais. 
A entrada do presidente na 

disputa contrariou o que ele 
havia dito meses antes de o 
pleito começar, quando pro- 
meteu que não se envolveria 
nacampanha, pelomenos no 
primeiro turno. Depois, afir- 
mou que teria participação 
em algumas cidades. Procu- 
rada, a Secretaria de Comu- 
nicação da Presidência afir- 
mou ontem que o Palácio do 
Planalto não iria se manifes- 
tar sobre vídeos gravados pe- 
lo presidente. 

REJEIÇÃO 
A associação ao nome de 
Bolsonaro divide opiniões. 
Isso porque a rejeição ao 
presidente é alta tanto no 
Rio quanto em São Paulo. 
De acordo com pesquisa 
Ibope de outubro, este índi- 
ce alcançava 38% no Ria e 
48% em São Paulo. 
No caso de São Paulo, este 

fator já levou a alguns re- 
cuos. Russomanno foi lan- 
çado candidato dizendo que 
só entrou na disputa depois 
deter garantido o apoio pre- 
sidencial. No início da cam- 
panha, o candidato explo- 
rou com intensidade o vín 
culo com o Planalto e dei- 
xouclaro que o objetivo cen- 
tral de Bolsonaro era impor 
uma derrota ao governador 
João Doria (PSDB), que vi- 
rou seu desafeto. 
Uma das principais pro- 

messas do candidato é o au 
xílio paulistano, uma ree- 
dição do auxílio emergen- 
cial criado por Bolsonaro 
na pandemia, Em entrevis- 
taao GLOBO no início de 
outubro, Russomanno dis- 
seque, adespeito dea rejei- 
ção de Bolsonaro ser alta 
em São Paulo, não agiria 
como “um traidor”. 
Mas, âmedida em que co- 

meçouacair nas pesquisas, 
passoua modular aassocia- 
ção com o presidente na a 
campanha. Na última se- 
mana, Russomanno redu- 
ziu a presença de Bolsona- 
ro em seus programas no 
rádioenaTVechegoua de- 
clarar posições contrárias 
aele, como no caso da vaci- 
na chinesa Coronavac. 
Agora, a partir da gravação 
exibida no sábado, a cam- 
panha dá uma nova guina- 
da, retomando a associa- 
ção como presidente, 

Candidatos apoiados pelo 
presidente não decolam 
Alguns, como Bruno Engler, em BH, têm menos de dois dígitos nas pesquisas 

JULIA LINDNER 
juiaináner&Bbsb.ogobo com br 
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andidatos apoiados pelo 
presidente Jair Bolsona- 

ro nas eleições municipais 
deste ano enfrentam difi- 
culdade na disputa. Bolso- 
naro fez propaganda para 
nomes em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Manaus e Belo Ho- 
rizonte. Alguns deles apre- 
sentam menos de dois dígi- 
tos nas pesquisas. 
Bruno Engler (PRTB), por 

exemplo, aparece com 3% 

para a prefeitura de Belo 
Horizonte. Desde o início 
da campanha ele tem refor- 
çado o apoio que recebeu do 
presidente. No início de ou- 
tubro, Engler divulgou um 
vídeo em que Bolsonaro de- 
fende a sua candidatura 
abertamente. Agravação foi 
compartilhada pelo deputa- 
do federal Eduardo Bolso- 
naro (PSL-SP). 
Outro candidato apoiado 

por Bolsonaro com núme- 
ros pouco expressivos é Co- 
ronel Menezes (Patriota), 

em Manaus, que tem 5%das 
intenções de voto, segundo 
olbope. 
Alinhado ao bolsonaris- 

mo, o candidato a prefeito 
de Fortaleza, Capitão Wag- 
ner (PROS), apresenta me- 
lhor desempenho nas son- 
dagens. Ao contrário dos 
seus colegas, no entanto, 
não tem incluído o nome de 
Bolsonaro em seus progra- 
mas eleitorais. Capitão 
Wagner aparece em primei- 
ro lugar nas pesquisas, com 
28% das intenções de voto, 

REPRODUÇÃO /REDES SOCIAIS 

Vídeo. Bruno Engler tem reforçado o apoio que recebeu de Bolsonaro 

enquanto a segunda coloca- 
da, Luizianne Lins (PT), 
tem23%. 
Ao GLOBO, em outubro, o 

candidato do PROS afirmou 
que pretendia utilizar o 
apoio de Bolsonaro na “reta 
final” do primeiro turno. Se- 

gundo ele, o presidente se 
comprometeu a entrar nas 
campanhas, de fato, somen- 
tenosúltimos 15 dias antes 
do primeiro turno. Apesar 
disso, o presidente não 
mencionou a candidatura 
dele durante transmissão 

realizada em suas redes so- 
ciais na semana passada. 
— Ele (Bolsonaro) disse 

que só quer colaborar, que 
não quer atrapalhar de for- 
ma nenhuma. A gente deua 
positiva para ele, falou que 
seria importante, sim, ter o 
apoio dele — disse na ocasi- 
ão Capitão Wagner, que se- 
gue sem usar onome de Bol- 
sonaro na campanha. 
Embora não sejam formal 

mente apoiados pelo presi- 
dente, alguns candidatos que 
tentaram colar suas candida- 
turas ao nome de Bolsonaro 
também não decolaram. Em 
Curitiba, os candidatos Fer- 
nando Francischini (PSL) e 
Marisa Lobo (Avante). liga- 
dos ao bolsonarismo, regis- 
tram menos de 10% das in- 
tenções de voto. O mesmo 
ocorre em Belém, Porto Ale- 
gree Salvador. 
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Em cada sigla, uma regra para financiar mulheres 
Pela lei, partidos devem registrar pelo menos 30% de candidaturas femininas e destinar ao grupo o mesmo 
percentual em verbas. Com diretriz vaga do TSE, legendas estabelecem seus próprios critérios para cumprir norma 

NATÁLIA PORTINARI, DANIEL 
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opaistoglobo com br 
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cr uma diretriz vaga do 
Tribunal Superior Eleito 

ral (TSE) sobre como deve 
ser distribuída a verba para 
mulheres nas eleições, cada 
partido adota uma metodo- 
logia. O resultado é que elas 
recebem recursos de manei- 
ra desigual, e alguns municí 
pios têm baixo investimento 
em candidaturas femininas. 

Alei determina que, em ca- 
da cidade, partidos lancem ao 
menos 30% de candidatas a 
vereadoras, mas o valor mini. 
mode financiamento, norr 
mo percentual, só precisa ser 
cumprido - nacionalmente, 
não importando a que cargo 
concorrem. Nestas eleiçõe: 
mulheres representam 13% 
do total de candidaturas a pre- 
feito. A cota mínima de candi- 
datas vale apenas em campa: 
nhas proporcionais, ou seja, 
paravereador e deputado. 
Há partidos que distribu- 

em dinheiro entre seus di 
retórios e exigem que, em ni- 
vel estadual, seja cumprido o 
mínimo de 30% para candi 
daturas femininas. É o caso 
de PT, PSD, PTB, PSOL e PV. 
Já para outros, como Repu. 
blicanos, PSL, PP, PSB, Cida- 

om cachorseues 

Wi, 

Ana Paula. Verba de candidata a vice em Salvador ajuda PDT a cumprir lei 

dania, PROS e Podemos, a 
única regra é a distribuição 
de ao menos 30% da somato- 

talparamulheres. 
OTSE diz que “o partido de- 

ve em nível nacional mandar 
30% para candidaturas femi 
ninas” e que “pode eventual 
mente mandar menos para 
umacidade e mais para outra”. 
Levantamento do GLOBO 

com base em dados do TSE 
mostra que 84 diretórios esta 
duais não repassaram dinhei 
ro a candidatas. Vinte não re- 

passaram dinheiro a homens. 

As legendas não cumprem a 
proporcionalidade em cada 
diretório, já que não há essa 
obrigação em todas as siglas. 

SEM REPASSES 

Um dos diretórios sem repas 
ses para mulheres é o do PSL 
em Rondônia. Sargento Ey 
der Brasil, candidato a prefei- 
tode Porto Velhoe presidente 
estadual da sigla, declarou ter 
recebido R$ 437 mil do dire. 
tório que comanda, quase o 
total dos R$ 467 mil gastos 
pelo PSL no estado até agora. 

one Barbosa. Aspirante a prefeita de Juiz de Fora: sem verba do Republicanos 

Procurado, ele não retornou. 
A cota de financiamento já 

valia em 2018, mas este ano 
há mais cargos majoritários 
em disputa, o que torna mais 
dificil cumprir a regra, segun 
do partidos. Por isso, há legen. 
das que centralizaram os re. 
passes para prefeitos no dire- 
tórionacional, afim de garan- 
tiro cumprimento dos 30%. 
NoPT, que tem amaior fatia 

do fundo eleitoral — R$ 202 
milhô osdiretórios esta 
duais receberam o dinheiro do 
nacional sob a condição de re- 

RAFAELAFRUTUOSO/DÁRO REGIONAL 

passar as verbas cumprindo a 
cota para mulheres. Já o PSL, 
que tem a segunda maior fatia 
—R$199 milhões —, mandaa 
verbadiretamente paraas mu: 
lheres. A sigla considera que a 
cota de 30% deve ser cumpri 
da em nível federal, mas diz 
tentar manter essa porcenta- 
gemnos estadose municípios. 

Até agora, 1.052 dos diretó. 
rios que distribuíram dinhei 
ro, 49% do total, não repassa 
ram o mínimo de 30% paraas 
mulheres, e 555 não repassa- 
ram dinheiro algum às candi 

datas. Porenquanto, candida 
tos declararam ter recebido 
apenas 50% dos R$ 2 bilhões 
do fundo eleitoral. Por isso, 
não é possível apontar quais 
partidos infringiram a regra 

É comum o expediente de 
doar para candidatas a vi 
paracumpriracota. Adireção 
nacional do DEM repassou 
R$ 3,3 milhões para Ana Pau 
la Matos (PDT), candidata a 
vice-prefeitaem Salvador. 
Hácandidatasa prefeita que 

não receberam nada, como lo. 
ne Barbosa, que concorre em 
Juiz de Fora (MG) pelo Repu. 
blicanos. Ela diz que está “nu 
maluta” para fazer campanha: 
— A gente está passando 

aperto. Estou tendo doações 
de amigos e dinheiro pessoal. 
Conto muito com o fundo. Is. 
sogerauma insegurança mui 
to grande, mas entendo que 
sejauma questão burocrática. 

Por lei, partidos são obriga- 
dos a fixar critérios de distri- 
buição do fundo eleitoral, 
mas muitos tratam issode for. 
ma ampla ou nem mencio- 
nam como será dividida aver. 
ba destinada às mulhere 

Só o PCO lançou menos de 
30% de mulheres: elas são 
27,27% das 143 candidaturas. 
A sigla distribuiu menos de 
10% do R$ 1,2 milhão que lhe 
cabe, sendo 76% a homens. 

0 CLÁSSICO BEST-SELLER AGORA EM EDIÇÃO ESPECIAL! 

COMO SERIA VIVER EM 
UMA SOCIEDADE ONDE OS 
LIVROS SÃO PROIBIDOS 
E SEUS PORTADORES 
SÃO CONSIDERADOS 

CRIMINOSOS? 

BIBLIOTECA AZUL 
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Câmaras do Rio e de 

São Paulo criaram 267 

leis inconstitucionais 
As Casas, que terão nova formação com as eleições deste ano, 
têm invadido competências e não apontam fontes de receita 

LUIZ ERNESTO MAGALHÃES, 
GABRIELA OLIVA, CLEIDE CARVALHO 
ESUZANA CORREA 
opaisopiobo com br 
morsioruo 

cus primordial de 
criar a legislação que se 

aplica aos municípios, verea- 
dores de Rio e São Paulo têm 
se excedido naatribuição ele- 
vadoa Justiçaabarrar iniciati- 
vasaprovadas. Levantamento 
do GLOBO mostra que 267 
leis foram declaradas incons- 
titucionais desde 2009 — 177 
no Rio e 90 em São Paulo. As 
razões mais comuns são a in- 
vasão de competências esta- 
dual e federal e a ausência de 
indicação da fonte de receita 
para arcar com os custos do 
que foi aprovado. Especialis- 
tas apontam o despreparo e a 
vontade de obter ganhos polí- 
ticos como fatores que geram 
aelaboração de projetos pos- 
teriormente vetados. 
No Rio, diversas leis decla- 

radas inconstitucionais tra- 
tam de temas recorrentes — 
1 previam isenções ou redu- 
ção de valores cobrados em 
pedágios ou estacionamen- 
tos. A lista inclui ainda pro- 
postas que, se executadas, po- 
deriam provocar aumento de 
gastos para a prefeitura (pelo 
menos 40) e a criação de re- 
E para funcionamento de 
ares, restaurantes e super- 

mercados (outras 19), inter- 
ferindo, inclusive, em normas 
trabalhistas, o que é prerroga- 
tivada União. Nasemana pas- 
sada, a Justiça barroua legisla- 
ção que proibia motoristas de 
ônibus de exercerem, ao mes- 
motempo, a função de cobra- 
dor, por considerar que a re- 
gulamentação sobre o tema 
cabe apenas à prefeitura. 
Em outra frente, a Câmara 

Municipal do Rio aprovou, 
em2018, umaleique facilita- 
vaa legalização de empreen- 
dimentos imobiliários. A lei, 
no entanto, foi declarada in- 
constitucional em menos de 
um ano. O Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça (TJ) acei- 
tou a tese do Ministério Pú- 
blico de que, além de os vere- 
adorestereminvadidoaprer- 
rogativa da prefeitura de fi- 
xar regras para ocupar o solo 
dacidade, artigos favoreciam 
aação de milícias ao permitir 
legalizar imóveis construí- 
dos em áreas de preservação 
ambiental. 

LEIS BARRADAS NA JUSTIÇA 
O líder da lista de leis que fo- 
ram derrubadas pela Justiça 
desde 2009, com dez, é o ve- 
reador Jorge Manaia (PP), ali- 
ado do prefeito Marcelo Cri- 
vella. Ele argumenta que, em 
todos os casos, houve er 
favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça, res- 
ponsável por analisar a cons- 
titucionalidade dos projetos. 

Q 
“Às vezes, ao apresentar 
um projeto, o 
parlamentar sabe que 
ele é inconstitucional, 
Mas pode atrair a 
simpatia do eleitor para 
uma causa mesmo que 
temporariamente, ou 
provocar o Executivo 
para que regulamente 
determinados temas” 

Luiz Felipe Guedes, 
cientista político 

— Muitas iniciativas que 
propus fizeram com que o 
Executivo agisse, independen- 
temente de as leis terem sido 
julgadas constitucionais ou 
não. Eduardo Paes, quando era 
prefeito, ampliou o tempo do 
bilhete único depois que pro- 
pus que passasse para duas ho- 
rase meia —disse. 

Rosa Fernandes (PSC), com 
cinco iniciativas, também está 
na lista. Segundo ela, as pro- 
postas têm como base “as de- 
mandas da população quando 
circula pelas ruas”: 
—Euberro pelo povoe brigo 

intensamente pelas iniciati- 
vas. E as decisões do Órgão Es- 
pecialsão subjetivas. Já tive jul- 
gada constitucional uma lei 
que garantia 15 minutos de 
permanência em farmácia 
sem pagar estacionamento, 
enquanto outra foi julgada in- 
constitucional por gratuidade 
de 15 minutos no Rio Rotativo. 
O vereador Leonel Brizola 

Neto (PSOL) também se des- 
taca por leis derrubadas na 
Justiça. Ele foi autor do proje- 
toque proibia cobrança de pe- 
dágio para taxistas, vetado pe- 
lo TJ sob justificativa de que 
criaria despesas sem indicar a 
fonte de custeio. Questiona- 
do, eleargumenta: 

— O problema é que a Justi- 
ça está gostando de legislar. O 
grande objetivo do Executivo 
éque os vereadores sejam um 
despachante de luxo do pre- 
feito Marcelo Crivella, espe- 
cialmente para favorecer cur- 
rais eleitorais. A inconstituci- 
onalidade privilegia a prefei- 
tura, principalmente quando 
se trata de projetos da oposi- 
ção. Esse comportamento fi- 
cou muito aparente na atual 
administração. 
O cientista político Luiz Fe- 

INICIATIVAS BARRADAS 
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Levantamento feito nas câmaras municipais de Rio e São Paulo a partir de 2009 

LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS 

Rio de Janeiro 

São Paulo RR DO 1055807500 

ALGUMAS PROPOSTAS DERRUBADAS 

O 
GE Jorgemanais 

(PRRI) 
Eduardo Moura 
e Edson Zanata, 
EX VEREADORES DO RIO 

177: emreesuecistaruras 

Leonel Brizola Neto 
(PSOLRI) 

Proíbe crianças em 
desfiles de escolas 

de samba 

Vai contra o Estatuto da 

Criança e do Adolescen- 
te, legislação federal 

O) 

Obriga concessionárias 
a plantar uma árvore 
por carro vendido 

Vai contra as constituições 

federal e estadual e cria 
“exigência desproporcional” 
para as empresas 

DESPESA TOTAL DAS CÂMARAS (2018) 
Em milhões de R$ 

Rio de Janeiro E & 31,9 

São Paulo RR 726 

Fontes: Tribunais de Justiça de Rio e São Paulo, Câmaras Municipais 
de Rio e São Paulo e Observatório de Informações Municipais 

lipe Guedes, da Universidade 
Federal de Santa Catarina, diz 
que vários fatores explicam a 
enxurrada de leis inconstitu- 
cionais, incluindo a tentativa 
de angariar votos entre o elei- 
torado, que este ano escolherá 
anova formação das Câmaras 
para 2021: 
— Às vezes, ao apresentar 

um projeto, o parlamentar sa- 
be que ele é inconstitucional. 
Mas pode atrair a simpatia do 
eleitor para uma causa mesmo 
que temporariamente, ou até 
mesmo, provocar o Executivo 
para que regulamente deter- 
minados temas. Outra ques- 
tão é que como o Brasil é uma 

federação, muitas vezes, não 
está muito claro o que é assun- 
to de competência local e o 
que éatribuição deoutras esfe- 
ras. Isso é frequente, porexem- 
plo, em leis que tratam de rela- 
ções de consumo. 
Em São Paulo, o Órgão Espe- 

cial do Tribunal de Justiça con- 
siderou inconstitucional, por 
exemplo, uma lei de 2015 que 
proibia veículos particulares 
de fazerem transporte de pas- 
sageiros por meio de aplicati- 
vos. Também foi julgada in- 
constitucional pelo órgão uma 
lei de 2016 que permitia a 
qualquer imóvel destinado a 
culto religioso ultrapassar em 

Proíbe cobrança de 
pedágio para taxistas 

Cria despesas sem 

indicar a fonte de 

custeio 

Éo 
GASTOS 

R$1,7 milhão em 
combustível, mesmo 
com a pandemia 
Suficiente para cada 

vereador do Rio radar 
280 quilômetros por dia 

Editoria de Arte 

50%o gabarito (altura) permi- 
tido para outros usos, como 
comércio e residências. 
Naatual legislatura, os vere- 

adores apresentaram 3.112 
projetos até agora, mas ape- 
nas 20% de fato viraram lei. O 
percentual é inferior ao das 
duas legislaturas anteriores, 
quando, em média, 30% dos 
projetos se transformaram 
em leis paraa cidade. 
Há projetos barrados antes 

deserem judicializados. Os ve- 
tosdo prefeito Bruno Covasal- 
cançaram 14% dos projetos 
aprovados pelos vereadores. 
Nas duas gestões anteriores, 
esse percentual chegoua 28%. 

Gasto com combustível chega a R$ 1,7 milhão na pandemia 
Despesa é da Câmara Municipal do Rio, na qual a maioria dos vereadores participa, desde o mês de março, de sessões virtuais 

Rorsiormo 

A: leis inconstitucionais são 
apenas uma vertente de 

curiosidades que envolvem a 
Câmara Municipal do Rio, 
apelidada de Gaiola de Ouro 
devido aos gastos para a cons- 
trução do Palácio Pedro Er- 
nesto, sua sede, em 1923. 
Mesmo com o isolamento so- 
cial em plena pandemia de 
Covid-19 e com quase todos 
os vereadores presentes des- 
de março às sessões de forma 
virtual, o Legislativo gastou 
mais de R$ 1,7 milhão em tí- 
quete combustível. Com um 
carro popular, os 51 vereado- 
res teriam combustível para 
rodar cerca de 280 quilôme- 
trostodos os dias —suficiente 
parauma viagem diáriadeida 
evolta entre o palácio e Nova 
Friburgo, na Região Serrana. 
Em plena era digital, o Le- 

gislativo ainda oferece aos 
parlamentares uma cota de 
quatro mil selos mensais. A 
Câmara do Rio não divulgou 
que vereadores usam a cota. 
—O eleitor em si nem tem 

conhecimento desses deta- 
lhes. As leis inconstitucionais 

demonstram um despreparo 
de assessores legislativos. A 
questão é como esses projetos 
passam pela Comissão de Jus- 
tiça e Redação. Sobre os gas- 
tos excessivos, podem até ser 
legais, embora não sejam éti- 
cos — diz o economista Fran- 
çois Bremaeker, do Observa- 
tório de Informações Munici- 
pais, que, em estudo divulga- 
do em janeiro com dados de 
2018, apontou a Casa como a 
que tem o maior custo por ha- 
bitante (R$ 128,20) entre as 
30 que mais geram despesas. 
Em nota, a Câmara argu- 

mentou que economizou R$ 
515 milhões nos últimos seis 
anos, devolvidos à prefeitura 
para aplicar em Saúde, Edu- 
cação e complementação da 
folhasalarialdosservidores. E 
que, em março, repassou ou- 
tros R$ 20 milhões para aju- 
dar a enfrentar a pandemia. 

ZONALESTE 
Alguns projetos que não che- 
gam a virar lei são curiosos. 
Um tema recorrente é a divi- 
são geográfica dacidade. Mar- 
celino Almeida (PP) já propôs 
o desmembramento de Barra 

Contas. A Câmara do Rio. que. segundo pesquisa. tem o maior custo por habitante entre as 30 que mais geram despesa 

da Tijuca, Recreio e Jacarepa- 
guá do restante da Zona Oes- 
te. Se a lei fosse aprovada, o 
Rio teria sua Zona Leste, que, 
geograficamente, é o Oceano 
Atlântico. 
Tradicionalmente, a Cã- 
mara de São Paulo é conheci- 
da pelo elevado número de 

projetos de lei quedãonomes 
aruas, praças e equipamen- 
tos públicos, além da criação 
de datas comemorativas e 
eventos para o calendário do 
município. Uma pesquisa do 
GLOBO encontrou 1.331 
rojetos, de 2017 paracá, ver- 

Eantdo sobre “dia! logradou- 

ro” e “eventos” — 43% do to- 
tal. As propostas são as mais 
diversas: Dia da Gaita, do 
Zoe Dance, de igrejas, de E- 
vis Presley, do Conservado- 
rismo e da Família Pet. Nas 
duas legislaturas anteriores, 
os percentuais ficaram em 
28,6%e 28,1%. 

A nomeação de logradou- 
ros públicos também recebe 
vetos, na maioria das vezes 
porque as ruas não constam 
nos mapas oficiais da cidade. 
ACâmarainformouque em 

2019 foi implantado o Plená- 
rio Virtual, por meio do qual 
são votados projetos menos 
complexos, como denomina- 
ções, honrarias e datas come- 
morativas. Com isso, “ampli- 
ou a transparência, agilizou 
ostrâmites e reduziu o uso de 
papel", deixando o plenário fi- 
sico livre para votações dos 
projetos de maior impacto. 
Em São Paulo, os 55 verea- 

dores têm salário de R$18,9 
mil e R$ 25.884,38 por mês 
para despesas de custeio co- 
mo gastos com gráficas, cor- 
reios, transporte pela cidade, 
material de gabinete e assina- 
turas de jornais e revistas. Ca- 
daum pode ter 18 funcionári- 
os. Este ano, os vereadores re- 
duziram em 30% os seus salá- 
rios e a verba de gabinete, di- 
recionando os recursos para 
que a prefeitura os usasse na 
Saúde durante a pandemia. 
Com gastos previstos de R$ 

572milhõesesteano,aCâma- 
ra usou, de janeiro a setem- 
bro, R$376,7 milhões. A Casa 
disse que não houve aumento 
de gastos em relação aos anos 
anteriores. (Cleide Carvalho, 
Gabriela Oliva, Luiz Ernesto 
Magalhães e Suzana Correa) 
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Pazuello no Hospital das Forças Armadas 
nawes — Titular da Saúde passa bem einternação. diz governa é preventiva: globo.com br/sociedade 

Trabalho em casa. Suellen Dias. 21 anos. não pode acessar mercado de trabalho pela ausência de vagas em creches públicas para seus filhos. que, por sua vez. perdem possibilidade de se desenvolver 

SEM CRECHE 
Vagas públicas diminuem 
em meio a crise no setor privado 
BRUNO ALFANO 
bruno alfanoGentrasnt br 

ela primeira vez nos últi- 
mos seis anos, o Brasil re- 

gistrou queda no número de 
matrículas em creches públi- 
cas. Num cenário em que o 
país necessita criar cerca de 
1,5 milhão de vagas até 2024, 
apenas para garantir o míni- 
mo exigido pelo Plano Nacio- 
nal de Educação (PNE), fo- 
ram 30 mil crianças a menos 
nessa etapa escolar em 2020 
emrelação a 2019 (vejaos nú- 
meros ao lado). 
Os dados são do Censo Es- 

colar, colhidos em março — 
ou seja, ainda antes da pande- 
mia. Especialistas acreditam 
que o número será ainda mai- 
or quando forem incluídos o 
segundo e terceiro trimestres 
desteano. 
—Ademandaporcreche é 

muito alta. É muito preocu- 
pante detectaradiminuição 
do número de matrículas — 

alerta Karina Fasson, edu 
cadora da Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, volta- 
da à infância. De acordo 
com Índice de Necessida- 
de de Creche (INC), métri- 
ca criada pela instituição, 
mais de 5 milhões de crian- 
çasde0a3 anos precisam de 
vaga em creche por serem 
de famílias pobres, com 
apenas um responsável ou 
porque a pessoa cuidadora é 
economicamente ativa, ou 

teria potencial para ser. Isso 
significa que pelo menos 1,2 
milhão dessas famílias pre- 
cisam, mas não encontram 
hoje vagas nacreche. 
A educação infantil é res 

ponsabilidade das prefeituras. 
Segundo o Anuário Brasileiro 
da Educação Básica 2020, pu- 
blicação do Todos Pela Educa- 
ção com dados de 2019, 35,7% 
das crianças até 3 anos estão 
matriculadas em creche. São 
3,8 milhões de matrículas, nas 
redes pública e privada. 

SÉRIE HISTÓRICA DE CRESCIMENTO DE MATRÍCULAS CAI EM 2020 
Números foram coletados em março, quando ainda não havia efeito da pandemia 

1% A 4% 
24226 oz 

2013 
Fonte: Inep 

2014 2015 

De acordo como PNE, em 
vigor desde 2014, é preciso 
atender, até 2024, no mini- 
mo, 50% das crianças de até 
3anos. Para isso, teríamos 
deter 5,3 milhões de crian- 
ças matriculadas — portan- 
to, o país precisaria abrir 

2016 207 

mais 1,5 milhão de vagas. 
As creches privadas têm ho- 

je 1,4 milhão de matriculados, 
segundo o Censo Escolar de 
2019. Mas o setor foi um dos 
mais abalados pela pandemia. 
Segundo a presidente da Asso- 
ciação Brasileira de Educação 

2018 2019 2020 
Editoria de Arte 

Infantil (Asbrei), Celia More- 
no Maia, enquanto as públicas 
diminuem de tamanho de for- 
ma inédita nos últimos anos, 
as particulares já perderam, 
em média, metade dos alunos 
esteano. 

— Os (novos) prefeitos en- 

frentarão a pressão por mais 
vagas nas creches públicas por 
conta do fechamento das pri- 
vadas em um cenário em que 
terão menos verba — diz Ga- 
briel Corrêa, gerente de Políti- 
cas Educacionais do Todos Pe- 
la Educação. 

Luiz Miguel Garcia, presi- 
dente da União dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Uni- 
me), acrescenta que onúmero 
do Censo Escolar pode ter su- 
bestimado a dimensão do pro- 
blema, pois, neste ano, o prazo 

ra coleta das informações 
oi mais reduzido. 

QUALIDADE MÍNIMA 
A falta de vaga na creche afeta 
mães em todo o país. Suellen 
Dias, de 21 anos, tenta matri- 
cular Enzo Miguel Dias Ribei- 
ro, de 3, desde 2019. Ele vai 
passar da idade da etapa peda- 
gógica sem poder cursá-la. E o 
irmão mais novo dele, Vicen- 
te, de 1 ano e três meses, já 
aguarda nafila. 

— Se conseguisse as vagas ia 
ajudar muito no desenvolvi- 
mento deles e também na mi- 
nha vida profissional — diz a 
mãede três crianças, queabriu 
um mercado no quintal de ca- 
sa, em Santa Cruz do Sul (RS), 
para trabalhar e cuidar dos fi- 
lhosao mesmo tempo. 
A creche tem papel decisi- 

vo no desenvolvimento inte- 
lectual das crianças. O eco- 
nomista Daniel Santos, da 
USP, frisa que, com um pa- 
drão mínimo de qualidade, a 
etapacontribuiparao desen- 
volvimento de sinapses, re- 
lações afetivas e o repertório 
da criança. Ele enfatiza, no 
entanto, que o aumento de 
vagas deve ser acompanha- 
do por foco na qualidade, 

— Ainda registramos maus 
tratos nas creches com fre- 
juência inaceitável, Há relato 
le abusos verbais e de deixar 

criançaolhando paraa parede. 
Hácreches onde se ligaa TV e 
pronto. Assim a criança perde 
aoportunidade de ser estimu- 
ladae de expandirseu potenci 
al. Acreche precisa conversar 
comacriança —diz. 
O professor da USP frisa 

ainda que a fatia do Fundeb, 
principal fundo de finan: 
mento da educação básica 
do país, destinada à educa- 
ção infantil é fundamental 
para se abrir mais vagas em 
unidades públicas. Ele espe- 
ra que, no atual processo de 
regulamentação do fundo, o 
governo federal seja impe- 
dido de usar essa verba em 
programas de transferência 
de renda, tema em debate 
no momento no Congresso. 

— Espero que isso não acon- 
teça. Mas vagas em creches é 
um dos poucos temas consen- 
suais no país —diz. 

ANTÔNIO 
GOIS 

O 
antonio gois&jeduca org br 

Olhar para fora 
da escola 
A pandemia deixou ainda mais explícitas 

muitas coisas na educação. Uma delas é 
que, se quisermos melhorar a qualidade do en- 
sino, não bastaolhar apenas para o que aconte- 
ce dentro dos muros da escola. As condições 
de vida dos estudantes têm impacto brutal em 
seudesempenho. Aafirmaçãosoa óbvia, mas é 
impressionante como nossas políticas educa- 
cionais tantas vezes a ignoram. 

São váriasascondiçõesexternas com impac- 
to nos resultados escolares. Um estudo feito 
pela consultoria econômica Ex-Ante e pela 
empresa BRK Ambiental investigou a correla- 
çãoentreas condições sanitárias (medida pela 
ausência de banheiros) nos domicílios de es- 
tudantes com seu desempenho nas avaliações 
oficiaisdo MEC de portuguêse matemática. O 
trabalho mostra que alunos sem acesso a ba- 
nheiro tiveram uma nota média 24% menor 
nessas disciplinas do que os demais alunos no 
5º ano do ensino fundamental. 
Não se pode dizer que apenas a ausência de 

banheiro cause toda essa diferença nas notas. 
Oquea estatística revela é mais umaevidência 
daaltacorrelação entre a pobreza e o baixo de- 
sempenho escolar. 
Oestudo também mostra que 24 milhões de 

crianças e adolescentes no Brasil (41% da po- 
pulação dessa faixa etária) moravam em resi- 
dências sem escoamento de esgoto adequado. 
Entre osjovensque tiveram problemas de saú- 
de decorrentes ou agravados por essasituação, 
foi verificado um número médio de quatro di- 
as de afastamento por diarreia ou vômitos. 

Mesmo que problemas como esse não sejam 
da alçada direta dos gestores das redes de ensi- 
no, é fundamental que, na formulação de polí- 
ticas públicas educacionais, essas condições 
não sejam ignoradas. 

Esse desafio não é exclusivo de países po- 
bres ou em desenvolvimento. Um amplo e 
rigoroso estudo, publicado neste ano pelo 
prestigioso centro RAND, mostrou resulta- 

dos promissores de 
uma iniciativa em No- 
va York chamada de 
“escolas comunitári- 

Alunos sem 
acesso a banheiro 
tiveram nota 
média 24% as”. A política, imple- 
menor em mentada em 267 esco- 
português e las, parte do princípio 
matemáticado que, para melhorar os 
que os demais resultados de alunos, é 
estudantes preciso integrar à es- 

trutura da escola o 
acesso a serviços que combatam as conse- 
quências sociais da pobreza. 
Depois de três anos e de US$ 200 milhões in- 

vestidos, escolas no programa, em comparação 
com outras similares, aumentaram significati- 

vamente as taxas de aprovação e de frequência 
dos estudantes às aulas, além de reduzir casos 
de indisciplina. Também houve melhoria mo- 
desta no desempenho em testes. Nem seriacri- 
vel que em tão pouco tempo a política já regis- 
trasse também grandes saltos na aprendiza- 
gem. Porissoé precisocontinuaracompanhan- 
doaevolução dos estudantes. 

Basta lembrar de Anísio Teixeira e Darcy Ri- 
beiro, apenas para mencionar alguns de nossos 
grandes educadores, para constatar que pensar 
políticas visando o desenvolvimento integral 
dos estudantes a partir das escolas não são novi- 
dade. Se parece tão óbvio, por que não avança- 
mos nessa direção? 
Uma resposta simplista seria a falta de vonta- 

de dos governantes. É certamente parte do pro- 
blema. Mas colocar de pé uma política interse- 
torial que garanta, a partir da escola, acesso a 
serviços de saúde, renda e desenvolvimento so- 
cial exige, além de investimentos públicos sig- 
nificativos, eficiência na articulação dessa es- 
tratégia. Não é simples como levam a crer algu- 
mas promessas eleitorais, mas é fundamental 
caminharmos nessa direção. 
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CLIMATEMPO 

Vacina de Oxford terá revisão 

acelerada no Reino Unido 
A exemplo da Anvisa, agência reguladora britânica começará a avaliar 
resultados parciais de teste clínico do imunizante contra Covid-19 

Loxones 

laboratório AstraZenecaafirmou 
ontem que as autoridades de saú- 

de do Reino Unido iniciaram uma re- 
visão acelerada da vacina contraoco- 
ronavírus desenvolvida em parceria 
com a Universidade de Oxford. 
“Confirmamos a revisão contínua 

da Agência Reguladora de Produtos 
de Saúde e Medicamentos (MHRA, 
nasiglaem inglês) de nossa potencial 
vacina para Covid-19”, disse uma fon- 
tedaempresa. 
Ao adotarem um processo contí- 

nuo de revisão, os reguladores po- 
dem ver os dados clínicos à medida 
que eles vão surgindo, e não preci- 
sam esperar a conclusão do estudo 
inteiro para entrar com pedido de 
registro. O trâmite em tempo real 
permite à agência dialogar com fa- 
bricantes sobre processos de produ- 
ção e testes para acelerar uma even- 
tualaprovação. 

Esse trilho de avaliação específico 
foi projetado para acelerar as análi- 
ses de medicamentos ou vacinas 
promissoras durante uma emer- 
gência de saúde pública. 
A agência de noticias Bloomberg 

relatou na sexta-feira (29) que a 
MHRA também havia iniciado uma 
revisão acelerada para a vacina can- 
didata da Pfizer contraa Covid-19. 
Os estudos da vacina da Oxford 

começaram em janeiro. Identifica- 
da pelos códigos AZD1222 ou ChA- 
dOx1, avacinaé feitaa partirdeuma 
versão enfraquecida de um vírus do 
resfriado comum que causa infec- 
ções em chimpanzés, agregada à 
proteína da espícula, que o corona- 
vírus usa para invadir células. 
AstraZeneca e Pfizer estão no pe- 

lotão que lidera a corrida para de- 
senvolver uma vacina. Nele estão 
também a Johnson & Johnson, a 
Moderna e a Sinovac. Suas vacinas 
candidatas estão em estágio final de 

Apassos largos. Anúncio de reguladores britânicos aumenta expectativa para a vacina de Oxford 

testes, com expectativa de divulga- 
rem resultados parciais nas próxi- 
mas semanas. 
No Brasil, onde fica um dos prin- 

cipais braços do teste clínico da va- 
cina de Oxford, a Anvisa já havia 
concedido um processo de revisão 
acelerado, similar ao que o governo 
britânico concedeu agora. O trâmi- 
teacelerado no Reino Unido, no en- 
tanto, é um incentivo importante 

para assegurar a distribuição mais 
rápida do produto quando ele esti- 
veraprovado. 

ESPERA PODE TERMINAR EM 2021 
A chefe da Força-Tarefa de Vacinas 
do Reino Unido, Kate Bingham, 
afirmou na quinta-feira à BBC que 
uma vacina pode começar a ser dis- 
ponibilizada para algumas pessoas 

antes do Natal no país. O mais pro- 
vável, porém, éo lançamento restri- 
to de um produto no início de 2021. 
Os resultados mais recentes di- 

vulgados sobre a vacina de Oxford 
são os da fase 2, que avalia resposta 
imune. Na semana passada, a uni- 
versidade afirmou que o produto es- 
timulou criação “robusta” de anti: 
corpos em idosos, que integram o 
principal grupo de risco da doença. 
No Brasil, os testes da vacina de 

Oxford são coordenados pela Uni- 
versidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), com apoio dos labora- 
tórios Fleury. Ainfraestrutura mé- 
dicae de equipamentos é financia- 
dapela Fundação Lemann. No Rio, 
o estudo está a cargo do Instituto 
D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor) e 
da Rede D'Or. 

Brasil ultrapassa 
a marca de 160 mil 
mortes por Covid-19 
Apesar da cifra acumulada alta, a média de 420 
óbitos por dia é a menor desde o início de maio 

RAFAELGARCIA 
ratae gare a spogiobo cem be 
soro 

Brasil chegou na noite de 
ontem à marca de 160 

mil mortes registradas por 
Covid-19. Apesar da cifra ele- 
vada, o país cruzou esse limi- 
te num momento em que o 
número diário de óbitos cai. 
A média móvel de mortes di- 
árias relativa aos últimos sete 
dias foi de 420, a menor des- 
de o iníciode maio. 
Nas últimas 24 horas o pa- 

ís registrou 202 óbitos. Em 
geral, o número reportado 
aos domingos é menor por- 
que muitos registros têm 
notificação atrasada. Os da- 
dos foram levantados pelo 
consórciode veículos de im- 
prensa formado por OGLO- 
BO, Extra, Gl, Folha de S. 
Paulo, UOL e O Estado de S. 
Paulo, a partir das atualiza- 
ções das secretarias estadu- 
ais de Saúde. 
Apesar de a tendência de 

quedanas mortes continuar 
consistente, o número de 
casos, incluindo as ocorrên- 
cias não letais da doença, 
não indica queda, e estabili- 
zou em cerca de 20 mil por 
dia. Nas últimas 24 horas, 
foram 10.084 registros. 
Desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, o Bra- 
siljáregistrou 5.544.815 ca- 
sos em todo o seu território. 
A média móvel semanal de 

óbitos, porém, com 420 re- 
gistros por dia, representa 
uma tendência de queda de 
16% durante a última quin- 
zena. Há 40 dias, a média se- 
manal de mortes por Co- 
vid-19 vem apresentando re- 
dução ininterrupta. 

Das 27 unidades da federa- 
ção, apenas três estados tive- 
ram aumento do número diá- 
rio de óbitos acima de 15% na 
última quinzena, o que apon- 
ta tendência de alta. Elas fo- 
ram Santa Catarina (+62%), 
que está registrando 13 mor- 
tes por dia, Ceará (+23%), 
com 14 mortes por dia, e Acre 

(+50%). O estado do Norte, 
porém, temregistrado apenas 
1 morte por dia na última se- 
mana e, por isso, a oscilação 
percentual é maior. 

ESTABILIZAÇÃO EQUEDA 
Outras 12 unidades federa- 
tivas (Rondônia, Rio Gran- 
dedo Norte, Tocantins, Dis- 
trito Federal, Mato Grosso, 
Roraima, Paraíba, São Pau- 
lo, Paraná, Alagoas, Goiás e 
Minas Gerais) tiveram re- 
dução maior que 15% de 
óbitos no período quinze- 
nal, e continuam indicando 
tendência de queda. 
Os estados restantes (Mato 

Grosso do Sul, Amapá, Riode 
Janeiro, Bahia, Rio Grande 
do Sul, Piauí, Pernambuco, 
Sergipe, Amazonas, Mara- 

nhão, Espírito Santo e Pará) 
estão em tendência de esta- 
bilização, com oscilações 
menores que 15% para cima 
ou para baixo. 
O território fluminense, 

queregistrou58 mortes diá- 
rias por Covid-19 na média 
daúltima semana, teve uma 
queda de 11% na tendência 
quinzenal, representando 
ainda uma situação estável. 
O número de casos, porém, 
está aumentando. Com 
mais de 1.600 registros por 
dia, a cifra é mais de 50% a 
de duas semanas atrás. 

OBITUÁRIO 
Robert Fisk/ CORRESPONDENTE, 74 ANOS 

Jornalista era profundo 
conhecedor do Oriente Médio 

João Carlos, Alda, Rodrigo e 

Victor convidam para Missa de 

7º Dia amanhã, 3/11, às 18:30h, 
na Igreja N. S. da Paz, Ipanema. 

Haverá transmissão pelo 
youtube e Instagram da Igreja. 

correspondente britânico 
Robert Fisk, um dos no- 

mes mais conhecidos do jor- 
nalismo, morreu neste fim de 
semana em Dublin, na Irlan- 
da, aos 74anos. 

Fisk, que tinha uma coluna 
nojornal britânico The Inde- 

ndent, o trabalha- 
cadesde 189, is árabe flu- 
entemente e ficou baseado, 

desde 1976, durante décadas, 
em Beirute, no Líbano. 

Ele cobriu a Guerra Civil Li- 
banesa, a Revolução Islâmica 
no Irã, a invasão russa do Afe- 
ganistão, a Guerra lrã-lraque, e 
a“guerraao terror” americana 
após os atentados de 11 de Se- 
tembro de 2001, com as in- 
vasões do Afeganistão, naque- 
le mesmo ano, e do Iraque, em 
2003. Mais recentemente, co- 
briuaguerracivil na Síria. 
Nos anos 1990, Fisk foi um 

dos primeiros a entrevistar o 
saudita Osamabin Laden, fun- 
dador da al-Qaeda. Seu olhar 
crítico sobre as intervenções 
ocidentais, e também a russa, 
no Oriente Médio e na Ásia 
Central, foi mal visto, em espe- 

cial nos Estados Unidos, após 
redes terroristas jihadistas in- 
tensificarem sua atuação glo- 
bal no início deste século. Fisk 
era um crítico implacável da 
ocupação israelense dos terri- 
tórios palestinos. 
EmA grande guerra pela ci- 

vilização”, de 2005, publicado 
no Brasil, ele refaz, baseado 
emsuasreportagens, o históri- 
codaconflituosa interação en- 
treas potências ocidentais e as 
populações e líderes do Orien- 
te Médio, do Norte da África e 
da Ásia, desde o fim do Impé- 
rio Otomano, do genocídio 
dos armênios na Turquia à 
guerra de independência dos 
argelinos. Seu livro sobre a 
História do Líbano, “Pobre 

nação”, também foi publica- 
dono Brasil. 
Deacordo como jornal Irish 

Times, Fisk sofreu um aciden- 
te vascular cerebral na sexta- 
feira. Foi internado, mas não 
resistiu. Sua última coluna no 
Independent foi publicadaem 
8 de outubro, e analisava o 
acordo de normalização das 
relações entrea Sérviae Israel, 
intermediado pelo presidente 
americano Donald Trump. 

Fisk ganhou prêmios de 
prestígio por sua cobertura do 
Oriente Médio, incluindo o 
Orwell de Jornalismo e vários 
British Press Awards nas cate- 
gorias de repórter internacio- 
nal do ano e repórter estran- 
geiro do ano. Robert Fisk. Craque do jornalismo 
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Visitas a cemitérios terão que seguir protocolos 
Dom Orani Tempesta celebrará missa e fará homenagem a vítimas da Covid-19. glo.bo/2TGW2hV 

lagoa de captação do Guandu. coloca sacos de areia para impedir a passagem da poluição do 

CORRENTE 
DE DESCASO 
Projeto para reduzir 
poluição nas águas do 
Guandu ainda não vingou 
SELMA SCHMIDT 
se malogiobo.com br 

Mes: de São Cristóvão, 
o motorista José Amo- 

rim não se livrou do trauma 
da geosmina — composto 
orgânico produzido por mi- 
cro-organismos que indica a 
presença de esgoto na água. 
Desde janeiro, sua família e 
ele só bebem água mineral. A 
fornecida pela Cedae, diz 
Amorim, não está escura, 
mas continua com cheiro 
ruim. Pior é que, coma proxi- 
midade do verão, especialis- 
tas em saneamento temem 
que o abastecimento volte a 
ser comprometido. A preo- 
cupação é reforçada porque, 
dez meses após a crise hídri- 
ca, o projeto de um paliativo 
paraa captação do Rio Guan- 
du, o das “geobags”, empa- 
cou. A solução foi anunciada 
há cinco meses e, segundo o 
Instituto Estadual do Ambi- 
ente (Inea), encontra-se em 
fase de revisão. 
Enquanto isso, a poluição 

nas imediações da estação 
de tratamento da Cedae, em 
Nova Iguaçu, assusta. No 
Rio dos Poços, que deságua 
nas lagoas do Guandu, ca- 
madas de espuma revelam 
que resíduos do polo indus- 
trial de Queimados seguem 
sendo lançados nos cursos 
d'água. O assoreamento no 
rio é tanto que um trecho vi- 
rou uma ilha artificial de 

garrafas PET cobertas por 
vegetação. 
—A geosmina foi um ler- 

ta. Só que nada foi feito — 
afirma o biólogo Mário 
Moscatelli. — Passaram a 
colocar carvão na água, o 
que dá conta do cheiro e do 
gosto. Mas ainda chegam ao 
Guandu dejetos e resíduos 
industriais que descem por 
rios da Baixada. A estação 
não é para tratar esgoto. A 
solução é sanear a Bacia do 
Guandu, o que é estimado 
em R$1,4 bilhão. 
Orisco é que, no verão, a 

situação se agrave. Com as 
altas temperaturas, há uma 
aceleração do processo de 
decomposição da matéria 
orgânica, que consome o 
oxigênio e libera nutrientes 
que propiciam o crescimen- 
todealgas, vegetaisemicro- 
organismos. 

— Mando lavar a caixa d'á- 
gua a cada seis meses. Nada 
adianta —conta Amorim. 
Em janeiro, a Cedae pro 

meteu tirar do papel um pro- 
jeto de transposição dos rios 
Ipiranga, Cabuçu, Poços e 
Queimados, que deságuam 
poluídos na bacia do Guan 
du. A obra, que levaria dois 
anos, previa a canalização 
dos rios por baixo da estação 
da Cedae, com escoamento 
após o ponto de captação. 
Continuaria havendo polu- 
entes, porém, eles não passa- 
riam mais pela área de trata- 

mento. O custo seria de R$ 
92 milhões. 
Em maio, surgiu a nova saí- 

da do Inea, que reduziria os 
custos e o prazo de execução. 
A ideia era usar “geobags”, gi 
gantescos recipientes de ma- 
terial sintético, preenchidos 
com areia do Guandu, para 
bloquear a passagem de água 
das lagoas que recebem esgo 
toeresíduos industriais. Duas 
tubulações captariam essas 
águas, que seguiriam por de- 
baixo da terra por 300 metros 
até otrechodo Guandu que fi- 
ca após a estação. O projeto, 
de R$ 68 milhões, demoraria 
nove meses para ser concluí- 
do e seria financiado pelo 
Fundo Estadual de Conserva- 
ção Ambiental (Fecam). 
Tudo, no entanto, voltou à 

estaca zero. O Inea informa 
que“énecessáriaaconclusão 
do estudo de viabilidade téc- 
nica e ambiental para a ado- 
çãodesolução mais viável pa- 
raa mitigação dos problemas 
que afetam o Rio Guandu”. 

NÃOERA BEM GEOSMINA 
Nessacrise, a geosmina aca- 
bou levando a fama. Mas o 
Laboratório de Microbiolo- 
gia da UFR] analisou por três 
mesesa qualidade da água da 
área de captação da Cedae, 
destrinchando o material 
presente por meio do se- 
quenciamento de DNA das 
amostras. O estudo encon- 
trou forte presença de esgoto 

ede poluição industrial. Ein- 
dicou que os organismos ini- 
cialmente identificados co- 
mo geosmina são, na verda- 
de, uma substância de estru- 
tura parecida, a 2-MIB. 
O pescador Edson Montei 

ro, o Edinho, aponta outra 
consequência da degradação: 

— Estamos quase sem pei- 
xe, e a tendência é piorar. Já 
tem pescador indo pescar 
na Barra da Tijuca. Cada vez 
há mais esgoto. Já inaugura- 
ram mais duas indústrias 
em Queimados e três con- 

“Uma solução de curto 
prazo seria desviar os 
rios logo depois das 
áreas urbanas” 

Adacto Ottoni, 
engenheiro sanitário 
da Uerj 

“A companhia tratou 
zero de esgoto na região. 
E, se faz algum 
monitoramento, não 
apresenta nada ao 
comitê (do Guandu)” 

José Arnaldo dos Anjos, 

coordenador da Câmara Técnica 
do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Guandu 

juntos do Minha Casa Mi 
nha Vida em Nova Iguaçu. 
Coordenador da Câmara 

Técnica do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Guandu e 
superintendente de Meio 
Ambiente de Nova Iguaçu, 
José Arnaldo dos Anjos la 
menta que a Cedae não te- 
nha investido em tratamen- 
toapósacrise: 
—A companhia tratou ze- 

ro de esgoto na região. E, se 
faz algum monitoramento, 
não apresenta nada ao co- 
mitê. 
O engenheiro sanitário 

Adacto Ottoni, da Uerj, é 
mais um especialista que te- 
me pelo pior no verão. Ele, 
contudo, é contra o projeto 
das“geobags”. 

— Não existem dados téc- 
nicos recentes que infor- 
mem quanto esses diques su- 
portariam. Em caso de en 
chentes, o que segurariam? 
— questiona Ottoni. — Uma 
solução de curto prazo seria 
desviar os rios logo depois 
dasáreasurbanas, criando la- 
goas de estabilização para 
que fosse feita uma despolui- 
ção, onde seriam tratados de 
forma biológica antes de se- 
guirem seus cursos em dire- 
ção às lagoas do Guandu. Em 
relação ao polo industrial, te- 
ria que ser exigido que os re- 
síduos fossem tratados. 
Ottoni assessora o Grupo 

de Atuação Especializadaem 
Meio Ambiente (Gaema), do 

FABIANO ROCHA/29.01:2020 
Fantasmado 
passado. Afoto 
de José Amorim 
com o que saía 
de suatorneira 
emjaneiro: 
desde então, só 
água mineral 

Ministério Público estadual, 
que investiga a prática do cri- 
me contra as relações de con- 
sumo por causa da crise da 
geosmina. O órgão informa 
ue os documentos apreen: 

didos na sede da Cedae e na 
estação do Guandu estão 
sendo analisados. Já a agên- 
ciareguladora Agenersa apli- 
cou multa de R$ 5,7 milhões 
à companhia. A empresa po: 
de recorrer, mas tem até a 
próxima segunda-feira para 
apresentar a Licença Ambi- 
ental da estação do Guandu 
elou um Termo de Ajusta- 
mento de Conduta que alega 
ter assinando neste sentido 
como Inea. 
A Bacia do Guandu abas- 

tece oito municípios e cerca 
de nove milhões de pessoas 
da Região Metropolitana do 
Rio. À Cedae garante que, 
desde fevereiro, não há alte 
rações com relação a gosto e 
odor na água que produz. 
Dizainda que realiza testes 
diários e que os resultados 
estão dentro dos padrões. 
Em 2017, o estado assinou 
um acordo com o governo 
federal para conceder a 
companhia à iniciativa pri 
vada este ano, um projeto 
que prevê a universalização 
da distribuição de água e da 
coleta de esgoto em até 20 
anos. No entanto, o gover- 
nador em exercício Cláudio 
Castro disse que poderá de- 
sistir da venda da empresa. 
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O assassinato de Pasolini 
mawes Polêmicocineasta italiano foi encontrado morto há 45 anos. https: //glo.bo/35RS23N 
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Vacina 

As declarações do 
vice-presidente sobre a vacina 
chinesa são sensatas, porque é 

a mais adiantada das vacinas, 
e país não vai aguentar 
uma segunda onda de 
confinamento. A única opção 
para evitar tal hecatombe é a 
vacinação em massa. Dessa 
forma, o senhor presidente 

precisa reavaliar a sua decisão 
de não adquirir a referida 
vacina que será fabricada pelo 
Butantan, um dos mais 
renomados institutos 
científicos do país. (...) 
Bolsonaro parece querer 
agradar a Trump com a sua 
decisão, mas precisa repensar 
o quanto tem sido 
objetivamente útil para o país 
essa amizade. Muito pouco, a 

meu ver. 
JOSÉ TADEU DACOL 
Rio 

Na primeira batalha, o ministro 
da Saúde, general Eduardo 
Pazuello, disse com 
simplicidade: “Um manda, o 
outro obedece. Vamos ver se o 

regulamento vale também para 

ovice-presidente, general 
Hamilton Mourão? 
PAULO RAMOS 
RIO 

Comas notificações indicando 
baixa na contaminação, nas 

internações e nos óbitos 
consequentes da Covid-19, há 
indícios animadores de que o 
país, finalmente, está 
caminhando para neutralizar 
essa impiedosa epidemia — ao 
mesmo tempo em que aumenta 

a expectativa pelo sucesso das 
pesquisas que buscam 

incansavelmente por uma 
vacina salvadora. Enquanto 
aqui se observa um relativo 
alívio para o tratamento dos 
pacientes contaminados pelo 
coronavírus, vem novamente da 
Europa a séria advertência 
quanto à segunda onda, mortal 
assim como a primeira. Será 
que as nossas autoridades 
estão se preparando para 
enfrentar essa nova batalha 
para não serem pegas de 

surpresa? No tempo certo virá a 
resposta! 
WANDIR PINTO BANDEIRA 
BELO HORIZONTE 

Privatização do SUS 

Noinício da semana houve uma 
gritaria geral contra uma 
possível privatização de parte 

do SUS. Houve defesas efusivas 
do serviço médico público, que 
qualquer pessoa minimamente 

informada sabe que aqui, no 
glorioso Brasil, funciona muito 
mal. Por esse motivo, milhões 
de brasileiros, muitas vezes, 
com sacrifício, pagam planos de 
saúde particulares. Aliás, 
muitos dos que defenderam 
efusivamente o SUS, 
certamente, têm plano privado. 

Chegou a sexta-feira,e o 
ministro da Saúde, ele mesmo, 
o responsável pelo SUS, foi 
internado num hospital de 
Brasília, Pensei, hospital 

público, claro! Mas, para 

surpresa de ninguém, nem o 

general encarregado do SUS 
realmente acredita no serviço 

pelo qual o seu ministério é o 
responsável. Como todas as 

autoridades, que deveriam, 

obrigatoriamente, usar o SUS, 
ele foi para um hospital privado. 

CARLOSCAMARA 
TERESÓPOLIS, R 

Inflação 

O ministro da Economia deu 
uma entrevista dizendo que os 

preços dos alimentos estão 

subindo por conta do auxílio 

emergencial concedido pelo 

governo. (...) Ele tenta encobrir 
asuaincapacidade de 
administrar com eficiência a 
economia do país. O auxílio foi 
dado a uma parcela da 

população que perdeu o seu 

emprego, a sua renda. O 
verdadeiro vilão dessa história 
é o câmbio, já que o ministro faz 

questão de manter a nossa 

moeda a mais desvalorizada 
possível. Comisso, os 
produtores exportam porque 

vão ganhar mais, tendo como 
consequência o 
desabastecimento interno. 
ELSON CARVALHO 
Rio 

Água da Cedae 
O ano de 2020 vai entrar paraa 
história como o ano que nunca 
existiu, tamanho o desastre ao 
longo de 12 sofridos meses. Na 
outra ponta, vários se 

beneficiaram de variadas 
maneiras da pandemia, e um 

deles foi curiosamente a Cedae. 
Seria interessante voltar a 
abordagem do problema da 

água podre e contaminada do 

Guandu, que é gravíssimo e 

também traz em seu bojo a 
política de saúde pública por 
parte do estado. 
JOSE EDUARDO SILVEIRA 
RO 

Carnaval 2021 

Acho de muita lucidez a atitude 
de adiar também os desfiles 
dos blocos no Rio de Janeiro, 
que seriam em fevereiro de 

2021 Mostra o quanto estão 
preocupados com a pandemia e 
as aglomerações nos blocos 
sem um remédio eficaz ou 
vacina para a população, 

seguindo os passos da Liga 
Independente das Escolas de 
Samba (Liesa). Ninguém 
melhor do que eles sabe os 

prejuízos para toda a classe 

carnavalesca, que vive quase 
que exclusivamente da festa, O 
prejuízo para a cidade será 
inestimável, uma vez que, com 
o adiamento do maior 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 

oferece funções que 

facilitama navegação, 

além de unir todo 
o conteúdo on-line 
eimpresso. Baixe 
agora ouatualize 

o aplicativo disponível 
na Apple Storeeno 
Google Play 

Menu de 
navegação 

Clube 

O GLOBO 

Como navegar 

seratualizado 

guardadas 

EmBanca,o leitor pode 
baixar a edição impressaem 
duas versões: jornale texto 

Atelainicial destaca o 
conteúdo on-line que pode 

EmeEditorias, 
oleitor consegue acessar 
suas seções preferidas 

Em Biblioteca, as matérias a 
salvas do aplicativo ficam 

Biblioteca, 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
CONSULTE CONDIÇÕES DA OFERTA NO SITE CLUBEOGLOBO.COM BR 

Aoclicar nosímbolo, o leitor 
pode salvar uma matéria 
paraleitura posterior 

Otime de colunistas 

do GLOBO estáreunidoem 
umúnico lugar no app 

02/1/1970 

espetáculo do mundo, milhares 

de empregos diretos e indiretos 
deixam de existir. Esta 
pandemia nos tem obrigado a 
nos reinventar para sobreviver, 
mas nada é comparado a 

perder uma vida, 
ANSELMOSILVA DE ANDRADA 
RO 

Trump 

Avida e obra do presidente 
dos Estados Unidos confirmam 
exuberantemente que a 

estupidez e a falta de 
compaixão estão na moda em 
todo o mundo. Difícil encontrar 
uma virtude que ele exerça, 
sobretudo a bondade e gestos 
de grandeza como pessoa e 
governante. Seus 
comportamentos brutais 

revelam a falência da ética na 
política americana, sob o signo 
da mentira, da truculência e da 
impostura. Seus discípulos têm 
proliferado em larga escala em 
outros países, principalmente 
no Brasil, e são suficientes para 
confirmarem os tempos 

sombrios da hora presente. 
SYLVIO LAGO 
RIO 

Ao Ponto 

Publicado a partir 
das 6h, de segunda a 

sexta, comanálises e 
informações sobre o 

principal tema do dia 

Como ouvir 

Está disponível 
nosite do GLOBO 
enas plataformas 

de podcast 

HÁ 50 ANOS 
Argentina rechaça o marxismo 

Presidente da Argentina à O GLOBO sttra manismo no Coetisante 

“AMÉRICA JÁ TEM NORMAS 
O ativismo de 
Angela Davis 
em quadrinhos 

—— Em"Miss 
Davis:avidaeas lutas 
de Angela Davis" os 
autores recuperam 

informações precio- 

sas sobre ainfância 
de Angelae seus anos 
deformação. Na 
sequência, abordam 

i suarelaçãocomos Desfile de carnes a 
nobres na Lapa entradanalista dos 

mais procurados do 

FBI, seu período de 
— O Lapa Parrilia variado e marcante, encarceramentoeo 

temo objetivo de pro- que inclui guarni- movimento mundial Restaurante para quem 

porcionarummomento çõesfartas, prepara- organizado emnome tem fome de guerreiro 
especial e prazeroso das diariamente desualibertação. 

aos clientes. Ao longo paraestarem sem- Assinante tem 30% 

dosanos,os chefs da pre frescas, e uma dedescontonolivro. — O Vikings é um uma viagem por ou- OGLOBO tem desconto 
casa, trabalhando em carta de bebidas ' ' restaurante temático. trasculináriasjácon- de 15% durantetodos 
outros restaurantes, variada e convidati- p de estilo casual.especi-  quistadas pela casa. os dias da semana. 

identificaramquais  va.Duranteoperío- PRN IE] | alizadoemcozinha OVikingsoferecedel- — Válidomediantea 
carnessãoasfavoritas dode quarentena, norte-americana, inspi- ciosasefartasporções, apresentação de cartei- 

dopúblico. A partir odelivery do Lapa radoe decorado com pratosbárbaros,ham-  rinhafísicaque esteja 
dessa informação, Parrilla está funcio- temáticado lendário búrgueresartesanais, dentro do prazo de 
decidiramcriaroLapa — nandoatravésdos povo conquistador sanduíches surpreen- validade ou peloaplica- 
Parrillaumrestaurante  aplicativosiFood, donorte da Europa. dentes, sobremesas tivo. Não cumulativo 

especializado em ofe- Uber Fats etambém Oconceito é preservar variadas e criativas, comoutras promo- 

recercortesnobres, pelo WhatsApp: aalmaexploradora alémdemuitasopções — ções.Não éválidonas 
além de um cardápio (21) 3172-0800. dosciientesepromover  debebidas.Assinante | sobremesas ebebidas. 

“A Argentina condena a exportação da violência”, 
disse o general Roberto Marcelo Levingston à 
repórter do GLOBO Suzana Tarela. A propósito de 
um eventual Govêrno marxistano Continente, o 
presidente da Argentina declarou: “A América 
temnormas expressas de Direito Internacional”. 
Ele mencionou o Tratado do Rio e a Carta da OEA 
Ovice-chanceler polonês, Zygrid Wolnik, foi um 
dos quatro mortos no aeroporto de Karachi, onde 
umterrorista jogou um caminhão em cima das 
vítimas aos gritos de “Morram os comunistas”. 

LOTERIAS LOTOMANIA (concurso 2122): 03.05 06.08.11 12.16 23.30.32 38.39.47.54.57 6470.71.74. 76. QUINA (concurso 5405): 18. 43. 46. 47.79. MEGA-SENA (concurso 2314): 06. 07. 28.42.4549 
Oleitor deve checar os resuitados também em agências afcais e no site da CEF porque cem s aráres de fechamento do jons, os nômeres aqu putiicados. vu gados sempre no fem da no e eia CEF podem eventualmente estar defasados. 
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Com Ana Cláudia Guimarães, Nelson Lima Neto e Telma Alvarenga 

“Esperando Godot” 
Tem pedido de adiamento de julgamento no 
STF que cheira ao desejo de algumas partes de 
esperar a posse do novo ministro Kássio Nunes 
Marques, quinta, dia 5. Parece ser o caso da 
Associação Dom Bosco (cujos membros se 
autointitulam “cavaleiros templários”), que 
tentou adiar a análise do seu pedido de censu- 
raao especial de Natal, de 2019, do Porta dos 
Fundos. Nesse caso, o ministro Gilmar Men- 
des manteve o julgamento para amanhã. 

Aliás... 

Mendes e Alexandre de Moraes são quem vão 
introduzir Marques, 48 anos, no plenário do 
STF para firmaro tal “compromisso constitu- 
cional” No Supremo, o ministro só poderá 
usar dois nomes. As opções: ministro Kássio 
Nunes, Kássio Marques ou Nunes Marques. 

Esse não tiver vacina? 

A Secretaria Nacional de Cultura tem exigido 
de projetos com base na Lei Rouanet que a 
“ação formativa deve ser obrigatoriamente 
presencial” independentemente da situação 
da pandemia. Aliás, alguém aí sabe quando 
seráa “posse” do ator Mário Luis Frias no cargo 
de secretário especial de Cultura? 

“Diários de motocicleta” 

Walter Salles, que dirigiu “Diários de motoci- 
cleta”, o filme que é baseado numa viagem de 
Che Guevara pela América do Sul, em 1952, 
escreve o prefácio da edição americana do livro 
de mesmo nome. Tem previsão para junho de 
2021, pela editora Seven Stories Press. 

Email: couna ancelmoSog'obe com tr Fotos: fotoarceimeGegiobo combr 

TRÊS VEZES 
MARISA 
No momento Marisa 
Orthestáno ar simulta- 
neamenteemtrêsatra- 
çõesnaTVGlobo: no 
“Zorra”, na edição espe- 
cial de “Haja coração”, 
no humorístico “Toma lá 
dácá" “Se não quiser 
me ver, vai ter que assis- 
tirTVsóno domingo”, 
brinca a atriz, humorista 
etambém cantora. For- 
mada emartes dramáti- 
case psicologia, a pau- 

listana é puro talento. 
Em“ Haja Coração”, Ma- 
risadávidaa Francesca, 
amatriarcada família Di 
Marino, que comanda a 
barracade frutas mais 
famosadafeiraecriou 
sozinha os quatro filhos 
após o desaparecimento 
do marido. “Francesca 
foiaminha primeira 
personagem emnovelas 
comesse perfil mais 
sério, que fugia da co- 
média”, lembra. Nos 
planos estão estrelar o 
espetáculo "Zoológico 
devidro” do dramaturgo 
americano Tenessee 
Williams, com direção de 
Yara Novaes, e a possibi- 
lidade de voltar ao palco 
também com “Família 
Addams, o musical”. 
Fantástica! 

CINE MARIZA 
Aprodutoracarioca Mariza Leão será homenageada quarta, ago- 
ra, na Mostra Internacional de São Paulo, pelos mais de 60 filmes. 
Haverá depoimentos de muita gente da classe, incluindo o marido 
ecineasta Sérgio Rezende e os filhos do casal: a diretora Júlia, a 
montadora Maria e o produtor Tiago. Merece. 

Nova alça liga o Gasômetro à Rodrigues 
Alves e ao Túnel Marcello Alencar 
Estrutura que aproveitou uma das saídas desativadas para a Perimetral vai desafogar trânsito 
no entorno da rodoviária; prefeitura estima que 15 mil veículos passem por dia no acesso 

GERALDO RIBEIRO 
geraicobelroBestra nt br 

A nova alça que liga o Viaduto do Gasôme- 
troà Avenida Rodrigues Alves e ao Túnel 

Marcello Alencar, na Zona Portu vai 
passar pela prova de fogo amanhã, primeiro 
rush matutino após sua abertura. O trecho 
deve desafogar o trânsito no entorno da Ro- 
doviária do Rio, já que os motoristas vindos 
da Avenida Brasil, da Linha Vermelha e da 
Ponte Rio-Niterói com destino ao Aeroporto 
Santos Dumonteà Zona Sul não vão precisar 
mais passar pelo terminal. A prefeitura esti- 
ma que cerca de 15 mil veículos, por dia, vão 
usar o novo acesso. 

— Aquele trecho perto da rodoviária éum 
inferno nos horários de rush. Acho que vai 
melhorar bastante, porque muitos carros 
vão poder evitá-lo usando a nova alça. Va- 
mos ganhar tempo — avalia o motorista de 
aplicativo Bruno Oliveira, de 32 anos. 

NO CAMINHO DA PERIMETRAL 

Anovaestrutura aproveitou uma saída para o 
antigo Elevado da Perimetral, que foi fechado 
aotrânsito há exatos sete anos. A partir de en- 
tão, avia expressa foi sendo demolida em eta- 
pas dentro do Projeto Porto Maravilha. Já as 
obras atuais fazem parte da implantação do 
BRT Transbrasil, que está previsto para ficar 
pronto no fim deste ano. Porém, os terminais 
rodoviários do Trevo das Margaridas, do Tre- 
vo das Missões e da Rodoviária do Rio, além 
da ampliação do Terminal Fundão, que fa- 
zem parte do projeto, não ficarão prontos 
nesta primeira etapa. Segundo a prefeitura, 
90% das intervenções no trecho de 27 quilô- 
metros ligando o Centro a Deodoro já estão 
concluídos. Orçadas em R$ 1,5 bilhão, as 
obras se arrastam desde 2014. 
Do Gasômetro, os veículos vão acessar a 

PARA FUGIR DOS ENGARRAFAMENTOS 

EE Nova alça de ligação — Destino o Túnel Marcello Alencar —+ Destino à Rodoviária/Santo Cristo 

PONTE RIO-NITERÓI 
AV.BRASIL 

Ba A BRASIL 
AV RODRIGUES ALVES 

PONTE RIO-NITERÓI iv 

ria ALENCAR/ LNHAVERMELHA na 
em, 

VIADUTO DO 
GASÔMETRO — ss 

fd “ 
SANTO 

TUUCA RODOVIÁRIA CRISTO 
TÚNEL REBOUÇAS NOVORIO 

Fonte; Prefeitura do Rio de Janeiro AV.PRES VARGAS 

alçaedescer no começo da Avenida Rodri- 
gues Alves, logo depois da rodoviária. Mo- 
toristas que vêm da Linha Vermelha, por 
exemplo, não vão mais precisar descer no 
Campo de São Cristóvão para seguir em 
direção ao Túnel Marcello Alencar. Pro- 
fessora da Escola Politécnica da Coppe/ 
UFR] na área de engenharia de transpor- 
te, Eva Vider acredita que o tráfego na re- 
gião tende a melhorar: 
— Qualquer ligação direta que implica 

evitar que o motorista passe por trechos já 
saturados é importante. É uma maneira de 
organizar melhor o fluxo de veículos segre- 
gando o tráfego em direção ao destino final 
das pessoas. À tendência é desafogar o trân- 
sito naquela região, que já é bem complica- 
da, principalmente no início da manhã — 
avaliaa especialista. 
Como a circulação de caminhões não é 

permitida no Túnel Marcello Alencar, es- 
te tipo de veículo também não poderá 
usar a alça. A prefeitura informou que 
equipamentos de fiscalização eletrônica 
vão monitorar o cumprimento da restri- 

Editoria de Arte 

ção, bem como o respeito à velocidade 
máxima permitida na via — de 50 km/h 
—, eque agentes da CET-Rioorientarão o 
trânsito. Também foram instalados pai- 
néis de mensagens variáveis para infor- 
mar sobre a nova opção aos motoristas. 
No fim de semana, no entanto, muitos fi- 
caram confusos ao ver anova saída, já que 
não havia guardas. 

NOVO VIADUTO NO CAJU 
Uma medida para desafogar o trânsito na 
chegada da Avenida Brasil ao Caju foi a 
inauguração, no começo de agosto, deum 
novo viaduto naquele ponto, que também 
faz parte do BRT Transbrasil. Até a inau- 
guração do futuro corredor expresso, o 
acesso está liberado para ônibus e táxis, 
das 6h às 10h, e a todos os demais veícu- 
los, das 10h às 6h. 
Enquanto a nova alça do Gasômetro fa- 

cilitao acesso ao Santos Dumont ao Ater- 
ro, esseoutroviaduto visaamelhoraroca- 
minho de quem vai para a Avenida Fran- 
cisco Bicalho. 

“Vive la France” 

Agnês Pannier-Runacher, ministra da In- 
dústria da França, requisitou à gigante 
Amazon que não faça sua campanha de 
descontos pré-Black Friday (é o cacete!). 
Disse ser “nada apropriado” a divulgação 
de ofertas enquanto 200 mil comerciantes 
franceses terão de fechar as portas em fun- 
ção da pandemia e das medidas de isola- 
mento para conter a Covid-19. A empresa 
disse que vai respeitar a solicitação. 

Empurrando coma barriga 

Sabe aquele caso envolvendo nove militares 
que dispararam 257 tiros, em abril de 2019, na 
ação que resultou nas mortes do músico Eval- 
do dos Santos Rosa e do catador Luciano Ma- 
cedo? O Superior Tribunal Militar suspendeu 
decisão da juíza que está à frente do caso. Ela 
tinha determinado que as partes fizessem suas 
considerações finais antes do julgamento. 

Partido dos Artistas (PA) 

Acantora Ana de Hollanda, ex-ministra da 
Cultura, aderiu à campanha da Marta Ro- 
chaàprefeitura do Rio, pelo PDT. 
Seu irmão, Chico, como se sabe, manifes- 
touseu apoio a Benedita, do PT. 

Luto na cozinha 

Um dos principais nomes da história da cozi- 
nha italiana no Rio, o chef veneziano Alessan- 
dro Cucco, 64 anos, morreu vítima de um 
câncer. Durante 22 anos, ele foi sócio da Oste- 
ria Dell Angolo, o mais famoso restaurante 
italiano que acidade já teve, fechado em 2017. 

Prefeitura escolhe 
empresa que vai 
organizar réveillon 
virtual, sem fogos 

RICARDO RIGEL 
reardo ge destraintbr 

0 réveillon deste ano não será igual 
ao que passou. Nada de queima 

de fogos no mar diante de uma multi 
dão nas areias de Copacabana. Devi- 
do à pandemia, a festa será virtual. A 
prefeitura anunciou que uma empre- 
sa, a SRCOM, ficará responsável por 
promover shows em seis palcos, com 
transmissão pela TV oupelainternet, 
como antecipou Ancelmo Gois, em 
sua coluna no GLOBO. Os lugares e 
os artistas ainda não foram divulga: 
dos. Masjáse sabe que não haverá pú- 
bliconos eventos. 
Espaços como Cristo Redentore 

o Forte de Copacabana estariam 
sendo negociados. A previsão é que 
cerca de 15 artistas se apresentem. 
Segundo Fabrício Villa Flor, presi- 
dente em exercício da Riotur, todoo 
projeto será custeado pela iniciativa 
privada, sem a necessidade de apor- 
te do município, e foi desenvolvido 
para ser acompanhado de casa, vi- 
sando à saúde do público: 
— O modelo do Réveillon Rio 

2021 reflete a responsabilidade 
social. Serão seguidas todas as 
normas estabelecidas pelo Gabi- 
nete Científico da prefeitura, com 
uma atmosfera de renovação e re- 
flexão para onovoano. 

Villa Flor anunciou que os fogos de 
artifício foram completamente descar- 
tados, mas queo público poderá confe- 
rirum show de luzes e projeções inédi- 
to, em diferentes pontos da cidade. A 
direção artística do evento será, pela 
13º vez, do cenógrafo Abel Gomes. 
Está sendo planejada ainda uma 

homenagem às vítimas da Covid-19 
e aos profissionais que estão traba- 
lhando no combate à doença. 
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RESTRIÇÕES AMERICANAS 

Huawei planeja construção de fábrica de chips 
Alvo de Washington. empresa pretende deixar de depender de fornecedores dos EUA glo.bo/2JoaedT 

ALEXANDRE RODRIGUES E 
CÁSSIA ALMEIDA 
ecoromiaBoginbo com br 

Qua paraempresas, que 
praticamente secou no 

início da quarentena, voltou a 
ser combustível para a recupe- 
ração dos negócios, principal- 
mente entre as pequenas em- 
presas. Só o Programa Emer- 
gencial de Acesso ao Crédito 
(Peac), administrado pelo BN- 
DES com garantia do governo, 
emprestou R$ 71,1 bilhões em 
menos de quatro meses. So- 
mados aos R$32,8 bilhões li- 
berados pelo Pronampe, pro- 
grama para micro e pequenas 
empresas, foram concedidos 
R$ 103,9bilhões em emprésti- 
mos com garantia do Tesouro 
Nacional. 

Isso foi possível porque a di- 
ficuldade de oferecer garantia, 
principal obstáculo para em- 
ps conseguirem crédito, 
foi resolvida pelo governo, que 
passou aassumir amaior parte 
dorisco. Mas os recursos po- 
dem acabar. O diretor de Cré- 
ditoe Garantiado BNDES, Pe- 
trônio Cançado, admite que, 
mantido o ritmo acelerado de 
concessões, o limite de R$ 100 
bilhões do Peac pode ser atin- 
gido antes do fim do progra- 
ma, em 31 de dezembro. O 
banco já estuda uma nova li- 
nha para 2021, com garantias, 
mesmo sem participação do 
governo. 

Para o executivo, o apetite 
estáligado à demanda repri- 
mida por crédito e à recupe- 
ração da economia. Mais de 
90% das 89 mil empresas 
atendidas pelo programa do 
BNDES são micro, peque- 
nas e médias. Os valores vão 
de R$ 5 mila R$10 milhões. 
— Vimos que era preciso 

apoiar as pequenas empresas 
na garantia porque represen- 
tam parte importante do PIBe 
são grandes empregadores. 
Mário Sérgio Telles, gerente 

de Política EconômicadaCon- 
federação Nacional da Indús- 
tria (CNI), afirma que dar ga- 
rantia para os empresários foi 

A GARANTIA 
E O TESOURO 
Governo assume risco, destrava 
o crédito, e empréstimos para 

empresas passam de R$ 100 bi 

Investimento. Sandro Meneghetti usou o empréstimo para comprar uma máquina e automatizar parte da produção da gráfica 

ESTÍMULO AO SETOR PRODUTIVO 

Entenda como funciona o Programa Emergencial de 
Acesso ao Crédito (Peac) do BNDES 

pagaro empréstimo. Jávoupo- 
dervoltara contratar. 
Opresidentedo Sebrae, Car- 

los Melles, lembra que, no iní- 
cio da pandemia, só 8% das 
micro e pequenas empresas ti- 
nham acesso ao crédito. Esse 
índice subiu para 31%, mas 
Melles diz que, ainda assim, só 
metade dos empreendedores 
que pedem crédito consegue: 
—O problema é que os ban- 

cos trabalham com uma taxa 
de risco muito reduzida, perto 
de zero. Quando a garantia 
apareceu, o crédito avançou. 

SINAIS DE RETOMADA 

NaDesenvolve SP, onde Zuba- 
ran conseguiu viabilizar o em- 
préstimo, sinais de retomada 
começam a aparecer. Os pedi- 
dos agora são também para in- 
vestimento. 
— Empresas estão come- 

çando atirar projetos de inves- 
timento da gaveta. Estão se or- 
ganizando coma volta da ativi- 
dade, com a pandemia arrefe- 
cendo — diz Nelson de Souza, 
presidente do Desenvolve SP. 

Foi para investimento que o 
empresário Sandro Meneg- 
hetti, um dos sócios da ZIT 
Gráfica, na Zona Norte do Rio, 
conseguiu R$ 2,6 milhões pa- 
racomprarumamáquinaeau- 
tomatizar parte da produção. 
Voltado para impressão de li- 
vros didáticos, a empresa não 
viusua demanda cair drastica- 
mente. Mas na entressafra es- 
tudantil, entre um ano letivo e 
outro, quando a demanda do 
setor cai 80%, não teve outros 

clientes para compensar a 
queda como em anos anterio- 
res. A produção caiu para 15% 
entre setembro e outubro: 

— Conseguimos nos man- 
ter, mas o crédito só apareceu 
em outubro. Começamos a 
procurar em abril. 

Izis Ferreira, economista da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), começou a 
perceber sinais de retomada 
em outra estatística: o uso de 
cartão de crédito entre quem 
ganha mais de dez salários mí- 
nimos. Aparcelanessafaixade 

fundamental para deslanchar 
o crédito. E isso aconteceu a 

rendaque usouocréditosubiu 
Os bancos concedem de 74,7% em agosto para empréstimos de R$ 5 

O FGl oferece aos 
bancos garantias para 

O Tesouro Nacional 

repassa R$ 20 bilhões 

Se os empresários não 
pagarem o financiamento, os 

partir do terceiro trimestre: para o Fundo Garantidor até 80% do valor de mil a R$ 10 milhões bancos cobram do FGI, que 75,8% em setembro: 
— O início foi complicado, de Investimentos (FG!) empréstimos para para as empresas honra 80%. e do devedor, — Essas famílias estão aos 

mas quando os fundos (garan- gerido pelo BNDES empresas que fica sujeito à Justiça poucos voltando a consumir. 
tidores de crédito) começa- O economista Claudio Fris 
ram a operar, a coisa mudou. o ? chtak, da Inter.B Consultoria, 
As operações de crédito foram (2 im 15) afirma que, ainda que a pers- 
destravadas e passaram a cres- e pectiva para o início de 2021 
cer muito rápido. Em setem- seja de retomada lenta, os sub- 
bro, as concessões cresceram Vantagem para Vantagem Quem pode Quem pode pedir Quanto pode sídios do Tesouro precisam ser 
10,5%, de R$ 162 bilhões em as empresas para os bancos emprestar Pequenas e médias ser emprestado eras dessradoi 
agosto para 178.9 bilhões em Negócios sem bens e O governo Bancos e outros empresas (com Os R$ 20 bilhões pa 

gosto PA ' ativos para dar como assume a maior agentes faturamento anual recebidos pelo FG! ço que a pare 
setembro. garantia aos bancos. parte do risco de financeiros entre R$ 360 mil e viabilizam até mia mostrou é que a questão 

ficam dispensados inadimplência credenciados R$ 300 milhões) e R$ 100 bilhões em das garantias é muito relevan- 
NEM CARTÃO DECRÉDITO disso para ter o juntoao BNDES grandesempresasde financiamentos até te. Esse custo de transição, pa- 
Alexandro Zubaran, CEO da 
Enjoy Hotéis e Resorts, foi um 
desses empresários que conse- 
guiu crédito nessas condições. 
A previsão de faturamento pa- 
rão Enjoy Olímpia Park Re- 
sort, no interior de São Paulo, 
paraesteanode R$ 45 milhões 
caiu para R$ 19 milhões: 

— A situação ficou preocu- 
pante, não sabíamos a exten- 
são da crise. Buscamos em to- 
dos os bancos, não eram só ne- 
gativas, as condições eram ab- 
surdas. Não aceitavam recebi- 
veis (recursos a receber) nem 
de cartão de crédito. 
A empresa conseguiu por 

meio da agência de fomento 
Desenvolve SP, ligada ao go- 
verno paulista, R$ 2 milhões 
para rede de hotéis e mais R$ 
700 mil para um restaurante, 
ambos no interior do estado, 
com carência de umano. 
Zubaran, que é sócio do Ho- 

tel Nacional no Rio, reaberto 
no ano passado, diz que ainda 
não conseguiu empréstimo 
paraaunidade carioca. 
A dúvida paira sobre 2021, 

quando as linhas asseguradas 

financiamento 

Evolução dos 

Data 

30 de junho o 
(início do programa) 

28 de agosto 

18 de setembro 

27 de outubro 

[ 

E R$ 20 bilhões 

setores afetados pela 
pandemia 

O R$ 50 bilhões 

E R$ 71,1 bilhões 
y 

I 
Pequenas e médias empresas 
R$ 66 bilhões 

Fonte: BNDES 

pelo Tesouro Nacional devem 
cessar. Segundo Cançado, não 
há previsão de extensão do 
programa atual, mas o BN- 
DES poderámanter as garanti- 
asnoanoquevem, numalinha 
de crédito sem reforço do Te- 
souro. Os recursos viriam do 
próprio BNDES e de capta- 
ções no mercado: 
—A experiência mostrou a 

potência do instrumento de 
garantia. O desafio agora é cri- 
aralgo perene, permanente. 
É o que também defende a 

CNI, que a cobertura perma- 
neça pelo menos até o primei- 
rosemestre de 2021. 
Para Cançado, a vantagem 

das garantias é que com R$ 20 
bilhões do Tesouro é possível 
oferecer até cinco vezes mais 

Grandes empresas 
R$ 51 bilhões 

crédito. As taxas são em média 
de 0,87% ao mês. 
Em julho, Paulo Fernandes, 

dono de uma imobiliária em 
Palmas, no Tocantins, conse- 
guiupelo Pronampeemprésti- 
mo de R$ 74 mil para atraves- 
sar a crise, com taxa 3,25% ao 

ano, bem inferior aos 7%, 8% 
cobrados antes: 

— Se o banco exigisse, teria 

31 de dezembro 

Empresas 
financiadas 

Editoria de Arte 

que dar um bem pessoal, co- 
mo uma casa, um carro . 
O empresário diz que as re- 

ceitas com aluguéis caíram 
50%, e ele teve de demitir dois 
dos sete funcionários: 
— Usei o dinheiro para apa- 

gar incêndio. Deu um fôlego. 
O mercado imobiliário em 
Palmas já está bem aquecido e 
não vou ter dificuldades para 

ragarantira reorganização das 
empresas, justifica a ação do 
Tesouro, como foi feito em ou- 
tros países. Mas é uma situa- 
ção extraordinária. No ano 
que vem, os subsídios terão de 
ser racionalizados, voltando 
para certa normalidade. O 
Brasil está numa situação fis- 
cal de muita fragilidade, coma 
solvência posta em xeque. 
Mesma opinião tem Vini- 

cius Carrasco, professor da 
PUC e ex-diretor do BNDES: 

— Tem de deixar o mercado 
privado retomar seu papel de 
conceder o crédito. 

Sergio Vale, economista 
-chefe da MB Associados, para 
2021, não vê risco de crédito 
faltar. Ele teme falta de de- 
manda, com as empresas ain- 
dacombalidas pelacrisee com 
orombo fiscal, que pode levar 
àalta de jurose da inflaçã 

— Quem vai tomar crédito, 
seo crescimento não vai acon- 
tecer, juro vai subir pelo risco 
fiscal, com inflação elevada? 
Sea estabilidade macroeconô- 
mica se perder, não tem senti- 
doter muito crédito. 
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VOCÊ INVESTE Vi 

Papéis de varejistas 
devem manter bom 
desempenho na Bolsa 
Setor vai se beneficiar dos novos hábitos de consumo, dizem 

analistas. Já turismo e aéreas dependem do combate à Covid-19 

GABRIEL MARTINS 
gabiel martins rfegiobo com br 

Ns ano dominado pela 
pandemia, a Bolsa brasi- 

leira acumula queda de 
18,45%. Mas alguns setores 
têm registrado bons resulta- 
dos, como as varejistas digi- 
tais, com ganhos superiores 
a 100%. Na outra ponta, tu- 
rismo e aviação amargam 
perdas na faixa de 60%. E 
quem cenradaga! em 
iante? Especialistas avali- 

am que as perspectivas para 
o e-commerce continuarão 
positivas e que, a depender 
da evolução dos tratamen- 
toscontraaCovid-19, as lan- 
terninhas da Bolsa podem 
melhorar seu desempenho. 
De janeiro até 28 de outu- 

bro, entre as dez empresas 
que mais subiram, três são do 
varejo: Magazine Luiza 
(112,7%), Via Varejo (62,1%) 
e B2W (31,1%), de acordo 
com levantamento feito pela 
XP. Analistas destacam que 
os ganhos do setor, embora 
intensificados no período de 
confinamento, já eram ob- 
servados antes. 
—As empresas bem posici- 

onadas no ambiente digital 
conseguiram ter desempe- 
nho melhor do que as outras 
durante a pandemia. Mas, 
nos dois anos anteriores, o se- 
tor de comércio digital já vi- 
nha crescendo. As melhorias 
nos sites das empresas e a ex- 

pansão domarketplace contri- 
buiram para pavimentar o ce- 
nário de ganhos — diz Rafael 
Antunes, sócio da Inove In- 
vestimentos. 
Bruno Komura, gestor de 

renda variável da Ouro Pre- 
to Investimentos, acrescen- 

ta que a mudança no perfil 
de consumo das pessoas — 
muitas só passaram a com- 
prar on-line durante a pan- 
demia — também pesa na 
avaliação de que o setor con- 
tinuará se expandindo: 
— A pandemia levou as 

pessoas a comprarem maise 
de forma diversa na inter- 
net, de grandes eletrodo- 
mésticos a supermercado. 
Quando a pandemia passar, 
as pessoas voltarão a consu- 
mir no mundo físico, certa- 
mente, mas usar a internet 

para comprar vai se manter, 
o que vai seguir benefician- 
doo setor de e-commerce. 

EXPORTADORAS BEM NAFITA 
Apesar das perspectivas po- 
sitivas, analistas ressaltam 
que não se deve esperar ga- 
nhos na casa de 100%. 
— As varejistas digitais 

deixaram de ser empresas 
unicamente de compra e 
venda e agora oferecem to- 
da uma estrutura, para elas 
mesmas e para empresas 
menores, que vendem em 
suas plataformas. Esta mu- 
dança tende a apresentar 
ganhos no longo prazo, mas 

não necessariamente man- 

tendo os patamares de ga- 
nhos observados neste ano 
— pondera Antunes. 
Outros setores com bom 

desempenho no ano são os 
exportadores de a 
mae de produtos para indús- 
tria. A fabricante de equipa- 
mentos elétricos Weg éa em- 
presa listadano Ibovespa que 
mais sobe no ano, com valori- 
zação de 134%. Asiderúrgica 
CSN, com 50,5%, e a Klabin 
(papel e celulose), com 
29,7%, também apresentam 
bons resultados. 

Isso se deve, em parte, à 
demanda por insumos, es- 
pecialmente nos parques 
industriais chineses, e à 
maior resistência do setor 
diante de crises, apontam 
analistas. 

— As empresas que estão 
expostas ao mercado chinês 
se beneficiaram da retoma- 
da daquele país — sublinha 
Douglas Ramos, especialis- 
ta em derivativos de renda 
variável da XP Inc. 
Aindaque não estejaentre 

os dez maiores ganhos, a mi- 
neradora Vale, com valori- 
zação de 20,1%, é outro 
exemplo de empresa benefi- 
ciada pela recuperação da 
economia chinesa. 

— Aalta das ações é expli- 
cada pelarápida valorização 
do minério de ferro no mer- 
cado internacional, elevada 
exposição ao dólar, enquan- 

DESEMPENHOS NO ANO 

Magazine Luiza 

Via Varejo 

Localiza 

Alpargatas 

-53,04% 

-54,49% 

-54,93% 

-55,05% 

-59,47% 

-60,52% 

“62,47% + 

“69,43% 

-69,84% 

“82,98% 

Fonte: XP Inc 

to seus custos de produção 
são em real, e exposição às 
políticas de incentivo eco- 
nômico adotadas pelo go- 
verno chinês para combater 
os efeitos da pandemia — 
acrescenta Ramos. 

SEGUNDA ONDAÉRISCO 
Em meio a uma pandemia 
quefechou fronteiras e confi- 
nou pessoas em casa, com- 
preensivelmente as empre- 
sas ligadas a aviação civil e tu- 
rismo ficaram na lanterni- 
nha da Bolsa. Entre as dez 
ações com pior desempenho 
neste ano, estão as aéreas Gol 
(-55%) e Azul (-60,52%), a 
operadora de turismo CVC 
(-69,4%) e a fabricante de 
aviões Embraer (-69,8%). 
Analistas ressaltam que a 

recuperação desses papéis 
está diretamente atrelada 

Marfrig 

Klabin 

Totvs 

Weg 

CSN 

Ts 40,66% 

E 31,66% 

= 31,13% 

a 29,74% 

o 28,37% 

E 26,46% 

BRF 

brMalis 

B2w 

Aliansce Sonse 

Gol 

Clelo 

Azul 

Cogna 

cvc 

Embraer 

IRB 

ao combate à pandemia. 
— O catalisador para a re- 

cuperação do setor será a va- 
cina. Com um medicamento 
eficaz sendo distribuído em 
larga escala, o potencial de 
ganhos, especialmente das 
aéreas, tende a voltar. Por 
ora, com mercados interna- 
cionais fechados para voos, 
ainda não é possível vislum- 
brar uma mudança de cená- 
rio, de perdas para ganhos — 
diz Komura, da Ouro Preto. 
Antunes, da Inove, acres- 

centa que a possibilidade de 
novos confinamentos com a 
segunda onda de Covid, o que 
já ocorre na Europa, impede a 
recuperação das perdas: 
— Naúltima semana, Ale- 

manha e França determina- 
ram o fechamento de bares, 
restaurantes entre outros ser- 
viços. As empresas de turismo 

fe 134,08% 

E 112,73% 

E 62,13% 

E 50,55% 

Jão Ibovespa 

acumula 
desvalorização de 

18,45% 

Editoria de Arte 

e aviação são seriamente afe- 
tadas por medidas de restri- 
ção. Embora não haja sinais 
concretos, existe um temor 
de segunda onda da pande- 
mia nas Américas, o que con- 
tribui para que a recuperação 
do setor seja mais lenta. 
Também entreasempresas 

com pior desempenho apa- 
recem as administradoras de 
shoppings. A brMalls e a Ali- 
ansce Sonae acumulam des- 
valorização de 544% e 
54,9%, respectivamente, do 
início do ano até 28 de outu- 
bro. Isso se deve, em grande 
parte, ao longo período no 
qual centros comerciais fic 
ram fechados. Em várias ci- 
dades, os shoppings foram 
reabertos, mas ainda com 
restrições de lotação. E mui- 
tas lojas não resistiram, fe- 
chandoas portas de vez. 

Apple é campeã na movimentação diária de BDRs 
Fabricante do iPhone registra volume de R$ 15,6 milhões. Tesla, Mercado Livre e Alibaba também têm forte procura 

Hí pouco mais de uma se- 
mana, o pequeno investi- 

dortemacesso aações de em- 
presas internacionais, por 
meio dos Brazilian Deposi- 
tary Receipts (BDRs), que 
são recibos de ações de em- 
presas negociadas no exteri- 
or. Um levantamento feito 
pela XP mostra que a empre- 
sa campeã em volume diário 
investido desde a liberação 
dos BDRs é a Apple, com mé- 
dia de R$ 15,6 milhões. 
Na sequência, aparece a 

Alphabet (dona da Google), 
movimentando R$ 15,1 mi- 
lhões. A fabricante de veícu- 
los elétricos Tesla, de Elon 

INDICADORES 

Musk, é a terceira em volu- 
me diário investido, com R$ 
14,2 milhões. 
A quarta colocada é a ar- 

gentina Mercado Livre, com 
uma movimentação diária 
média de R$ 11,2 milhões. 
Também da área de e-com- 
merce, achinesa Alibaba vem 
em sétimo, com R$ 7,5 mi- 
lhões negociados por dia. 

— O pensamento de diver- 
sificação com ativos interna- 
cionais está mais amplo, isso 
é bom. O Mercado Livre tem 
grande exposição ao e-com- 
merce brasileiro, enquanto o 
Alibaba segue em voga dian- 
tede suas cifras e da ofertade 

DÓLAR 
commmans venoaRs 

Comercial (Ptax) sm SME 
Turismoesp. (88) 560 589 
Tuismoesp.(Bradesco) ND. ND. 

EURO 
Comercial (Ptax) sm ema 
Turismoesp. (88) 651 687 
Turismoesp.(Bradesco) ND. ND. 

IBOVESPA 7 0, 2,72% 
nasenta eira 

0, -0,69% 
emoutubra 

IMPOSTO DERENDA 

Outubrode 2020 
BASEDECMCUORS)  aquom avenuma 
A$1903,98 Isento 
De1902993282665 75% — R$M280 
De2626662375105 15% — R$35480 
De375106a466468 225% R$63613 
Acimade 466468 275% R$869.36 

Deduções:a) R$ 189.59 por dependente; b) 
dedução especial para aposentados, pensionis- 
tasetransferidos paraa reserva remunerada 
com65 anos oumais: R$ 1.903,98: contribui- 
cãomensal à Previdência Social, ) pensão. 
alimentícia pagadevidoa acordo ou sentença 
judicial. Obs. Paracalcular o imposto a pagar 
aplique a alquotae deduza a parcela correspon- 
dente afaixa.Acorreção da quinta parcela do 
IRPF. que vence em 30 de outubro, é de 1 51%. 

ações do seu braço financei- 
ro, o Ant Group — diz Fer- 
nando Ferreira, estrategista- 
chefe da XP. 

DEMANDA PODE PUXAR OFERTA 
Embora os volumes diários 
negociados pareçam eleva- 
dos, quando se considera o 
fluxo americano represen- 
tam muito pouco. Ferreira 
destaca que a Apple, nos Esta- 
dos Unidos, negociaemtorno 
de US$ 13 bilhões por dia, o 
equivalentea R$75 bilhões: 
—As empresas estrangei- 

ras têm uma liquidez muito 
forte. Se a demanda brasi- 

Tesla. A empresa de Elon Musk é a terceira em volume, com R$ 14.2 milhões 

mento seguir aumentando, 
é fácil para que mais BDRs 
sejam ofertados aqui. 

leiraporessetipodeinvesti- | Outro ponto que o estrate- 

OUTRAS MOEDAS índices 

vencans IPCAmce crrmsoo) mês ano  irmeses 

Libraestertina 743502 Agosto 535746 024% 070% 244% 

Rascolaiço 625553 Setembro SIL 06 130% 214% 
lene japonês 005479 IGP-Mroy questo) mês amo  umeses 
Pesaargentino 007323 Setembro B5BAMZ 434% 1440% 94% 
Pesochíleno 000741 Outubro 896505 323% 1810% 2093% 

au 08572  IgP-Dlrey care mis avo sueses 
Outras moedas estrangesras ocem ser consuita- Agosto 834) 38% 1.13% 15,23% 

dasnossteswwwsecomAcewwncandacom Setembro 862259 330% 1480% 844% 

INSS 

Outubrode 2020 Trabalhador autónomo 

Trabalhador assalariado Para ocontribuinte individual e facultativo. o 
saLáRO E conTRBUÇÃO a) aiquomçe — valordacontribuição deverá ser de 20% do salá- 
Até1045,00 75 rio-base Contribuiçãomensal mínima de R$ 
De1045013208960 E] 209,00 (para o piso de R$ 1045.00)emáximade 
De2089.6laté 313440 2 R$120,20 (para o teto de R$ 610106) 

De 3134 4laté 6.101,06 u 
Percentuais incidentes cefermanão cumulativa 
(artigo 22 do regu'amentodaOrgan-zação eco 
Custecda Seguridade Social) 

SALÁRIOMÍNIMO rota ar 
Outubro R$104500R$12381 
*Pise para empregado doméstico entreoutros. 

gista destaca sobre a vanta- 
gemdoinvestimentoemem- 
presas estrangeiras é a expo- 
sição ao dólar e a diversifica- 

POUPANÇA m 
mtevosma 2310 00000% 
Zn 0500% 2470 000004 
281º 0500% 2519  00000% 28 0500% 2619 00000% 
ammatouosar 2700  00000% 
261 NS 28/10 00000% 
zm ONSSk 2910 000% 
281 onso% 
zm Ols% SELIC 200% 

OUTROS ÍNDICES 

BOLSADE VALORES: 
Cotações diárias de ações evoluçãodos 
Índices Ibovespa eIVBX-2: www.b3 com br 
CDB/CDI/TEF- 
wrrwcanbima.combr 
ww cetip combr 
TaxaBásica Financeira(TBF): 
wrrw bb. gontr. Clicar em” Estatísticas” 
e,posteriormente, em "Sóries temporais” 

ção geográfica dos ativos. 
— Quando há uma crise ou 

abalo interno, os BDRs são 
mais preservados porque 
eles estão expostos a outro 
mercado e também ao dólar. 
Isso beneficia o investidor 
em momentos mais turbu- 
lentos — explica Ferreira. 
As estrelas são as gigantes 

da tecnologia, mas os investi- 
dores não deixaram de lado 
empresas tradicionais comoa 
Disney (R$ 3 milhões) e a 
Berkshire Hathaway, de War- 
ren Buffett (R$ 2,3 milhões). 
Na prática, por meio dos 

BDRs, o investidor aplica re- 
cursos nessas empresas, sem 
precisar comprar diretamen- 
te ações nas Bolsas onde elas 
são listadas. O banco ou cor- 
retora adquire os papéis, blo- 
queando-os em um custodi- 
ante, e lança os BDRs no Bra- 
sil. (Gabriel Martins) 

UFIR/RI UFIR 
detnay 

Outubro Outubro 
R$3555 R$L0641 

UNIF 
AUnil foi extinta em 1996. Cada Unit vale 25,08 
Ufir (tambémextinta. Para calcular o valor ser 
pago, multiliqueo número de Units por 25,08 e 
depois pelo último valor da Utir (R$ 10641) (1 
Ulerj= 44 2655Ufi/RJ) 

FUNDOS DE INVESTIMENTO: 
werwanbime. com br.Ciicar em “Fundos de 
investimento” 
IDTR: vu denaseg org br.Clicarna 
barra “Serviços” e posteriormente, em 
FAJTR Selecionar a anoe omés desejados 
ÍNDICES DEPREÇOS: 
FGV vor gu br IBGE: war doe gov br 
Antbima: ww anbima com br 
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BOOM NO MERCADO DE APPS 
A App Store e o Google Play bateram recordes de downloads no segundo trimestre 

deste ano, com 37,8 bilhões de apps baixados, segundo a Sensor Tower 
Cc om 230 milhões de 

celulares conectados 
— mais de um smartphone 
ativo por habitante —, o 
Brasiléuma“tela” fértil para 
aplicativos. Esse mercado 
vem crescendo a passos 
largosno país ealcançouseu 
augena pandemia de Covid- 
19. No segundo trimestre 

desse ano, em meio ao isola- 
mento social mais rígido, 
o Brasil registrou, ao lado 
da Índia, o maior número 
de downloads de apps na 
Google Play. Esse compor- 
tamento do consumidor 
vem sendo acompanhado 
de perto pelas empresas 
que precisam se reinventar 
paraenfrentaras mudanças 
trazidas pela pandemia. 
O CEO do grupo 

Bodytech, Luiz Urquiza, 
correu parao digital quando 
todas as cem academias da 
rede tiveram que fechar as 
portas por força da quaren- 
tena. A empresa lançou em 
abrilo aplicativo BT Home, 
que oferece aulas de exercí- 
cios físicos on-line eaovivo 

para os alunos. O grupo já 
contava com um aplicativo 
de treinos on-line desde 
2015,0 BTFIT, mas as aulas 

eramgravadas e semintera- 
ção como público. 
— Em março, oferecemos 

o aplicativo gratuitamente 
por um mês para todo o 
mercado e percebemos que 
houve muito interesse. O 

número de downloads regis- 
trou aumento de 30% e nos 
mostrou a necessidade de 
aprimorar o serviço, usando 
oknow-howquejátinhamos 
— explica Urquiza. 
O investimento para 

viabilizar o app BT Home 
foi de R$1 milhão. A ferra- 
menta dispõe de so profis- 
sionais/professores da rede 
cadastrados para oferecer 
atendimento à distância e 
personalizado aos alunos 

de forma individual ou em 
pequenos grupos de até 
cinco pessoas. 
Segundo o executivo, os 

professores podem corrigir 
os alunos imediatamente, 
caso estejam executando 
algum movimento de forma 
incorreta; montar aulas 
comas preferências decada 
um eutilizarequipamentos 
que eles têm em casa, como 
bicicleta ergométrica e 
esteira, por exemplo, ou 
acessórios como elásticos, 
mini-bands e halteres. 
Atualmente, o aplicativo 

estádisponível apenas para 
os 100 mil alunos matri- 
culados na rede e pode ser 
baixado no Google Play e 
naAppStore. Aexpectativa 
é lançá-lo ao mercado no 
início de 2021. 
Urquiza acredita que o 

segmento de academias vai 
caminhar em direção ao 
digital, mesmo após o fim 

da pandemia. Na suaavalia- 
ção, as unidades presenciais 
não vão acabar, mas as aulas 
virtuais devemganhar força 
daqui pra frente. Ele estima 
que entre 10% e 20% dos 
alunos da rede incorpo- 
rarão de vez as atividades 
on-line depois da experiên- 
ciaimposta pela quarentena, 
por conta da flexibilidade e 
da praticidade que o aplica- 
tivo oferece. 

— Oapplevaa academia, 
literalmente, paraa casados 
clientes e pode ser acessado 

FENÔMENO MUNDIAL 

pelo computador também, 
embora 95% dos usuários o 
acessem por meio de celula- 
resetablets — informa. 

SOUND CLUB 
Juliana Brittes é outra 
empresária que decidiu 
colocar na palma da mão a 
sobrevivência de pequenos 
e médios artistas durante 
a pandemia. O aplicativo 
Sound Club Live foi criado 
em abril para monetizar 
músicos, bandas, DJs e 
artistas de teatro que vêm 

O crescimento de downloads de aplicativos é um fenômeno 

mundial. Segundo dados do App Anie, consultoria 

especializada em consumo digital, o tempo mensal gasto 

pelos usuários em app móveis cresceu 40% em todo o 

mundo de abril a junho, ultrapassando 200 bilhões de 

horas. Essa é uma tendência que já vinha sendo observada 
antes da crise sanitária. No ano passado, o gasto com 

aplicativos móveis chegou a US$ 120 bilhões no mundo. 

promovendo shows, peças 
e festas on-line. A plata- 
forma é uma evolução de 
um aplicativo também 
idealizado por ela em 2017, 

o Sound Club, com obje- 
tivo de conectar artistas e 
produtores de eventos,mas 
no ambiente físico. 
— O Sound Club estava 

decolando quando veio à 
pandemia. Foium momento 
tenso, porque nosso setor 
foi o primeiro a ser afetado 
pela crise sanitária e será 
o último a sair dela. Mas 
vimos a oportunidade de 
levarasapresentações para 
o ambiente virtual, como 
uma forma também de 
ajudar os artistas — conta 
Juliana, CEO da startup. 
O app Sound Club Live 

abre espaço para que 
todos os artistas possam 
entrar na plataforma, 
fazer uma apresentação 
on-line e ganhar dinheiro 

istecx Atom cuuttu 

diretamente do público que 
o assiste. A cobrança pode 
ser feita através da venda 
de ingresso ou de doação 
(mínimo de R$ 10). O apli- 
cativo retém 15% sobre a 

operação financeira. 
De abril aoutubro, foram 

mais de 600 shows realiza- 
dos na plataforma. O ticket 
médio é de R$ 80 por live. 
Sãocercade2,s milartistas 

e9mil pessoas cadastradas 

no aplicativo para assistir 
aos shows/apresentações. 

— É como se fosse um 
show presencial, com o 
artista tendo controle 
do seu público pagante. 
Monetizar com músicahoje 
em dia não é fácil, osartistas 
precisam de uma audiên- 
cia enorme no ambiente 
on-line, o que depende 
também de algoritmos. O 
nossoappveio para facilitar 
essa remuneração direta — 
afirma Juliana Brittes. 

Mansão em Angra dos Reis: dou-lhe uma, dou-lhe duas... 
Parte da coleção da família Menna Barreto vaia pregão, além de imóveis, bens de empresa e veículos 

Ã agenda da semana 
será iniciadaamanhã, 

em função do Dia de 
Finados, comemorado 
hoje, um feriado nacional. O 
primeiro leilão será coman- 
dado por Cristina Goston, 
de amanhã sexta, às ish, 
com a oferta on-line de 
parte da coleção da família 
Menna Barreto, incluindo 
pinturas de Sergio Telles, 
Orlando Teruz, Win Van 

Dijk, Enrico Bianco e Carlos 

Scliar, entre outros artis- 
tas de renome; móveis de 
estilo, aparelhos de jantar, 
serviço de copos italianos 
de Murano, tapetes orien- 
tais,arte sacra, lustres, cris- 

tais, opalinas, faqueiros, 
porcelanas, esculturas de 
bronze, joias, pratariaearte 
moderna e contemporânea. 
Na quarta, às 14h, 

Murilo Chaves bate o 
martelo on-line e presen- 
cial para uma mansão do 

Condomínio Portogalo,com 
mais de soo metros de área 
construída, de frente para 
o mar de Angra dos Reis; e 
para uma cobertura com 
cinco suítes e quatro vagas 

de garagem no Recreio dos 
Bandeirantes. Os imóveis 

terão entrega imediata. 
Ainda na quarta, às 10h, 

Edgar de Carvalho Jr apre- 
goa em leilão presencial 

ES 
localizada no 

condomínio fica de 
frente para o mar 
de Angra dos Reis 

bens patrimoniais da 
Companhia Docas do Rio 
de Janeiro; e Leonardo 

Schulman comanda pregão 
on-line, também na quarta, 
às nho, de apartamento 

ewouçãovcnsrma cosrou 

Preciosidade. Relógio Coluna 
com mostrador em porcelana 

no Condomínio Barra Sul, 
na Barra da Tijuca (R$380 
mil), e na quinta, às nhio, 
de apartamento de fundos, 
no Centro do Rio, com 25 

metros quadrados (R$ 

131 mil). Os tradicionais 
leilões semanais de Rogério 
Menezes ocorremnaquarta 
equinta-feira, às 14h, com a 

oferta de quase 200 veículos 
multimarcas de bancos, 
financeiras eseguradoras. 
De Paula estará à frente 

do leilão de cinco lotes em 
condomínio residencial 
no Quebra Frascos, em 

Teresópolis, com encer- 
ramento previsto entre 
14he 14h20. Os bens serão 

vendidos pelamelhor oferta 
a partir do valor de avalia- 
ção, que varia de R$75 mila 
R$100mil. 
Ao longo da semana, 

Roberto Haddad estará 
em captação de peças para 
o próximo leilão que deve 
ocorrer em novembro, 
buscando pinturas nacio- 
nais e internacionais, joias, 
relógios de marcas, prata- 
ria, mobiliário, esculturas e 
obras dearte em geral. 
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ACESSE WWW.ROGERIOMENEZES.COM.BR E FAÇA SEU CADASTRO! 

ojcidil(o) 
MENEZES 
LEILOEIRO OFICIAL 

mn 
SOMENTE ONLINE 

04/11 às 14h 

AV. BRASIL, 51.467 
CAMPO GRANDE - RJ 

(21) 3812-4300 

Pr ql 

LEILÕES DIVERSOS 
2 — 041 e 10/11, às 12:00h. Online através do 

E 06/11 e 16/11, às 12:00h. Ondina através do portal de 
oie do oa Pico fc SL AS BARBOSA PEREIRA Ls intao si 

A» 40/11 e 47/11, às 12h. Online através do portal de leilões online do 
Leltoeiro! Público Oficial SILAS BARBOSA PEREIRA (www sitasieiloeiro Jet. br) 

7 — 16/11 é 26/11, às 13:00h, Online através do| 

“+ 18/11 e 26/11, às 13:00h Online através do portal de leões 
ond talco bico ONcilSLAS BARBOSA PEREIRA fosco) — 

do portal do ias di Ledosiro Oncii SILAS BAROSA PEREIRA (mesada Mtb é 
e ro o Ha ds alvadra do 5º ra da lia cana do onum a 

situado r Erasmo Bragan' 118, Spa 

0912, a 12:00h. Onde através do porta de leliões online co Lellosiro Público Oficial 
frade repito fi irao pri td 

À — 03/12 e 08/12, às 13:15h. Online 
iravês do portal de llidas on-ana do Lellooro Públies Of! SILAS BARBOSA PEREIRA | 
Niro nie) 

ARICÁ » 03/12 e 09/12. às 13:00h. Online 
atravês do portal da lailões online do Leiloeiro Público Oficial SILAS BARBOSA 
Iovvemailontiloaira dei br) 

TA MAR FRONTAL = C/ 07 VAGAS - 41/12 0 14/12, às 
lallões ondine” 

GA -M Ze 18/12, às 12:00h. Online através do portal de 
SILAS BARBOSA PEI 

jeltoeiroR globo.com 
son.leilooiroB globo.com 

Agr 

Parte da Coleção de Vera 

Maria Menna Barreto 

Nunes de Souza 

(1945/2019), e outros. 

Exposição HOJE, 
das 12às 18 horas. 

Leilão apenas online, dias 3, 4, 
5e 6 de novembro, de terça a 

sexta-feira, às 15 horas. 

Aa arg Se ali 

www galeriaalphaville.com br 
Rua Pinheiro oj 8 

974-4409 

cm ide 
E 

TEILÃO 3306 - AUREA ANTIGUIDADES - LEILÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE RESTAURANTE 

Galpão em INHAÚMAIRJ 

Área: 1.035m:, frente 
Utilização não residencial 

eastsazas 

LEILÃO 3289 - LEILÃO LEVY ARTE & 
COLEÇÕES - NOVEMBRO 2020 

Exposi 
LEILÃO: 

na Rua Padre Januário, nº 139 

O: SÓ COM AGENDAMENTO 
03 de Novembro de 2020 

culos 

VISITAÇÃO NO DIA DO LEILÃO A PARTIR DAS 8H 

05/11 às 14h 
SEGURADORAS 

VISITAÇÃO NO DIA DO LEILÃO A PARTIR DAS 8H 

Acompanhe nossas redes sociais: (3) F] EB rogcriomenezesleitoeiro 

RETO AS NT! 
DLoilocixos desde 1906 

A mais tradicional cas: 

Espeço Emaal Aro a Calra 
mente, 385 - Botafogo 

w 

LA GE 
LUCA 

Paul Ne 624 
R$ 820.000,00 

04 de Novembro de eai 
Estamos captando joias - taxa 23% 

Onli 
tas através 

Leiloeiro: Miriam Siqueii 

Avaliação premium para Cartier &Van Cleef 

Diamantes, Our 

Tel.: 
Rua Visconde de Pira 

www.lagemmel 

E Braunes - Nova Frita) 

Terreno medindo 880,00m* 
Casa com área de 303,00m” 

RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 40 

Encerrando às 13:00 horas 
Pelo Portal: wmweilonirasilvani com.br 

PORTELLA 
LEILÕES 

e Manaa Faia de Peracio Esportidora Cala S/A » 

E CENTRO = 
E DIA BIS -IANDARES 

021 2541 

LEILÕES JUDICIAIS 
ELETRÔNICOS NO SITE 
www.marioricart.lel.br 

a de leilões do Brasil 

Apto Catumal - Rus 
apto 901, Área 

Apto em Bento Ribeiro - Fis Stindea nº 129 aço | 
101 Area edificada: 132, Acima da Avaliação — 
084020 às 12:00! 

Apto no Flamengo - Av 
704 Ares ediicada Sir? Acima da Avaliação — 
OBMNSIZO às 13:00h. ANINNCZO às 
13/00hs — o mortr da R$ 256.009,00 - sste do 
textoeiro 

em Campos do Jordão - Letramento! 
a A 

Area edificadas 10 

2215-1342 — 2544-1484 
www marloricart.tel.br 

EMME 
ROSSI 

LEILÃO DE IMÓVEL NO 
JARDIM BOTÂNICO 

ne somente. As entregas 
de agendamentos. 

Silva - Jucerja 25 
Rua Nascimento Bittencourt, nº 38, RJ 

ndo joias antigas. 579 M2 Área edilicada | 368 M2 Área de Terreno 

0, Patek e Rolex 

3192 
, loja 206, Ipanema/RJ 

eiloes.com.br 

Local do Leilão: Clube de Engenharia, 

Av. Rio Branco, nº 124, 22º andar, 
Auditório, Centro, /RJ 

Lance ontne poio site: 
wwwedgarcarvalholeiloeiro.com.br 

Teletax: (21) 2240-7858 / 2240-8454 

PORTELLA 

Avaliamos 
= IMÓVEIS NA FREGUESIA / 

JACAREPAGUA = 

Cautelas da Caixa, Moedas, Joias: 
Relógios, Platina e Prata. 

Atendimento domicílio 

ASA N*602 -RUA FIRMINO DO AMARAL 

PORTELLA 
Fabiola Porto Portela 

= BÚZIOS (CABO FRIO) = 
(BAIRRO FERRADURA) 

IMÓVEIS LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO 
VILA BOA VIDA il 

QUADRA! - LOTEAMENTO CONDOMINIO 
DO ATLÂNTI 

NS fe + Pao Paige + Ômega RUA 
Casio + O = 

Avsbação Greós * Atmademos em demelo 1 

Rua Voluntários da Pátria, 329 «Lj, Q Botafogo 
Temos tambéss lojas so Lebioa e Barra da Tijuca 

2539-1943 / 2266-6750 / 9951-8796 

SÓ NO CLASSIFICADOS DO RIO O PACOTE É GLOBAL: TEM WEB, TABLET, 

CELULAR E ATÉ JORNA 

Oferta velha não fproivo, nada. 
Imoy culos, 

Anuncie classificadosdorio.com.br 

navegação inteligente 

21 2534-4333 
massenaos | OGLOBO 
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JOÃO EMÍLIO 
CL, LEILOEIRO 

900 VEÍCULOS 
APREENDIDOS 

Ejos0emlloleiloeirooficial 
Ncilocirojosoomítio 

TERÇA, 03/11, às 10h 

www -jonoemilio.com.br 

QUARTA, 04/11, às 10h 
www .joaoemilio.com.br 

QUINTA, 05/11, às 10h 

www.josoemilio.com.br 

AUTOMÓVEIS, MOTOS, 

PICK UP's, CAMINHÕES, 
VENDIDOS UNITARIAMENTE 

QUINTA, 05/11/20, às 14:30h 
www.Joaoemilio.com.br 

VAGAS DE GARAGEM NO CENTRO 
& Boxes de Garagem, no Ed. Garagem Carmo, à Rua do Carmo, 55 - Centro, Rio de Janeiro. Modemo 

QUINTA, 05/11/20, às 15h 
www.joacemilio.com.br 

Leiloeiro, na Est. dos Bandeirantes 

LEILÕES de VEÍCULOS 
VEÍCULOS: moros - PICK UPS - CA HÕES - ÔN 

SEXTA-FEIRA, 06/11, às 12h www,joaoemilio.com.br 

SS suiamérica CAIXA 

PRÓXIMOS LEÕES MULTIMARCAS: Dios 13 e 19/11. Alguns veiculos com ano fobricoção diferente do ano modelo! 
mm Visitação dos veicados: No depósito do lelosíro, dia 06/11. Consulte condições! 

MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS 
QUARTA, 11/11, a partir de 11h, www.jJoaoemililo.com.br 

E MALAS e MOCHILAS - ARQUIVO DESLIZANTE 

“VENDING MACHINES" - CAPOTAS - PNEUS 

ESTA MOBILIÁRIO CORPORATIVO - INFORMÁTICA 

SECADORA DE ROUPAS - LAVA LOUÇA 
IMPRESSORA ROLAND JATO TINTA - PONTE ROLANTE 5t x 10m 

MÁQUINAS CORTE LASER e GRAVAÇÃO ACRILA 1525 e TAICO 
Visitas: No Degásito do ledoeiro é Enterna, no dia 10/11. Consutta condições! PRÓXIMO LEÃO 25/11 

QUARTA, 11/11, às 11h, www. joacemilio.com.br 

compeL EQUIPAMENTOS CESTAS AÉREAS 
GUITON, SKY TRUCK e RITZ, PHD, LANÇA ISOLADA 46 KV, ALTURA 10,5m 

UT ILNIU QUINTA, 12/11, a partir de 13h 
www.joaoemilio.com.br 

MOTORES PARA AERONAVES 
C-130, PTGA e MAKILA H34 

PEÇAS AERONÁUTICAS: F-5, C-130, P-3 e €-95 
FERRAMENTAS - UFT's — SUCATA DE PEÇAS 

ME VISITAS: Rio de Janeiro - GAP G1 e São Paulo - PAMA S2/CHLOG. Consulte condições « atente para Segurança Sanitária. 

LEILÃO NACIONAL - 107 VIATURAS 
EST [FORÇA AÉREA BRASILEIRA Eee 

(VENDIDAS UNITARIAMENTE) 
ÔNIBUS e MICRO ÔNIBUS: AGRALE, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN e FORD, MAREA ELX 

VW 15180 BASCULANTE, VW GUINDAUTO, AGRALE 8500, MOTOS SHINERAY XY250, MONZA 
5-10 CD, L200 CD, DOBLO, UNO MILE FIRE, LOGAN EXP é, ASTRA ADVANTAGE, PALIO WEEK 
STRADA TREK, KOMBI, PARATI 1.8, MEGANE, LAGUNA, CORSA MAXX, BLAZER ADVANTAGE, 

FRONTIER CD, FIORINO FURGÃO, RANGER XL 11F e CD, DUCATO MINIBUS, BOXER 
ME VISITAS: No Est. dos Bandeirantes, 10.639 - fio de Janeiro e nas Unidades da Aeronáutica em São Paulo, Brasília, Recife, 
Fortaleza, Alcântara, Beiém, Manaus, Tabatinga e Boa Vista, nos dias 30 e 11/13, de 9 às 11h e das 13 às 15:20h. 

SEXTA-FEIRA, 13/11, às 11h www.jJoacemíilio.com.br 

LEILÃO de VEÍCULOS 
VEÍCULOS, MOTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS 

E EMGEPRON” SEXTA, 27/11, às 10h 
www. joaoemilio.com.br 

VEÍCULOS - BARCOS - MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS —- SUCATAS 
IE VISITAS: Rio de faneiro/RJ, Niteról/R, a outros. Consulte condições! 

LEILÃO--IMÓVEIS PETROBRAS: GLEBAS NA VILA ACTURA, DUQUE DE 
Excelente localização no segmento da indústria de Óleo & Gás 

18.938m? UINTA, 17/12/20, às 11h, 
www-Joaoemilio.com.br 

DIVIDIDOS EM GLEBA “A” e “8” 
Glebes de terras cormespondentes aos Lotes 02 4 08 e Lotes 19 ao 23, na Quadra 30 do Lotesmento Vila Actura, Campos 
Elkios. Edital completo no sxe Canal de Negócios / Petrobras e no site do iniloelra. Consulte! Plantas e croquis. 

EDITAIS COMPLETOS E DETALHAMENTO NO SITE. CONSULTE! 

ROBERTO HADDAD 
ESPECIALIZADO ARTE DESDE 1967 

Buscamos pinturas 
nacionais e 
internacionais, jóias, 

relógios (Rolex, 

Patek Philippe, Vacheron 
e outros), 

pratarias, mobiliário, 

esculturas e 
obras de arte em geral 

GRANDE LEILÃO DE 
NOVEMBRO 

www.robertohaddad.com.br 

[><] haddadwrobertohaddad.com.br 

= (21) 2548-6283 
1) (VERA EM PERA (21) 2548-3993 

Rua Pompeu Loureiro Nº 27A 

Copacabana - RJ 

(Sede Própria) 

'MANABU MABE 

e” - ost - 39x 50 em. 
o e datado 1959 
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QUARTA-FEIRA, 04/11/2020, 15 HORAS 
Av. Pros. Antonio Carlos. 607 ar « Centro - Ro de Janeiro/RJ 

SPETACULAR MANSÃO 
NO COND. PORTOGALO 

ANGRA DOS REIS/RJ TERRENO 

FRENTE PARA O MAR COM DECK CANAL NOVO) 
VEJA O VÍDEO EM worm murilochaas. com br 

QUARTA-FEIRA, 04/11/2020, 15 HORAS 
Av. Pros. Antonio Caros, €07 - 10º an o - Rio da JaneiraiRd 

E Rua Professor Hormes de Lima nº 1.262] 

VAZIA - PISCINA PRIVATIVA - ENTREGA IMEDIATA 
Armários embutidos em todos os cômodos 

2 Elevadores com acesso do subsolo a cobertura 
COMLURB - SUCATAS E EQUIPAMENTOS 
TERÇA-FEIRA, 10/11/2020, 14HS - SOMENTE ONLINE 
SUCATAS DE FERRO, CHUMBO, PLÁSTICOS, FERRAMENTAS 

(caçambas, carretas. veiculos pipronsagem) 
PÁ CARREGADEIRA VOLVO - FORD CARGO 

TRATORES AGRÍCOLAS FORD, AGRALE E VALTRA. 
TRICICLOS HONDA/BRASCAR; VARREDEIRAS TENNANT 

PORTELLA 
LEILÕES 

Judicial e Estrajudicial / Onine e Presescial 

Rodrigo Lopes Portella 

Fabiola Porto Portella 

+ SENADOR VASCONCELOS - Casa 126, na Rua Açores, nº 
270 (Cond, Coínas da Campo - Av. Sta. Cruz, nº 11806) 

“VILA KOSMOS - Apto. 302, na RuaAiara, n 506 
« PRAÇA DA BANDEIRA — Agto. 203 / BI. At, na Rua Santa 
Amélia, nº BB 

«TIJUCA Apto. 105, na Rus Carmeia Dutra, nº 08 
* TOMÁS COELHO — Aplo, 809 / BI. Dt, na Rus Moacyr de 
Almeida, nº219 

* JACAREPAGUÁ — Apto. 506 / BI, 02, na Av, Canal do Rio) 
Caçambê, nº510 

* PECHINCHA — Apto. 108, na Rua Professor Henrique Costa. 
310 

* FREGUESIA (JACAREPAGUÁ) - Apto. 210/81. 05, na Rus 
Giavanide Castro, nº 90 

* PECHINCHA = Apto. 510/81, 06, na Estrada do Caponha, nº 
n127 

Edital na integra e fotos, no sito dos Lellosiros 

Maiores informações píTel.: (21) 2533-7248 
www portellaleiloes.com.br | leiloesfiportellaleiloes.com.br 

PORTELLA Rodrigo Lopes Portella 

Fabiola Porto Portella 

«CÁCERES MT. Imóvel Comercial Rus Coronel Faria, nº 223-Centeo. 
"CAJAZEIRAS PB. - Casa residencial - Rua Hygino Rob, rf 15-- Cento, 
*GUAÍBAIRS. - Aplo. 15/8L Rua São José, nf 410. 
| MAMARAJO | BA. — imóvei Comercial — Rus Cinco de Oututro, nº 319 — 

LEILAO EXTRAJU DICIAL DE IMO 
Leilão dia 04/11/2020 às 15:00 horas. 
sa IMÓVEIS LOCALIZADOS EM RIO De JANEIRO. 

al e Rural 10999, 
rem que ia CAIXA 

n scde 

nadente tração de 
do o Lat 

E do 
a Visco 

de Santa Rita. Matrícula. 

INSORC 
em Brasília - DF 

EIS 

a todos juanto ao) 
OS S/A 
lições 

ie Qd 01, Com 

terreno, que mede 
onde de Inhaúma. 
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ss MAFIFESTAÇÕES ANTI-COVID 

Protestos terminam em confronto na Espanha 
Atos promovidos pela extrema direita contramedidas de isolamento se tornaram violentos glo.bo/2TKOpsU 

FILA DE OBSTÁCULOS 
Trump aposta fichas em supressão 
do voto e batelada de processos 

“Quando se 
olha para a 
História, se vê 
uma série de 
políticas e leis 
locais e 
estaduais 
formuladas 
para impedir 
as pessoas de 
votarem 

Jim Downs, 
historiador, 
autor de 
"Voter 
Suppression in 
U.S. Elections” 

“Trump e sua 
equipe devem 
acreditar que 
sua melhor 
chance de 
ganhara 
eleição é se 
menos pessoas 
votarem” 

Richard 

Hansen, 
cientista 

político da 
Universidade 
da Califórnia 

ANDRÉ DUCHIADE 
anére guchiadeGogiobo com.br 

o Texas, o governador Greg 
Abott, um republicano, 

emitiu uma ordem restringin- 
do os pontos de entrega de vo: 
tos antecipados a um por con- 
dado. Harris County — onde 
moram 4,7 milhões de pessoas 
e onde está a fortemente de- 
mocrata Houston — teve o 
mesmo número de lugares de 
coleta de Loving County, de 
134 habitantes. Na Filadélfia, 
no estado decisivo da Pensilvã- 
nia, a campanha republicana 
despachou funcionários para 
filmar os eleitores indo às ur 
nas. Na majoritariamente ne- 
gra Atlanta, na Geórgia, tam- 
bém governada por um repu- 
blicano, eleitores mofaram em 
filas por mais de 10 horas até 
conseguirem depositar os vo- 
tos antecipadamente. Para es- 
tudiosos do tema, os fatos pou- 
co têm de pitoresco e se inse- 
rem em uma longa tradição de 
barreiras ao voto nos EUA. 
— Filas longas geralmente 

são descritas como erros de 
planejamento. As manchetes 
de jornal também se referem à 
espera como sinal do entusias- 
mo dos eleitores. No entanto, 
esses incidentes não costu- 
mam ser isolados. A fila demo- 
rada faz parte de um padrão e é 
um indício de supressão do vo- 
to —afirmou Jim Downs, au- 
tor do recém-lançado “Voter 
SuppressioninU.S. Elections”. 
— Quando se olha para a His. 
tória, vê-se uma série de políti- 
cas e leis locais e estaduais for- 
muladas para impedir as pes- 
soas de votarem. 

LEIDODIREITO DEVOTO 
Pesquisas apontam que as es- 
peras mais longas afetam des 
proporcionalmente bairros 
negros e pobres — segundo 
estudo do Bipartisan Policy 
Center, bairros negros têm 
chance 74% maior de terem 
filassuperiores a meiahorado 
que bairros brancos. Em 
1965, o Congresso tentou 
consertar problemas como 
esse aprovando a Lei do Direi- 
to de Voto, que exigia que os 
estados com histórico de dis- 
criminação de eleitores obti- 
vessem aprovação federal an- 
tes de mudar suas regras elei- 
torais. Em 2013, contudo, a 
Suprema Corte dos EUA anu- 
lou essa exigência. Como re- 
sultado, 15 estados fecharam 
1688 locais de votação entre 
2012 e 2018, sobretudo em 
bairrosde minorias. 

Nesta eleição, muitos obstá- 
culos advém do próprio presi- 
dente Donald Trump. Segun- 
do Stuart Stevens, consultor 
republicano que foi estrategis- 
ta-chefe de Mitt Romney em 
2012 e hoje é um crítico do 
presidente, com a vantagem 
de Biden nas pesquisas, para 
Trump, “a única esperança re- 
alista é a supressão do voto por 
todos os meios possíveis”. 
Após minar a confiança nas 
eleições comataques sem con- 
sistência à integridade do pro- 

ALGUMAS DAS MAIS DE 300 AÇÕES 
EM 44 ESTADOS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Drive-thruno Texas Armas expostas 
Um juiz federal do Texas marcou Em Michigan, um juiz conservador 

umaaudiênciaparahoje paradeci- anulouuma ordem da secretária de 
dir se autoridades de Houston Estado, Jocelyn Benson, umade- 

permitiramilegalmenteavotaçãode  mocrata, e determinou que eleito- 
dentro do carro. Mais de 100 mil res podem ter armas àmostranas 
votos podem ser invalidados em seções eleitorais. 
umaárea de tendência democrata. 

Urnas em Ohio 
Prazo paraas cédulas Após o secretário de Estado de 
Republicanos pediram à Suprema Ohio, Frank LaRose, um republica- 

Corte que impeça o conselho no, determinar que só seria permiti- 

eleitoral da Carolina do Norte de da uma uma em cada um dos 88 

estender o prazo para receber condados do estado, uma aliança 
votos pelo correio. O conselho de grupos de direitos civis o proces- 
determinou que as cédulas po- 
demchegar até 12 de novembro, 

se forem enviadas até amanhã. 

cesso, sua campanha avança 
com uma enxurrada de ações 
judiciais. 
De acordo com o projeto 

Health Elections, do MIT e de 
Stanford, mais de 300 proces- 
sos relacionados às condições 
de voto durante a pandemia 
foram submetidos em 44 esta- 
dos pelos dois partidos. Os de- 
mocratas em geral buscam fa- 
cilitar o exercício do direito ao 
voto, enquanto os republica- 
nos — que, em junho, já ti- 
nham separado mais de US$ 
20 milhões para ações judici- 
ais —tentam dificultá-lo. 

— Trump, em suas palavras 
eações, tem tentado dificultar 
ovoto, incluindo ir aos tribu- 
nais para bloquear os esforços 
dos estados para facilitar o vo- 
to durante a pandemia. Ele e 
sua equipe devem acreditar 
que sua melhor chance de ga- 
nhar a eleição é se menos pes- 
soas votarem — afirmou Ri- 
chard Hansen, especialistaem 

sou. À campanha de Trump ficou do 
lado de LaRose, e outros grupos 

apoiaram o lado democrata. 

lei eleitoral da Universidade 
daCalifórnia em Irvine. 
O voto por correio, modali- 

dade que foi expandida para 
reduzir o comparecimento a 
zonas eleitorais durante a 
pandemia, é uma categoria 
central de litígio. Devidoà po- 
litização do assunto e ao perfil 
urbano do eleitorado, muito 
mais democratas do que re- 
publicanos devem votar por 
esse método — estima-se que 
seja usado por 80 milhões de 
eleitores. 
Há uma série de processos 

relacionados a até quando as 
cédulas enviadas por via postal 
podem ser recebidas para se- 
rem consideradas válidas. Em 
alguns estados, como Flórida, 
Geórgia e Texas, o recebimen- 
to deve acontecer até o dia da 
eleição. Em outros, a posta- 
gem precisa ser feita até 3 de 
novembro, e o recebimento 
pode se dar até alguns dias de- 
pois (em geral, entre dois e se- 

te). Os republicanos tentam 
derrubar prorrogações. 
A campanha de Trump pe- 

diu à Suprema Corte para bar- 
rar um veredicto da mais alta 
corte estadual da Pensilvânia 
determinando que cédulas 
enviadas pelo correio recebi- 
dasatétrês dias depois deama- 
nhãsejam contadas. No Arizo- 
na, buscou intervir contra um 

processo movido por mem 
bros da Nação Navajo, que de- 
mandavaa contagem de cédu- 
las de reservas indígenas en- 
tregues após o dia da eleição 
devido a atrasos postais. Em 
Nevada, abriu um processo 
para interromper a contagem 
de votos por carta na área de 
Las Vegas, na esperança de 
contestar as assinaturas. Há 
muitos outros processos pare- 
cidos pelo país afora. 

VITÓRIAS REPUBLICANAS 
Até agora, os tribunais têm 

rejeitado os processos com 
alegações de fraude eleitoral. 
Sob dois princípios jurídicos, 
contudo, o Partido Republica- 
no tem obtido vitórias. O pri- 
meiro deles é conhecido como 
o Princípio de Purcell, e deter- 
mina que cortes federais não 
devem mudar as leis eleitorais 
perto de votações. O segundo 
princípio é o entendimento, 
cada vez mais corrente, de que 
o Judiciário deve obedecer aos 
legislativos estaduais — mui. 
toscontrolados pelo partido. 
Uma das principais vitórias 

republicanas aconteceu na 
Suprema Corte, onde, julgan- 
do um processo sobre o Wis 
consin nasegunda-feira passa- 
da, os cinco juízes nomeados 
porrepublicanos votaram jun- 
tos e determinaram que as cé- 
dulas no estado devem chegar 
até as 20h do dia da eleição pa- 
ra serem contadas. Em respos- 
ta, o Partido Democrata agora 

JUSTINSULLVAN/AFP/20-20- 2620 

pede para os eleitores entrega- 
rem os votos pessoalmente, 
Segundo Rick Hansen, o en- 

tendimento da Suprema Cor- 
te —em particular do juiz no- 
meado por Trump Brett Kava- 
naugh, que atuou na defesa de 
George W. Bush na disputa 
com o democrata Al Gore em 
2000 — sugere que o máximo 
tribunal americano “parece 
predisposto a permitir que os 
estados republicanos se envol- 
vam em todos os tipos de su- 
pressão do voto em nome da 
proteção dos direitos das legis- 
laturas estaduais”, mas isto de- 
pois deste ciclo eleitoral. Nes- 
te, ele afirma, “não há motivo 
para pânico”. 

— As chances de a eleição 
ser decidida na Suprema Cor- 
te são muito pequenas. Biden 
está confortavelmente à fren 
te nas pesquisas — afirmou 
Hansen. —O resultado teria 
que ser superapertado tanto 
noColégio Eleitoral quanto no 
voto popular nos estados-cha- 
ve para que um processo judi- 
cial seja uma forma plausível 
de contestar a eleição. E, mes- 
mo assim, pode haver razões, 
como a legitimidade da pró- 
pria Suprema Corte e de sua 
mais nova juíza, para que o tri- 
bunalevite decidiro resultado. 
Segundo John Fortier, do 

Bipartisan Policy Center, o 
fato de tantas pessoas já te- 
rem votado — mais de 90 
milhões — diminui as chan- 

ces de problemas. 
— Muitas pessoas pe vão 

votar por correio o fizeram 
bem cedo, quando, habitual- 
mente, costumavam mandar 
as cartas nos últimos dias. 
Não teremos muitas pessoas 
perdendo o prazo. Se a mar- 
gem de vitória de qualquer 
candidato for ampla, diminu- 
emas chances de haver ações 
nostribunais. 

Aespera. 
Voluntária 
distribui pizzas 
paraeleitores 
que aguardam 
para votar 
de modo 
antecipado em 
Lawrenceville. 
na Geórgia 
Estudos 
mostram que 
filas são mais 
longas em 

bairros negros 
epobres 
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Controle do 

Senado é alvo 
de batalhas 
voto a voto 
Republicanos dominam Casa desde 
2015, em trunfo para Trump; na Câmara, 
democratas devem ampliar maioria 

ANA ROSA ALVES 
anarosaf nfogioba com br 

Nº é apenas a escolha do 
ocupante da Casa Branca 

que gera ansiedade nos ameri- 
canos. Democratas e republi- 
canos travam nestas eleições 
uma árdua batalha pelo con- 
trole do Congresso, cuja com- 
posição será fundamental pa 
radeterminar a complexidade 
dos obstáculos que o próximo 
presidente enfrentará para im- 
plementar sua agenda. Tal 
qual no pleito presidencial, as 
previsõessão desfavoráveis pa- 
ra Donald Trump. 
Na Câmara, não há muitas 

dúvidas de que os democratas 
irão manter a maioria obtida 

em 2018, mas resta saber a di- 
mensão davitória. No Senado, 
a disputa é acirrada e os repu 
blicanos correm riscos signifi- 
cativos de perder a maioria 
que mantêm desde 2015. 
O controle do Senado é fun- 

damental, pois abre caminho 
para o governo implementar 
sua agenda legislativa com 
maior facilidade. Sem o apoio 
dolíder republicano na Casa, o 
veterano Mitch McConnell, 
senador pelo Kentucky desde 
1985, Trump provavelmente 
não teria conseguido realizar 
sua revolução conservadora 
nos tribunais ou se livrar do 
processo de impeachment 
aprovado pela Câmara. 
O Partido Republicano 

tem hoje 53 dos 100 assentos 
da Casa. Democratas e inde. 
pendentes, que geralmente 
sealinham, têm 47e dois. Lo 
go, a oposição precisa eleger 
quatro senadores para che- 
ar aos 51 necessários para 
na maioria. Se Joe Biden 
for eleito, o número cai para 
três, pois, em caso deempate, 
ovoto de minerva cabe ao vi- 
ce-presidente. 
Acorrida legislativa tam- 

bém é um referendo sobre 
Trump e sua conduta. A po- 
larização, ainda mais explí- 
cita diante da posição anti- 
ciência do presidente em 

ARTIGO 

sua resposta à pandemia de 
Covid-19, também se reflete 
no Congresso. 

— Seos republicanos perde- 
remo Senado, especialmente 
em estados onde historica- 
mente têm sucesso, como na 
Geórgia, em Iowa, no Arizona 
e até no Maine, vão assumir 
queéum reflexodadesaprova- 
ção ao presidente, e não de su- 
as próprias campanhas — dis 
se ao GLOBO Casey Burgat, 
cientista político na Universi- 
dade George Washington. 
Em 2020, um terço dos as 

sentos da Casa estão em jogo. 
Destas 35 vagas, 23 são atual 
mente ocupadas por republi- 
canos e 12, por democratas. 
Segundo o levantamento feito 
pelo Cook Political Report, o 
partido de Joe Biden deverá 
perder ao menos uma de suas 
cadeiras, mas provavelmente 
manterá as outras 11. Assim, 
precisaria converter quatro as: 
sentos para obter maioria. 

ASSENTOS DISPUTADOS 
Dos 23 assentos republicanos 
em jogo, dois têm grandes 
chancesde mudar de dono: no 
Colorado, onde a insatisfação 
com Trump se reflete no sena- 
dor Cory Gardner, que pleiteia 
areeleição, e no Arizona. Dis- 
putada pelo astronauta demo- 
crata Mark Kelly e pela repu- 
blicana Martha McSally, esta 
vaga pertenceu, por mais de 
30 anos, a John McCain, um 
dos maiores críticos de Trump 
dentro de seu partido. 
Em outros sete assentos, a 

batalha é voto a vota Na Caro- 
lina do Sul, o ícone republica- 
no Lindsey Graham corre o 
risco de perder para o demo- 
crata Jaime Harrison, que ar- 
recadou recordes US$57 mi- 
lhões (R$ 327 milhões) em 
apenas um trimestre. Ainda 
assim, a derrota de Graham, 
um dos principais aliados de 
Trump, seria surpreendente. 
Os esforços democratas se 

concentram em três estados. 
Na Carolina do Norte, o sena- 
dor Thom Tillis, defensor da 

Indispensável. Sem o líder do Senado, Mitch McConnell. Trump não teria conseguido implementar sua agenda conservadora com tamanha facilidade 

A DISPUTA POR MAIORIA NO SENADO 

Republicanos e democratas disputam as 35 cadeiras em jogo 

ACOMPOS/ÇÃO ATUAL 

53 
Republicanos 

23 
Republicanos 

j 
Dos 23 assentos republicanos, 

o candidato do partido é 

amplamente favorito em 9 
000000000 

Grande favorito em 2 

eo 
Favorito em 3 
aco 

Cenário de empate em 7 

2 candidatos 
democratas favoritos 

independentes 

Destes 100 assentos, 
35 estão em disputa 

na terça-feira 

45 
Democratas 

12 
Democratas 

J 

Dos 12 assentos democratas, 
o candidato do partido é 

amplamente favorito em 10 
00000000 

Favorito em1 
e 

1 candidato 
republicano 

favorito 

Para que um partido tenha maioria, é necessário que conquiste ao 
menos 51 assentos. Caso ambos os partidos tenham 50 senadores, o 

vice-presidente tem o voto de minerva 

Cook Political Report 

resposta de Trump à pande- 
mia, está 3,8 pontos percentu- 
ais atrás do democrata Cal 
Cunningham, segundo o site 
RealClear Politics. Jáem lowa, 

Joni Emst, outra apoiadora do 

Maré antidemocrática está em jogo 
Trump usou poder americano para 
destruir; só Roosevelt e Reagan tiveram 
impacto parecido na agenda global 

Neo país possuia ca- 
pacidade de pautar a 

agenda mundial como os 
Estados Unidos. A última 
vez em que isso aconteceu 
de maneira brutal e instan- 
tânea foi em 2016, com a 
eleição de Donald Trump. 
Antes, ao menos em duas 
ocasiões sucedera algo pa- 
recido; em 1932, coma elei- 
ção de Franklin Roosevelt, e 

em 1980, com a de Ronald 
Reagan. O que existe em co- 
mum entre personalidades 
tão contrastantes? 
Todos foram homens de 

ruptura com o que se vinha 
fazendo até então, todos che- 
garam ao poder em meio a 
crises graves, todos tinham 
total autoconfiança na capa- 
cidade de mudar os aconteci- 
mentos. Os outros presiden- 
tes, mesmo Barack Obama, 
não foram homens de ruptu- 
ra, não inauguraram novas 

eras, não mudaram o mundo. 
Rooseveltencontrou um pa 

ís prostrado pela Grande De- 
pressão e o capitalismo emcri- 
se profunda. Reformou com o 
New Deal o sistema capitalis- 
ta, inaugurou o Estado de 
bem-estar e o ativismo do go- 
verno em matéria social e eco- 
nômica. Liderou os aliados na 
derrota donazifascismona Se- 
gunda Guerra Mundial. 

Sua influência só foi supera- 
da com Reagan, que abando- 
nouo keynesianismo, susten 

Editoria de Arte 

presidente, tem apenas uma 
pequena vantagem sobre a de- 
mocrata Theresa Greenfield. 
No progressista Maine, a re- 

publicana Susan Collins trava 
abatalha mais dura em seus 23 

touqueo governo eraoproble- 
ma, não a solução, desregula- 
mentouasfinanças, aceleroua 
globalização. Peitou Moscou 
nacorrida armamentista, con- 
tribuindo parao fim da Guerra 
Friae da União Soviética. 
Esse poder americano de 

definir a agenda não epen- 
de só da riqueza ou da força 
militar. Tem muito a ver 
com o fato de que, há mais 
de 100 anos, os americanos 
fazem a cabeça do mundo 
com o cinema, a música, a 
TV, as histórias em quadri- 
nho, o streaming, a internet, 
as mídias sociais. É um po- 
der parao bem e para o mal, 
para construir e destruir. 
No caso de Trump. tem sido 

para botar abaixo, destruir tu- 
do, para começar virando pelo 
avesso as realizações de Oba- 

anos no Senado. No mês pas- 
sado, votou contra a nomea: 
ção da juíza Amy Coney Bar- 
rett para a Suprema Corte, po- 
sicionamento que fez Trump 
tuitar que não valia se esforçar 
para apoiá-la. Para muitos par- 
tidários, ela é demasiadamen- 
te crítica ao presidente. Para 
muitos democratas, é alinha 
da demais à Casa Branca. 
Outro sinal da polarização 

política é que em 2016, pela 
primeira vez na História re. 
cente, todos os estados vota: 
ram para presidente da mes 
ma forma que votaram para o 
Senado. Hoje, Trump lidera 
em Iowa Biden, na Carolina 
do Norte, segundo o site Five: 
ThirtyEight. A diferença, con 
tudo, está dentro da margem 
deerroemambos os casos. 
No Maine, o ex-vice-presi 

dente aparece com uma vanta: 
gem também estreita no dis- 
tritodeCollins (o estado distri- 
buiseus votos no Colégio Elei- 
toral com base no resultado de 
cada distrito congressional e 
no vencedor do voto popular 
em todo seu território). Se os 
democratas conseguirem es- 
tes dois assentos, tal qual os 
disputados no Arizona e no 
Colorado, uma vitória de Bi- 
den lhes daria a maioria. 
Segundo o FiveThirt- 

yEight, a chance do Partido 
Democrata controlar o Se- 
nado é de 76%. Ainda assim, 
uma vitória não daria carta 
branca para Biden imple 
mentar sua agenda. Os de 
mocratas se uniram para 
derrotar Trump, mas dife- 
rençasinternas deverão vol- 
tarà tona se estiverem na si- 
tuação. 
— Háaala mais progressista 

do partido, representada por 
Bernie Sanders e Elizabeth 

ma. De um dia para o outro, a 
política internacional sofreu 
um terremoto. 
Os EUA saíram do Acordo 

doClima de Paris, repudiaram 
o acordo com o Irã, voltaram 
atrás no relacionamento com 
Cuba, atropelaramasregrasda 
Organização Mundial de Co- 
mércio. Arelação coma China 
virou confronto permanente, 
a Organização Mundial de 
Saúde foiabandonada. A maré 
populista antidemocrática, 
antiliberal, atingiuo apogeu. 
Uma derrota de Trump ago: 

ratruncaria a obra de demoli- 
ção pela metade. Permitiria 
não voltar a 2016, mas recons- 
truir o mundo em novas bases 
com economia verde, mais 
igualdade, mais cooperação e 
menos confronto, prevenção 
de epidemias, avanço em di 

Warren, e os mais moderados 
— disse a cientista política 
Candice Nelson, da American 
University. —Se Bidenvencer, 

rá interessante observar co- 
mo irá negociar. Ele não vai 
conseguir simplesmente im- 
plementar o que quiser. 

MINORIAS EMCENA 
NaCâmara, onde todos os 435 
assentos estão em jogo, o te- 
mor republicano é que a der- 
rota seja maciça. Atualmente, 
os democratas têm 232 depu 
tados — 14 a mais que os 218 
necessários para formar maio- 
ria. A previsão do FiveThirt- 
yEight é que, na terça, esse nú- 
mero passe para 240. Segundo 
aagência Reuters, há 44 assen 
tos considerados competiti- 
vos, dos quais 27 são ocupados 
por republicanos. 
Um fenômeno visto nas 

eleições de meio de mandato, 
em 2018, foi a ascensão de 
parlamentares jovens, pro- 
gressistas e representantes de 
minorias. Alexandria Ocasio- 
Cortez, Ayanna Pressley, 
Ilhan Omar e Rashida Tlaib 
— as quatro integrantes do 
“Esquadrão” que roubou os 
holofotes e despertou a ira de 
Trump — têm sua reeleição 
praticamente garantida. A 
busca por diversidade, ao que 
tudo indica, é um fator ainda 
mais forte desta vez. 

— Vemos um grupo de can- 
didatos mais diverso que em 
2018. É um ponto focal demo- 
crata ter candidatos que repre- 
sentam melhor o país — disse 
Burgat. — Os republicanos 
tentam fazer o mesmo, têm 
mais mulheres candidatas que 
no passado, em uma tentativa 
debuscar ovoto feminino, que 
historicamente perdem para 
os democratas. 

reitos humanos, política de gê 
nero, superação da guerra cul- 
tural fomentada pelo fanatis- 
moreligioso. 

Está em jogo, como se vê, a 
própria possibilidade de futu- 
ro, pois quatro anos mais de 
negativismo de Trump talvez 
tomem irreversível a catástro- 
fe do aquecimento global. Sai 
remos todos perdendo se 
Trump ganhar. Como não po- 
demos votar nas eleições de 3 
de novembro, resta-nos espe- 
rar que os americanos tenham 
sabedoria para salvar seu paíse 
devolver ao mundo um míni- 
mode esperança. 

se Rubens Ricupero é diploma- 
taaposentado,juristae 

historiador da política externa brasileira. 
Foiministro da Fazenda durante 
governo de Fernando Henrique Cardoso 
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Biden mantém vantagem em pesquisas nacionais 
Com mais de 93 milhões de votos antecipados, disputa ainda é acirrada em estados-pêndulo, segundo 
sondagens; Trump intensifica campanha e faz cinco comícios em um dia 

e: mais de 93 milhões de 
votos antecipados e um 

número pequeno de eleitores 
que ainda se declaram indeci- 
sos, a margem de manobra 
para uma virada do presiden- 
te Donald Trump nas eleições 
presidenciais americanas tor- 
na-se mais estreita. Ontem, a 

dois dias do fim da votação, o 
democrata Joe Biden manti- 
nha vantagem nas pesquisas 
nacionais e, embora a disputa 
se mantenha acirrada em al- 
guns estados-chave, os núme- 
ros das sondagem indicavam 
que será mais difícil para os 
republicanos obter uma vitó- 
ria no Colégio Eleitoral, onde 
o pleito é decidido. 
As pesquisas erraram há 

quatro anos, ido previram 
avitóriade Hillary Clinton por 
uma margem de 3 pontos per- 
centuais — ela de fato venceu 
no voto popular, com 3 mi- 
lhões de sufrágios a mais do 
que Trump, mas não no Colé- 
gio Eleitoral, onde ele garantiu 
amaioria graças à conquista de 
estados que antes votavam nos 
democratas, como a Pensilvá- 
nia, por diferenças pequenas. 
Noentanto, as margens apu- 

radas em favor de Biden são 
maioresnesteano. Alémdisso, 
a maciça votação antecipada 
também diminui a probabili- 

Sem distanciamento. Contra diretrizes sanitárias. americanos fazem fila para participar de evento de Trump na disputada Carolina do Norte 

CORRIDA PELA PRESIDÊNCIA NOS EUA 
Até domingo. mais de 93 milhões de pessoas já haviam 
votado antecipadamente, 67,6% do total de americanos 
que foram às urnas em 2016 

Donald 
T 

Joe 
Biden 
(DEMOCRATA) 

rump 
(REPUBLICANO) 

MÉDIA DAS PESQUISAS NACIONAIS 

RR 52% 

TR 43,4% 

MÉDIA DAS PESQUISAS EM ESTADOS INDEFINIDOS 

São necessários 270 votos no Colégio 
Eleitoral para vencer a eleição 

yorosno 
COLÉGIO ELEITORAL 

veis de sábado para domingo. 
Desábado para domingo, fo- 

ram divulgadas ao menos sete 
pesquisas nacionais de níveis 
diferentes de qualidade. A 
considerada mais crível delas, 
elaborada pela NBC News e 
pelo Wall Street Journal, põe 
Biden com 52% dos votos e 
Trump, com 42%. 

OSGRANDESPRÊMIOS 
No que diz respeito aos esta- 
dos onde a disputa é voto a vo- 
to, o cenário também é mais 
difícil para os republicanos. 

Trump em 2016. Quatro anos 
depois, o presidente aparece 
atrás de Biden em todos eles 
—no Wisconsin, a diferença é 
de 11 pontos. No Arizona e na 
Pensilvânia, de seis. 
Já na Flórida, vista como 

uma espécie de “grande prê- 
mio” para os dois candidatos, 
a pesquisa mostra Biden na 
frente por três pontos. Levan- 
do-se em conta estritamente 
a média dos levantamentos 
feita pelo FiveThirtyEight, a 
vantagem democrata é de 1,9 
ponto percentual, dentro da 

por uma margem ínfima de 
0,1%, Trump voltou à lideran- 
ça no domingo, abrindo 1,7 
ponto percentual para o de- 
mocrata na média das pesqui- 
sas. A mudança foi impulsio- 
nada por uma sondagem en- 
comendada pelo jornal Des 
Moines Register. 
De resto, é necessário pres- 

tar atenção na Pensilvânia, 
provável fieldabalança. Biden 
mantém vantagem de 4,9 pon- 
tos percentuais, segundo o Fi- 
veThirtyEight, pouco acima 
da margem de erro. O estado é 
tão importante que, ontem, o 
democrata viajou novamente 
para lá. Sua vice, Kamala Har- 
ris, foi a eventos na Geórgia e 
na Carolina do Norte. 

TRUMP FALA EMIRÀ JUSTIÇA 
Já Trump fez uma peregri- 
nação de 3.500 km por cin- 
co estados-pêndulo: Michi- 
gan, Iowa, Carolina do Nor- 
te, Geórgiae Flórida. 
Ontem, o presidente voltou 

alevantar dúvidas sobre se re- 
conhecerá resultado, casose- 
jaderrotado. 

Mais cedo, osite Axios infor- 
mou que Trump pretenderia 
declarar vitória seas primeiras 
parciaiso mostrarem na frente 
em alguns estados disputados. 
Para que isso aconteça, seus 
aliados acreditam que ele pre- 
cisaria vencer ou liderar aapu- 

dade de surpresa. Os votos de-  lowa (6) Texas (38) Apesar da grande quantidade margem de erro. Se Biden ga- ração em Ohio, Flórida, Caro- 
positados até o momento são 45,6% 47% de pesquisas computadas nos nhar em ao menos três destes linado Norte, Texas, Iowa, Ari- 
correspondentes a 67,6% do 413% 484% últimosdias, as probabilidades quatro estados, sua eleiçãose- zonae Geórgia. 
total computado em 2016. de vitória democrata perma- — ria quase garantida. À noite, Trump negou que 
De acordo com a médiana- Ohio O 489% Geórgia (o) 484% — necem quase as mesmas, se- Antesconsideradoterritório  intencione declarar vitória an- 

cional das sondagens elabora- 472% 468% gundo as previsões do Five- seguro para Trump, a diferen- tes de todos os votos serem 
da pelo site Five ThirtyEight, o ThirtyEight, que levam em çaem Ohio apertou na última — contados, mas indicou que po- 
ex-vice-presidente de Barack Flórida (29) Carolina do Norte conta a qualidade das sonda- semana: o republicanoestána deiniciar batalhas judiciaisem 
Obama segue com uma mar- 48,5% 489% — gense fatores socioeconômi- — frente por apenas 0,3 ponto. A torno daapuração. 
gemde 8,6 pontos percentuais 46,6% 46,8% cos de cada estado. campanha democrata parece —É terrível que não pos- 
na votação nacional em rela- O New York Times e a Uni- acreditaremchancedevirada,  samos saber os resultados 
ção ao atual ocupante da Casa Arizona [1] Pensilvânia (20) versidade Siena, por sua vez, já que o exvice-presidentevi- na noite da eleição. Assim 
Branca. Biden tem 52% dos 48,7% 49.9% divulgaram ontem pesquisas - sitará Cleveland hoje. que a eleição acabar nessa 
votose Trump, 43,4%, percen- 45,6% 45% em quatro estados que foram Em lowa, onde Biden che- noite, vamos entrar com 
tuais que se mantiveram está- Fonte; Fivethirtyeight fundamentais paraavitóriade  gouaestarnafrentenosábado nossos advogados — disse. 

Trumpistas > Umacaravanade apoiadoresdo ônibus a diminuir a velocidade ou frente do ônibus etentaramobrigá- locais ereceberam ajuda para como jornal Texas Tribune, o FBI, 

cercam presidente Donald Trump cercou mesmo parar no acostamento. O lotambém a parar no meio da chegar ao seu destino. apolícia federal americana, está 

ônibus um ônibus da campanha de Joe presidenteescreveunapostagem: rodovia Katie Naranjo, presidente investigando o incidente. 
democrata  Bidenque ada cidade texana de “Euamoo Texas” doPartido Democratado condado > Por“cautela”,acampanha 

San Antonio à capital do estado, de Travis, tuitouqueosapoiadores  suspendeuum eventoagendado > Texas é um estado historicamente 

Austin, na sexta-feira. O fato levou > Vídeos nas redes sociaiserelatos de Trumptambém "correrampara  paraatarde de sextaemum republicano, mas pesquisas recen- 
os democratas a cancelarem dois de apoiadores mostravam os veícu- o carro de uma pessoa, gritando estacionamentono centro de tes mostram que existem chances 

eventos. Na noite de sábado, Trump  losnamovimentada Interestadual palavrões e ameaças”. O ônibus Austin. Umeventode campanha de os democratas vencerem pela 

apolouaaçãoao postarumvídeo, 35. Emuma ocasião, os carros da levava funcionários dacampanha,  nosubúrbio de Pflugervilletam- primeira vez desde 1976, quando 
quemostravaos carros forçandoo caravana trumpista pararamna quenotificaramas autoridades bém foi cancelado. De acordo Jimmy Carter foi eleito presidente. 

ARTIGO 

oto define quem são os americanos 
Disputa deste ano se compara a outras 
eleições seminais desde o século XVIII 

FERNANDA MAGNOTTA 

A: longo dos últimos me- 
ses fomos sistematica- 

mente confrontados com a 
afirmação de que a disputa 
de 2020 representa “a mais 
importante eleição da His- 
tória dos Estados Unidos”. 
Trata-se, sem dúvida, de 
uma leitura um tanto hiper- 
bólica, mas que, no contex- 
todo que estáemjogo, tema 
sua razão de ser. 
Para os estudiosos mais 

atentos da política america- 
na, precedentes são impor- 
tantes. Ainda em 1800, com 
avitória de Thomas Jeffer- 

son sobre John Adams, as- 
sistimos à primeira transfe- 
rência pacífica de poder de 
um partido para outro. Anos 
depois, em 1828, coma che- 
gada de Andrew Jackson à 
Presidência, foi o fim do 
monopólio político da elite 
revolucionária. Em 1860, 
com Abraham Lincoln, veio 
aSecessão, aGuerraCivileo 
debate sobre a escravidão. 
Em 1896, a disputa entre 
William McKinley e Willi- 
am Jennings Bryan colocou 
os americanos diante da ne- 
cessidade de escolherem 
entre um futuro industrial 
ou um passado agrário. 

Já no século XX, a eleição 

de Woodrow Wilson, no 
contexto da Primeira Guer- 
ra Mundial, sinalizou, pri- 
meiro, a opção dos america- 
nos por permanecerem iso- 
lados do conflito, e, depois, 
para o início de um política 
externa marcada pelo inter- 
nacionalismo liberal. Anos 
depois, em 1932, já mergu- 
lhado na Grande Depressão, 
o pais elegeu Franklin Roo- 
sevelt, com a promessa de 
uma retomada econômica 
pautada pelo New Deale o 
intervencionismo estatal. 
Em todos os casos, a lição 

parece a mesma: eleições 
históricas são aquelas em 
quea própria democracia es- 

tá em risco, ou aquelas em 
que os Estados Unidos se ve- 
em diante da necessidade de 
uma escolha identitária que 
envolve ressignificar como 
osamericanosse enxergame 
como querem se fazer reco- 
nhecer no mundo. 
Com base nesses parâme- 

tros, não há consenso, desde 
Roosevelt, sobre outras dis- 
putas políticas que tenham 
representado um ponto de 
inflexão da envergadura dos 
momentos históricos lista- 
dos anteriormente. Nesse 
sentido, mesmo presiden- 
tes como Ronald Reagan, 
em1980, ouBarack Obama, 
em 2008, cujas vitória elei- 
torais foram alardeadas co- 
mo “marcos”, não parecem 
ter representado, à luz da 
História, rupturas suficien- 
temente sólidas, capazes de 
afetar, de forma estrutural, 
apolítica dos EUA. 

Este ano, em contrapartida, 
temos, no centro do debate 

público, pitadas dos dois in- 
gredientes que parecem con- 
ferir peso histórico ao pleito. 
Na disputa Biden-Trump, 

há preocupações evidentes 
com a qualidade da democra- 
cia americana, a confiabilida- 
de do sistema eleitoral, a po- 
rosidade das instituições a in- 
teresses políticos, e, no limite, 
dúvidas que pairam sobre aal- 
ternância e a própria transfe- 
rência pacífica de poder. 

DISPUTA DE IDENTIDADES 
Além disso, a polarização cria- 
da pela “guerra de narrativas”, 
que se arrasta desde 2016, tor- 
nou a política americana tóxi- 
cae necessidade de criar uni- 
dade e coesão interna um de- 
safio relevante. 
Como consequência, ele- 

mentos identitários estão 
no centro da disputa. Não se 
trata apenas de escolher “o 
que querem osamericanos”, 
mas “quem são os america- 
nos”. Elementos que vão do 

darwinismo social e do con- 
fronto racial às discussões 
sobre matriz energética e 
modelos de desenvolvi- 
mento. Tudo isso em um 
contexto internacional par- 
ticularmente sensível, já 
que equilíbrio de poder no 
mundo está mudando e os 
dois candidatos têm visões 
diametralmente opostas so- 
bre qual é o papel dos Esta- 
dos Unidos neste cenário. 
Talvez seja exagero falar 

em “nunca antes na Histó- 
ria deste país”. Devemos ser 
diligentes com as lições do 
passado. No entanto, dá pa- 
raentendero porquê dotom 
de ineditismo desta dispu- 
ta: há pelomenos duas gera- 
ções não testemunhamos 
um momento análogo nos 
Estados Unidos. 

Fernanda Magnotta é 
doutora em Relações 

Internacionais e senior fellow do 
Núcleo Estados Unidos do CEBRI 
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Ação e reação. O técnico do Flamengo Domênec Torrent durante a derrota do rubro-negro para o São Paulo. ontem à tarde. no Maracanã: para ele. o time errou tanto defensivamente quanto ofensivamente, por isso, sofreu a goleada 
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ESPORTE 

ANTICLÍMAX 
amengo paga caro pelos erros 

e falha de novo ao tentar ser líder 

que é uma 
derrota 
dolorosa para 
otime, pois 
poderíamos 
estar na 
liderança. 
Mas estamos 

na briga. Foi 
um jogo 
atípico” 

Domênec 
Torrent, 
técnico do 
Flamengo 

IGOR SIQUEIRA. 
Igor siqueieaBogiobo combr 

ducha de água fria é ine- 
gável. A expectativa por 

sair do Maracanã com a li- 
derança isolada do Brasilei 
rão foi substituída pela frus 
tração do Flamengo diante 
da goleada por 4a1, de vira: 
da, para o São Paulo. Mais 
do que quatro gols , uma is- 
tadeerros individuais e dois 
pênaltis perdidos (por Bru 
no Henrique e Pedro), o ru 
bro-negro leva algumas 
questões para refletir. So- 
bretudo defensivamente. 
Uma análise mais superfi- 

cial colocaria o prejuizo só 
na conta do zagueiro Gusta: 
vo Henrique, que cometeu 
os erros mais claros. Mas o 
problema do time vai além. 
Eo jogo contra o São Paulo 
explicitou isso, vide a facili 
dade que o time de Fernan 
do Diniz saiu da “marcação” 
do Flano campo ofensivo. 

— Erramos todos. Defen- 
sivamentee ofensivamente. 
Não vamos focar só nos de 
fensivos. Acho que é uma 
derrota dolorosa para o ti- 
me, pois poderiamos estar 
na liderança. Mas estamos 
nabriga. Foi um jogo atípico 
— avaliou o técnico do Fla, 
Domênec Torrent. 
Ressalvada a diferença de 

partidas disputadas (nuance 
docalendário em ano de pan- 
demia), nenhum dos sete 
rimeiros colocados tem de- 

fesa pior que a do Flamengo. 
Agora, são 25 gols sofridos. 
Temtimenazonado rebaixa- 
mento que levou menos gols. 
Números da plataforma 

Wyscout mostram que, nos 
18 jogos anteriores, o Fla- 
mengo permitiuuma média 
de 10,79 finalizações a cada 
90 minutos no Brasileirão. 
Dez times mostravam mais 
eficácia. O próprio São Pau- 
lo, em contraste, era quem 
mais evitava chutes dos ad- 
versários: índice de 7,66. 
Na Série A de 2019, o Fla- 

mengo permitiu, em média, 
9,16 chutes a gol, sendo o se- 
gundo melhor no quesito. O 

São Paulo 
HugoSouzalsia Tiago Volpi, Tchê 
GustavoHenrique, Tchê, Diego, Bruno 
Natan(Léo Pereira) Alves e Reinaldo 
efiipeLuí;João (Léo); Luan, 
Gomes, Gerson, Daniel Alves, 
Everton Ribeiro Gabriel Saraelgor 
(Lincoln) Vitinho Gomes (Vitor 
(MichaeleBruno Bueno); Lucianoe 
Henrique; Pedro. Brenner (Pablo) 

Gols: 1T; Pedro, os minutos, Tchê Tchê 
aos17 minutos, Brenner, aos 46 minutos; 
27: Reinaldo, aos lá minutos, Luciano, aos 
37 minutos. Árbitro: Caio Max Vieira (RN). 
Cartões amarelos: Isla, Gustavo Henri 
que, João Gomes, Gerson, Tiago Volpi 
Diegoe Danie! Alves Público/Renda: 
Portões fechados. Local: Maracana(R!) 

mais seguro foi o Palmeiras, 
com 8,93 finalizações sofri- 
das a cada 90 minutos. Logo, 
há queda no poder de blo- 
queio do Fla. O ditado popu- 
lar se aplica, neste cas 
“água mole em pedra dura..” 
Não dá para atribuir o fe- 

nômeno só aos volantes. 
Ontem, inclusive, João Go- 

mes foi titular, já que Willi 
an Arão e Thiago Maia esta 
vam suspensos. A proposta 
é que a pressão seja feita a 
partir do campo ofensivo. 
Quando esse “bote” dá erra- 
do, abre-se um latifúndio a 
ser explorado. E isso o São 
Paulo fez bem. 

COMEÇO ENGANOSO 
Dizer que está tudo errado, 
ao mesmo tempo, é ignorar 
ofatodeo Flamengoter pas 
sado oito rodadas sem per 
der na Série A. Mas o recor- 
te recente serve de alerta: 
nosúltimos quatro jogos, só 
uma vitória. E, por isso, o ti- 
me segue com os mesmos 
35 pontos do Internacional 
enão pulounaliderança. 

Esse Flamengo mostrou 
outra dificuldade no pri- 
meiro turno: confrontos di 
retos. A goleada frente ao 
São Paulo se soma à derrota 
para o Atlético-MG — ad- 
versário do próximo domin- 
go —, eo empate como In- 
ter. Dotop-5 atual, otimesó 
ganhou do Fluminense. 
Aderrota parao São Paulo 

se tornou mais intrigante 
pela sensação inicial de que 
o enredo teria final feliz pa 
rao Flamengo. O belo gol de 
Pedro — décimo dele no 
Brasileirão — foi mais uma 
exibição de técnica na fina 
lização e inteligência para 
ludibriar a marcação, mes 
mo sem tanta velocidade. 
Detalhe: a jogada nasceu 

de uma bola longa lançada 
pelo goleiro Hugo Souza, 
mostrando que os jogadores 
não são proibidos de usar o 
recurso. A “casquinha” de 
Vitinho desmontoua zaga. 

Esse expediente ainda ge- 
raria o quarto gol do São 
Paulo — cuja filosofia tam 
bém prioriza a construção 
com passes curtos a partir 
da defesa. Ou seja, além de 
defender dois pênaltis, o go- 
leiro Tiago Volpi ainda saiu 
do jogo com uma assistên- 
cia para Luciano. 
Técnico daseleção, Titeviu 

tudo da arquibancada. Prio- 
ritariamente, o alvo foi Ever- 
ton Ribeiro. O camisa 007 
(homenagem póstuma ao 
ator Sean Connery), convo 

ENTREVISTA TÍTULO PARA 
DE SEGUNDA A MERCEDES 

Apreparaçãode Hamilton 
Cristóvão Borges vence na Itália 

PÁGINA 4 PÁGINA3 

cado para os jogos do Brasil 
contra Venezuela e Uruguai, 
sofreu pênalti quando Tchê 
Tchê já tinha empatado o jo- 
go. Foi aí que Bruno Henri- 
que perdeu. 
Avirada do São Paulo nos 

acréscimos do primeiro tem 
po foi o prenúncio da derro- 
cada rubro-negra na etapa fi- 
nal. O time de Diniz voltou 
melhor. O pênalti cometido 
por Gustavo Henrique, 
num golpe mal dado ao esti 
lo Karatê Kid, propiciou a 
Reinaldo fazer o terceiro. 
Nessa, não adianta recla- 
mar do árbitro, que era para 
ter dado tiro de meta na jo- 
gada anterior, mas apontou 
escanteio para o tricolor. 
Pedro poderia ter deixado 

o placar em 3a 2, mas tam- 
bém perdeu pênalti. 04a1 
soou exagerado, mas o Fla 
mengo não tem direito de 
reclamar da própria sorte. 
Quarta-feira, o desafio é 

pelas oitavas de final da Co- 
pado Brasil, contra Athle- 
tico. A vantagem de la O na 
ida dá tranquilidade para 
corrigir os erros de ontem. 

VABCELO THEOBAO 

BICARDO MORAES /REUTRS 
nos 

Paredão. Tiago 
Volpi pula para 
salvar a 

cobrança de 
Pedro; antesjá 
havia defendido 
pênalti de Bruno 
Henrique 
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CARLOS EDUARDO 
MANSUR 
O = 

carlos mansuritogiobo.com br 
twter; Ecariosemansur 

O preço de 
defender mal 

duragoleada de 4a 1 diante do São 
Paulo não significa que o Flamen- 
go não tem chance de ser campe- 
ão brasileiro, tampouco pode ser 
tratada como um episódio desco- 

nectado da trajetória de um time que vinha 
tendo bons resultados e boas atuações. 
A partida foi um sumário deste Flamengo. 

Mesmo perdendo em muitos momentos sua 
habitual organização ofensiva, o time mar- 
cou um gol, acertou o travessão, perdeu dois 
pênaltis... Com a bola, costuma produzir. 
Mas expôs sua calamidade defensiva, para a 
qual já se alertara até em vitórias expressivas, 
comooSaldiantedo Corinthians. A qualida- 

CONSISTÊNCIA TRICOLOR 
É possível direcionar atenções para a expul- 
são exagerada de Roger Carvalho, zagueiro 
do Fortaleza. Mas isto seria ignorar que o 
Fluminense foi melhor o tempo todo, que 
outra vez Odair Hellmann achou meios de 
suprir desfalques, que impediu o rival de 
fazer suas saídas em velocidade e foi criando 
volume de jogo. É notável a consistência 
tricolor, estabelecido no G-4 com menos 
investimento e peças do que os rivais. 

de ofensiva faz do Flamengo candidato ao tí- 
tulo. Mas o comprometedor espaço entre su- 
as linhas de marcação não é episódico e torna 
semsentidoo certoar de inevitabilidade com 
que se tratava a chegada do time, em algum 
momento, à liderança. Não é simples que o 
Brasileirão seja ganho por um dos dez times 
que mais permitem finalizações aos rivais. 

possível ler o jogo a partir de suas cir- 
cunstâncias atípicas: os pênaltis perdidos, 
os erros individuais, os desfalques pesadís- 
simos de Arão, Thiago Maia, Arrascaeta, 
Gabigol, Rodrigo Caio... As ausências, aliás, 
são atenuantes obrigatórios ao avaliar o jo- 
go. Mas para ter uma perspectiva de futuro, 
é preciso analisar os erros recorrentes. 
Há momentos em que atacantes e meias se 

adiantam para pressionar, mas os defensores 
não acompanham. Em outros, a linha defen- 
siva precisa recuar, mas aí são os meias que 
não acompanham. Uma descoordenação ex- 
posta nos dois primeiros gols do São Paulo, e 
complementada por falhas individuais, co- 
mo as de Gustavo Henrique. Há uma questão 
coletiva, mas antes da condenação sumária 
dotreinador, é preciso avaliar contextos. 
Domênec Torrent trabalha em circunstân- 

cias muito diferentes de Jorge Jesus em 2019, 
quando o Flamengo negava a rivais a chance 
derespirar —o português teve um período de 
treinos antes de estrear e semanas livres no 
percurso. E há o “fator Pablo Mari”. Quando 

Tarde tricolor. Daniel Alves e Pedro no Maracanã 

elechegou, ofatodevirdasegundadivisão es- 
panhola foi motivo de menosprezo, até ele se 
mostrar um líder na condução de uma defesa 
que jogava adiantada boa parte dos jogos. No 
iníciode 2020, Jorge Jesus jáexibia preocupa- 
ção coma dificuldade de adaptação de Gusta- 
vo Henrique e Léo Pereira, em tese os substi- 
tutos de Mari. O problema já se anunciava. E 
hoje, o cenário é ainda mais cruel numa tem- 

NÃO É CULPA DO VAR 
Outra vez o Botafogo teve bons momentos 
num jogo que não venceu, desta vez diante 
do Ceará. Além disso, chamou atenção o 
árbitro Diego Pombo. Sua arrogância o 
trato com jogadores mostrou que a cultura 
de desrespeito entre atletas e árbitros é 
umavia de mão dupla. Além disso, foi sur- 
real que tenha precisado de oito repetições 
paraenxergaro pênalti sofrido por Leca- 
ros. Foi salvo pelo VAR. 

porada em que quase não se treina: Rafinha 
não está mais, Rodrigo Caio se lesionou e so- 
brouumadefesa quasetodanova. Restaa Tor- 
rent uma corrida contra o tempo, mas é ur- 
gentereordenar o Flamengo sem bola. 
Ontem, Domênec pareceu preparar o time 

paraumjogo de menos posse e mais bolas esti- 
cadas contra uma defesa adiantada e exposta, 
afinal o São Paulo também tem problemas ao 
defender. Foi assim que o Flamengo abriu o 
placar e teve certo controle até perder seu pri- 
meiro pênalti. Mas em longas passagens o ti- 
me paulista foimelhor. Incomodavaa saída de 
bola rubro-negra e, com a bola, seu jogo de 
aproximações, com o movimento de Igor Go- 
mese Gabriel Sara juntando-se a Luciano pelo 
centro, desnorteava a marcação do Flamengo. 
Além de explorar os fartos espaços entre as li- 
nhas rubro-negras com admirável fuência. 
E é curioso que o Flamengo tenha perdido 

outro pênalti e acertado o travessão num se- 
gundo tempo em que se desordenara tam- 
bém com abola. Tanto que oferecia seguidos 
contragolpes a um São Paulo que fez o tercei- 
rogole poderia ter feito mais, embora defen- 
desse mal sua área. Entre virtudes e defeitos 
de Flamengo e São Paulo, passando pelos 
elencos curtos de Inter ou Fluminense, pelo 
recomeço do Palmeiras e pela oscilação do 
Atlético-MG, temos um campeonato aberto. 
Se o Flamengo quiser defender seu título, te- 
rá que defender melhor. 

DESELEGÂNCIA EM ALEMÃO 
É curioso o comedimento com que ouvimos 
Júrgen Klopp, do Liverpool, falar dos poucos 
minutos dados por Titea Fabinho na seleção. 
O fato de ser técnico do clube que paga salá- 
rios ao jogador permite a Klopp debater te- 
mas como calendário e desgaste de atletas. 
Mas nunca cruzar fronteira da ética, da 
elegância e da educação. Muito menos dis- 
cutiros critérios de um colega ao escalar seu 
time. Klopp deve desculpas a Tite. 

Vasco sai na 

frente, mas 
cede empate 
em Goiânia 
O estreante Léo Matos abriu o placar, 
mas cruz-maltino cai de produção no 
segundo tempo e quase leva virada 

TATIANA FURTADO 
tatana furtado Bogiobo.com br 

Cu o lanterna do Bra- (e) 
sileiro, podia-se esperar 

uma vitória fácil. Mas há de Tudo igual. Carlinhos tenta passar pela marcação do esmeraldino. no Estádio da Serrinha, em Goiânia: um empate ruim para os doislados 

Aos 16 minutos, Leo Ma- 

Ve inici- Goiás Vasco selembrar que o Vasco inici Er Meus tdo E . 
ou a rodada na zona do re- paiDuarte, Matos, Miranda, ponto em Goiânia até fez oti- 
baixamento por seus demé-  cajueHeron; RicardoGraçãe me dar um leve respiro e sair 
ritos, ainda que tenha dois  ArielCabral, Henrique (Neto da zona da degola momenta- 
jogos a menos — assim co- acid Pei neamente, na 16º posição, 
mo o Goiás. Por isso, 0 em-  gryxKeko,Fer- Aedes com 19 pontos. Torce contra 
pateem la lontem, na Ser- nandão(Rafael (Benitez) Tales o Bragantino, que joga hoje 
rinha, não dá para ser enca-  MourajeVinl- — Magno(Guiheme  contrao Grêmio. 
rado como um tropeço. Mas e braga Uma boa notícia na noite 
também longe de ser um goianafoiaestreiado lateral 
bom resultado fora de casa. direito Léo Matos. Depois Gols:IT: Leo Matos, sos 1eminutos 2T. Pt 
Em seu terceiro jogo pelo 

Vasco, o técnico Ricardo Sá 
Shaylon aos llminutos Juiz: lgor Benevenu- 
to(MG) Cartões amarelos: Are! Cabral, 

de uma década longe do fu- 
tebol brasileiro, o jogador 

é i Henrique. Heron, Keko, Lto Matos, Vinicius, i- Pinto conseguiu, ao menos, Pikachu, Edison, Felipe Bastos Ricardo retornou ga uelhorimáne! 
encerrar a sequência de cin- — netoforges Público pagante:Sempúblico ra possível: marcando o gol 
co derrotas no Brasileiro. O — LocakSerrinha(G0) queabriuo placar do jogo. 

tos mostrou que a fama de 
lateral ofensivo e goleador 
não éàtoa. Aproveitouaboa 
estatura e, na cobrança de 
escanteio de Léo Gil, desvi- 
ou a bola de cabeça para o 
golde Tadeu. 
A má notícia é que entro- 

samento levatempo. Foi pe- 
lo seu lado que o Vasco deu 
espaço ao Goiás. O buraco 
deixado por Léo Matos e An- 
drey, em algumas ocasiões, 
só não prejudicou tanto, no 

primeiro tempo, pela falta 
de pontaria do time goiano. 

Só na etapa inicial, o Goiás 
perdeu dois gols cara a cara 
com o goleiro Fernando Mi- 
guel. Primeiro com Fernan- 
dão, que isolou; depois, com 
Keko, quetiroutintadatrave. 
Não restava outra alterna- 

tiva ao Goiás a não ser pres- 
sionar o Vasco. Adiantou a 
marcação e acelerou o jogo. 
Chegou rapidamente à de- 
fesa dos cariocas e, num re- 
bote, Shaylon empatou. 

Sá Pinto percebeu que oti- 
me precisava reestruturar o 
meio-campo para não per- 
der o jogo. De uma vez, fez 
três mudanças e colocou 
Benítez, fora das últimas 
partidas por lesão, no lugar 
deCarlinhos. 
Nãosurtiuo efeito espera- 

do. Pelo contrário. O Vasco 
se salvou graças à trave e a 
Fernando Miguel. Ricardo 
Sá Pinto terá um longo ca- 
minho pararecolocarotime 
narotadas vitórias. 

BRASILEIRO SÉRIE A 

CLASSIFICAÇÃO  p pontos ganhos 3 Jogos Vitis E Empates O Derotas GP-Cols prá GC Goscontra 
EQuiPE PI VE DOGG Equipe PI VE DGPG i9:RoDADA 20" RODADA 

1 Intemacional 3 8 10 5 4 3016 MGrémo US 93% quo Botafogo 2x2 Cesrd Bh Athletco 
2 Flamengo 35181 5 4332 Cad n26 672% Corinthians 1x0 Internacional 1 São Paulo 
3 AttticoMG 201025382 Atwtcoco 28571702 Corta 1x0 Atético-G0 2h  AtéticoGO 
4 Fluminense 2199 5 5292 14 Botaogo 0B8INn402 Fortaleza 0x1 Fluminense 47 16h Vesco 
5 São Paulo 3% 8 6 224 M I5Bahia 918 54927228 com Sport 1x0 Athletico 16h Internacional 

E6 santos WE 6572 Vasco vvs4s0s Flamengo 1x4 São Paulo 18hIS RE Bragantino 
7 Palmeiras SW 67422 glcCortta 95410 % 24 Santos 3x1 Bahia 1Bnl5 Atlético-MG 
8 Sport Um 73919 26 É isRBBragantno vu4s77au4 Goiás 1x1 Vasco 18h15 Baha 
9 Fortaleza MW 6 6 5 16 12 &19Ahetico 6E4408%0 Mx im Palmeiras x AtéticoMG] ZM: Fpttinact 
10 Corinthians um 6 6 7226 Ézocois rv269%a 20h Grémio x RB Bragantino ama, tua 

OS ARTILHEIROS 
15GOLS Thiago Galhardo (inter) 

12GOLS Marinho (Santos) 
10GOLS Pedro(Fiamengo) 
8GOLS Keno(Atiético-MG) 
GOLS Cano(Vasco) Nenê (Fu)e 

Vinícius (Ceará) 
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De Jordan a 
Mourinho, 
um raro acesso 
à intimidade 
Séries documentais permitem aos 

torcedores melhor compreensão das 
trajetórias e decisões de seus ídolos 

MARCELLO NEVES 
marcelo nevesBoglobo com br 

JE Mourinho sempre foi 
um personagem contro- 

verso no mundo do futebol: 
amado ou odiado, sem meio 
termo. Mas o técnico voltou 
aserum fenômeno de popu- 
laridade nas últimas sema: 
nas pelo sucesso além das 
quatro linhas. Na série “AI 
or Nothing: Tottenham 
Hotspur” (Amazon Prime), 
que mergulha nos bastido- 
res do time inglês, o portu- 
guês passou a ser encarado 
com outros olhos e gerou 
simpatia até mesmo de ri- 
vais —e ele não é o único a 
viver esse fenômeno. 
A série documental mos- 

tra o dia a dia do clube na 
temporada 2019/2020. De- 

bates sobre contratações, 
objetivos na Premier Lea- 
gue e até como lidar com a 
pandemia da Covid-19 são 
vistos de dentro. Humani 
zadoe compreendido, Mou- 
rinho rouba o posto de pro. 
tagonista, mesmo diante de 
um elenco recheado de es: 
trelas. Além de “All ou No. 
thing”, o português está em 

“The Playbook” (Netflix). 
Plataformas de streaming 

vêm apostando em séries de 
esportes, que oferecem um 
acesso antes impensável à 
intimidade das estrelas. Em 
“The Playbook”, cinco téc- 
nicos de diferentes modali- 
dades contam seus segredos 
para a vitória. Outras, como 
“Sunderland até morrer” 
(Netflix), mostram trajetó- 
riasdeclubes, fórmula pare- 
cida com a de “All or No 
thing”, que além do Totte 
nham, já mostrou bastido- 
res de equipes como os All 
Blacks (rúgbi), Philadelp 
hia Eagles (futebolamerica- 
no) eseleção brasileira. 
Nasérie do Tottenham, as 

câmeras posicionadas es 
trategicamente captam rea- 
ções naturais e sinceras de 
Mourinho, atletas e até 
mesmo do presidente do 
clube, Daniel Levy. Um caso 
emblemático envolveu a sa- 
ída do lateral-esquerdo 
Danny Rose, que tinha mais 
de 12 anos de clube, para o 
Newcastle. À época, o trei- 
nador virou alvo dos torce- 
dores pela decisão. Na série, 
fica claro que o ultimato foi 

Câmera, ação. Mourinho na partida do Tottenham contra o Brighton, ontem: para ele, o importante é os torcedores entenderem que atletas são seres humanos 

Outras séries em 
streaming sobre 
esportes 

>"Sonhode > “AllorNo- 
criança” thing: Man- 

(Globoplay), — chesterCity” 
sobrearelação (Amazon 
deatietas, Prime), sobreo 
comoCristia- — recordedo 
ne,comfãs time de Guar- 
mirins. diolaem 2018 

> “Losers" > “FL: Dirigir 

(Netflix),en- Para Viver” 
trevistaatietas (Netflix) conta 
quesofreram — osbastidores 
derrotasmar- — dacategoriana 

cantesna temporada 

carreira 2018. 

dado pelo atleta, que recla: 
mava da falta de oportuni 
dades. Mourinho justificou 
que outros jogadores esta: 
vam em melhor momento, 
mas Rose preferiu sair. 
Curiosamente, o maior 

beneficiado pouco viu a sé 
rie. Ementrevistaao“Tribu- 
na Expresso”, de Portugal, 
Mourinho admitiu gostar 
da fama por causados episó- 
dios, mas lembrou que o im- 
portante é os torcedores en 
tenderem que os jogadores 
também sãoseres humanos. 

— Vi partes (da série). As 
pessoas ficam com uma 
imagem diferente dos joga- 
dores, isso é bom. Só confir- 
maque quando os jogadores 
têm problemas, todos per 
dem — declarou Mourinho. 

Ontem, o Tottenham ven- 
ceuo Brighton por2a 1, em 
casa, e subiu para o segundo 
lugar do Inglês. Em Man 
chester, o United perdeu pa- 
rao Arsenal por la 0. 

LUZES SOBRE JORDAN 

Talvez o maior case de su 
cesso entre os seriados re 
centes seja “The Last Dan 
ce” (Netflix), que mostra 
detalhes a trajetória do Chi 
cago Bulls de Michael Jor- 
dan, que dominou a NBA 
nos anos 1990. A série che- 
gou a ser a mais assistida da 
plataforma durante duas se 
manas em maio eatingiu 6,1 
milhões de telespectadores 
na ESPN americana. 
“Sunderland até morrer” 

também se tornou um su 

cesso por mostrar a realida- 
de dos clubes de menor in 
vestimento do futebol in 
glês. Não há títulos ou glóri 
as, apenas dificuldades e 
crises. Talvez por mostrar 
uma realidade pouco co- 
mum, causou tanta identifi 
cação com os torcedores, 
que o adotaram como se- 
gunda equipe. 
A série do Sunderland é 

totalmente o oposto da 
“Matchday: FC Barcelona”, 
que recebeu críticas por cri 
ar um universo fantasioso 
em volta do clube catalão. 
Além de ser produzida pela 
principal patrocinadora do 
clube, os diálogos pouco es 
pontâneos, oselogiosemex 
cesso diferem do que o time 
viveu em campo. 

BOTAFOGO 

Alvinegro tem campanha de Z-4 
como mandante no Brasileiro 

Na luta para não entrar na 
zonado rebaixamento, o Botafo- 

go não tem feito a sua parte. O 

Alvinegro encerrou sua participa- 
çãono primeiro turno como um 
dos piores mandantes do Brasi- 

leiro. Em dez jogos no Nilton 
Santos, foram apenas duas vitóri- 
as. Onúmero de derrotas conse- 

gue sermaior do que o de triun- 
fos: três. Já os empates, uma sina 

que persegue o clube no Brasilei- 

ro, foramcinco (são ll ao todo, 

contando os confrontos como 

visitante). 
Comapenas ll pontos conquista- 

dos num total de 30, 0 aproveita- 
mentoalvinegro dentro de seus 
domínios é de 36,6%. Sónão é 

pior que o do Goiás, um dos inte- 

grantes do 2-4 do Brasileiro. 
O Botafogo não sabe o que é 
vencer no Nilton Santos há 25 

dias. Oúltimo triunfo foi sobreo 

Palmeiras, por2a1, pela 14º 
rodada do Brasileiro. 

Uma dos tropeços em casa foi 
parao Cuiabá, na semana passa- 
da, pela Copa do Brasil. O jogo de 
volta será amanhã. E, por causa 

desta derrota, os alvinegros 
precisam da vitóriaa qualquer 
custo. O empate garante a vaga às 
quartas de final para o adversário. 

Para este confronto, Flávio Tenius 
já está contirmado no comando 
técnicomais uma vez. Mesmo 
queadiretoriaacerte comum 
treinador, ainda hoje 

FLUMINENSE 

Tricolor é o segundo mais eficiente 
em chutes por gol no Brasileiro 

Adificuldade para criar 
chances de go! acompanha o 
Fluminense ao longo do Brasi- 
leiro. Mas otime de Odair 

Hellmann vem sabendo fazer 

destalimitação um trampolim 
paraa eficiência. Seostricolo- 
res chegam à metade do cam- 

peonato com a quarta melhor 

campanha, boa parte deste 
feito se deve ao alto aproveita 
mento das poucas oportunida- 
des quesurgem. 

OFluminense tema segunda 

menor média de chutes por gols 

na Série A: são 5,4. Dono do me- 
lhor ataque do campeonato, com 
33gols,o Flamengo precisa de 
6,4finalizações paramarcar. 
Sóolíder Internacional é mais 

eficiente que ostricolores. Mas a 
diferença entre os dois é peque- 
na Os colorados marcam um gol 
acada5,1 chutes. Os dados são 

dosite Sofascore 
Aeficiênciatricolor se reflete 

tambémno número de passes 
trocados para marcar um gol. O 
time é o dono da menor média da 
Série A. São 274 para cada vez 

que atinge ameta do rival 
Paraojogo contra o Grêmio, 

domingo, no Maracanã, o ataque 
ganhará reforços. Depois de 
cumprir suspensão, Fred estará 
devolta Outro que deve retornar 
é Luiz Henrique, preservado 
contraoFortaleza por ter recém 

retornado da seleção sub-20. 

Hamilton vence; Mercedes fica 

com mundial de construtores 
É o sétimo título da equipe, que bate recorde; inglês está próximo do hepta 

vota náua 

0 inglês Lewis Hamilton 
chegou à nona vitória na 

temporada, ontem, em Ímo- 
Ia, e está perto do heptacam- 
peonato mundial da catego- 
ria. Ele pode garantir o título 
na Turquia, na próxima cor- 
rida, dia 15. Ontem, foi sua 
equipe, Mercedes, que co- 
memorou a conquista do 
mundial de construtores, 
coma dobradinha do inglês e 
do finlandês Valtteri Bottas 
no GP da Emília-Romanha. 
Daniel Ricciardo (Renault) 
completou o pódio. 

Esse é o sétimo título da 
Mercedes que quebrou re- 
corde histórico da Ferrari, 

que venceu seis títulos segui. 
dos de 1999a 2004. Com 479 
pontos, a escuderia não pode 
mais ser alcançada por RBR 
(226) ou Renault (135). 
Logo após a corrida, Ha- 

milton admitiu pela primei- 
ravezquenãosabesevaicon- 
tinuar na categoria no ano 
que vem. Ele ainda negocia 
com a Mercedes a renovação 
do contrato. A equipe quer 
vínculo longo e ele, não. 
— Eu gostaria de estar 

aqui ano que vem, mas não 
tenho certeza. Há muitas 
coisas que me empolgam 
sobre a vida que terei depois 
de aposentar. Há muitas 
coisas na minha mente no 

momento —disse o inglês. 

MUNDIAL DE PILOTOS 
Lewis Hamilton (Mercedes) 
ValtteriBottas (Mercedes) 
Max Verstappen (RBR) 
Daniel Ricciardo (Renaut) 
Charles Leclere (Ferrari) 
Sergio Pérez (Racing Point) 
Lando Norris (Mearen) 
Carlos Sainz (McLaren) 
Alexander Albon (RBR) 

10 Piere Gasly (AlphaTauri) 

Hamilton, que largou em 
segundo, chegou a perder o 
posto para Max Verstappen 
na largada, mas superou 
tanto o holandês quanto 
Bottas após adiar sua parada 
paratrocadepneuseganhar 
vantagem com a pista livre. 
Pouco depois das paradas 

Homenagem. Hamilton com o troféu que tem a forma do circuito de Ímola e dedicatória a Ayrton Senna 

de Verstappen e Bottas, o he. 
xacampeão pediu, via rádio, 
para não parar naquele mo- 
mento. O inglês começou a 
fazer as voltas mais rápidas 
do GP masa vantagem proje- 
tada pela Mercedes para que 
Hamilton retornasse à pista 
na liderança não seria sufici 

ente se não fosse um safety 
carvirtual, que entrouem ce- 
naapósum problemano car- 
rode Esteban Ocon. 
Após eficiente parada nos 

boxes, o inglês voltou com 4 
segundos à frente de Bottas. 

Ele, Bottas e Daniel Ricci- 
ardo, oterceirocolocado, le 

IIS MM DJ 

varam para casa um troféu 
especial: com o formato do 
traçado italiano e um dia- 
mante incrustado na curva 
Tamburello, com a mensa- 
gem “dedicado a Ayrton”. 
Foi nesta curva que hoje é 
uma chicane que, em 1994, 
Ayrton Senna morreu. 
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ENTREVISTA 

Cristóvão Borges/ técnico 

Ex-Vasco, Fla e Flu diz que a pausa foi necessária para repensar o jogo e chama para 
sia responsabilidade de ser exemplo de treinador negro bem sucedido no Brasil 

BRUNO MARINHO 
bruromarinhoBestra intbr 

ristóvão Borges 
acredita estar pa- 
gando o preço da 
escolha que fez 
ainda em 2017. 

Descontente com seu pró- 
prio trabalho, resolveu se 
afastar depois de ser demiti- 
do do Vasco. Tirou dois anos 
para estudar e tentar enten- 
der o que estava acontecen- 
do consigo e com o futebol. 
Hoje, diz ter encontrado as 
respostas. O trabalho no 
Atlético-GO, no começo 
deste ano, interrompido 
não por causa de maus re- 
sultados, mas por resistir às 
interferências do presiden- 
te do Dragão, reforçou a 
convicção. Confinado devi- 
do à pandemia, não se cala 
diante do racismo e outras 
mazelas, ainda que isso ve- 
nhaa fechar outras portas: 
“Sou um ser politico, um 
treinador negro dentro de 
um contexto onde isso não é 
realidade” 

Como está a vida durante a 
pandemia? 
Sou um cara que fico mui- 

to em casa, então eu me 

adaptei rapidamente. Mas, 
como tudo no Brasil, fize- 
mos e estamos fazendo tudo 
errado. Vamos acabar tendo 
o maior confinamento do 
planeta. Mesmo antes da 
pandemia, como dei uma 
parada no futebol, já estava 
meioconfinado. Estudo três 
vezes por semana, três ho- 
ras por dia, em casa. Arru- 
mei um parceiro de estudos 
porque não funciono bem 
sozinho. Estou tirando de 
letrao confinamento. 

De onde veio essa vontade de 
estudar? 
Quando acabou meu últi- 

mo trabalho no Vasco, em 
2017, eu não estava gostan- 
do do que estava aconte- 
cendo, do meu trabalho, 
dos resultados e do que 
meus times estavam jogan- 
do. Refletindo, decidi parar 
e buscar respostas. Nós, 
treinadores, sempre recla- 
mamos da falta de tempo 
para treinar, do calendário, 
do desgaste, mas é reclama- 
ção que acontece desde que 
eu jogava, na década de 
1980. Pensei em qual éain. 
fluência disso no jogo que 
estamos jogando no Brasil. 
Resolvi então me juntar a 
um amigo português (José 
Quadros), muito antenado, 
também treinador, e fomos 
estudar. Ele é meu auxiliar, 
Isso foi no começo de 2017, 
antes que digam que procu- 
rei um português por causa 
do Jorge Jesus (risos). 

Oque estudaram? 
De tudo. Estou sabendo 

de tudo que está aconte- 
cendo no futebol mundial. 
Estudamos todos os times, 
todos os modelos. As difi- 
culdades que as equipes en- 
frentaram, as soluções que 
encontraram, que não en- 

contraram. Conclui meu 
curso na CBF, da Licença 
Pro. Durante anos não tive- 
mos quem ajudasse na for- 
mação, mas isso mudou. 
Participei de congresso da 
Confederação Espanhola, 
também estavam Mauricio 
Pochettino, Arsêne Wen- 
ger, Seedorf. 

oo 
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Preparação. Cristóvão, em seu último trabalho, no Atlético-GO, em fevereiro: treinador ficou mais de dois anos longe do futebol 

“EM VEZ DE 
RECLAMAR, 
FUIME 
PREPARAR 

Paravocê, qual éojogo 
dominante no futebol atual? 
O jogo tem quatro mo 

mentos: as organizações 
(ofensiva e defensiva) e as 
transições (ofensiva e de- 
fensiva). Muitas equipes 
não conseguem manteroal- 
tonível nos quatro momen- 
tos. O Bayern foi campeão 
da Champions por isso, é 
bom nos quatro. O jogo hoje 
é de quem consegue dimi- 
nuir o campo, jogar no espa- 
ço de 40 metros, de forma 
compacta. Ajuda a desgas- 
tar menos. As equipes que 
sofrem mais são as espaça- 
das. Você vai olhar os me- 
lhores times, os grandes su- 
cessos. Como o Flamengo 
de 2019 jogava? Como joga 
o Atlético-MG atualmente? 
Se você pegar o mapa de ca- 
lor dos jogadores desses ti- 
mes, eles percorreram me- 
nores distâncias. Por isso o 
Flamengo conseguia sem- 
prerepetir as escalações. 

O que você não estava 
gostandono seutrabalho? 
Como treinador, me vi 

refém. Olha rotatividade 
do futebol brasileiro. É 
muito grande. Você não 
consegue terminar um tra- 
balho, definir um modelo 
de jogo, colocar ideias em 
prática. Temos em média 
três treinadores em um ti- 
me por temporada. Isso 
tem influência no jogo. Fi- 
camos reféns do que é me- 
nos difícil, que éo jogo rea 
tivo. Ele dá mais confiança 
porque é simples. Enquan- 
too mundo joga com varia- 
ções táticas, estávamos 
presos. Isso está começan- 
doamelhorar. 

Mas você estáa mercê desse 
cenário adverso,não? 
Em vez de reclamar, eu 

fui me preparar. Hoje, de- 
pois de três anos, estou 
pronto, eu me preparei pa- 
ra conseguir estruturar 

minhas equipes da manei- 
ra que eu quero no menor 
prazo possível. Na minha 
volta, tive uma experiên- 
cia curta, mas que já me 
deu um feedback de tudo 
que investi. 

Então por que você foi 
demitido do Atlético-GO? 
Cheguei lá, o time já ti- 

nha disputado a pré-tem- 
porada e o primeiro jogo. 
Tive dois treinos para colo- 
caraequipeem campo para 
jogar. Estávamos bem, ven- 
cemos o maior rival (Goi- 
ás) por3a0, nos classifica 
mosnaCopado Brasil. Mas 
mesmo com tudo isso, fui 
demitido (com seis vitóri- 
as, dois empates e uma der- 
rota) porque existia in- 
compatibilidade com o 
presidente. Adson Batistaé 
um presidente personalis- 
ta, que cuida do clube mui- 
tobem. Mas ele se assustou 
comaofensividade. 

Q 
“Temos em média três 
treinadores em um time 
por temporada. Isso tem 
influência no jogo. 
Ficamos reféns do que é 
menos difícil, que é o 
jogo reativo. Ele dá mais 
confiança porque é 
simples” 

“Sou um ser político, um 
treinador negro dentro 
de um contexto onde 
isso não é realidade. 
Qualquer destaque que 
eu tiver, estarei 
politicamente lutando 
contra um sistema que 
oprime” 

Cristóvão Borges, técnico 

Ecomovêalevadetécnicos 
estrangeiros no Brasil? 
Altamente saudável, mas 

o treinador de fora chega 
sem essa carga e com certa 
tolerância. Elenãoherdaes- 
se círculo vicioso. Isso ajuda 
otrabalho, mas é indiscuti- 
vela qualidade do Jorge Je- 
sus, do Sampaoli. Conheço 
o Sampaoli há anos, muito 
antes de ele vir ao Brasil. 

Ecomo você se vê sendo uma 
referência quando o assunto é 
racismo no futebol? 

Isso representa muito 
para mim e é uma parte do 
que motiva também. Além 
da minha paixão pelo fute- 
bol, eu seio que eu repre- 
sento e o que posso repre- 
sentar, o que posso influ- 
enciar sendo um treinador 
de algum destaque e sendo 
negro, por causa da desi- 
gualdade social e racial 
neste país. Essa represen- 
tatividade me motiva, me 
dá força. É uma responsa- 
bilidade muito grande, 
mas que me dá orgulho, 
que me joga para cima, pa- 
rafrente. Carrego com gar- 
ra, como maior prazer. 

Eachaque ser esse 
representante contrao 
racismo pode te prejudicar? 
Tem muita gente que tem 

receio de falar a respeito 
porque sabe como é uma 
coisa velada. Quanto mais 
esconder, ou calar quem fa- 
laa respeito, isso faz parte 
do processo do racismo, por 
isso é delicado se posicio- 
nar, Se tiverem possibilid; 
de de não te dar espaço, não 
darão, isso acontece, sim. 
Dependendo da circuns- 
tância, pode me prejudicar 
também. 

Evocê está disposto alidar 
comisso? 
Sou um ser político, um 

treinador negro dentro de 
um contexto onde isso não é 
realidade. Mesmo se não 
quisesse, já sou. Quero ser 
bom treinador, eu busco is- 
so. Qualquer destaque que 
eu tiver, estarei politica- 
mente lutando contra um 
sistema que oprime, 

Como vê o caso Carol Solberg? 
O Brasil tem uma esquizo- 

frenia em vários aspectos e 
se entrarmos nisso, vamos 

falar de racismo, de violên 
ciacontraa mulher, de sexis- 
mo. Cobra-se posiciona- 
mento dos atletas, aí quando 
tem algum que se posiciona, 
ele sofre assim. E os jogado- 
res que, na época da eleição, 
se posicionaram a favor do 
presidente eleito? Com eles 
não aconteceu nada. Mas 
como ela é contrária ao can- 
didato eleito, vai acontecer? 
Por que é do vôlei? Por que é 
mulher? Ela não deveria ter 
sido nem advertida. 

Equaléo papel do futebol 
nessas pautas mais sociais? 
É o de denunciar, falar, se 

colocar contra o racismo, 
contra a desigualdade soci- 
al, contra a falta de oportu- 
nidades, contra a violência 
contra a mulher. Contra to- 
das essas pragas que exis- 
tem no mundo. O futebol já 
faz isso, mas de uma manei- 
ratímida porque osistema é 
pesado, forte. Neste mun- 
do, temos de nos posicionar 
e falar cada vez mais. 
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PATRIMÔNIO CULTURAL CARIOCA, rodas retomam programação 
com diferentes níveis de compromisso com os protocolos da pandemia 

Samba da Feira. 
No sábado (24) 

3mil pessoas 
estiveram no 

eventono 
Engenhão: 

máscaraera 
raridade 

Vaca Atolada. 
Nosamba da 

Lapa, os 
músicos ficam 
separados do 
público por um 

plástico 

BERNARDO ARAUJO 
Especial para O GLOBO 
segundocadernaSog obo com br 

É h,osenhor vai 
naquele sam- 
ba ali ao lado 
do Engenhão? 
Ouvidizerque 

é bom. Vai escrever no jor- 
nal? Então bota aí: não vai ter 
ninguém de máscara” 
O motorista do carro de 

aplicativo tinha razão: no gi- 
gantesco Samba da Feira, no 
Engenho de Dentro, cerca de 
três mil pessoas curtiam, no 
sábado (24), atrações comoa 
Família Seligaê e o estoura- 
daço Tiee. Era raro ver uma 
máscara, o que traz logo a 
preocupação; afinal, as rodas 
de samba, patrimônio cultu- 
ral carioca, costumam ter a 
aglomeração como princípio 
fundamental. 

— Voltamos no dia 19 de 
outubro, e foi muito emocio- 
nante — conta Moacyr Luz, 
comandante do Samba do 
Trabalhador, no Renascença 
Clube. — O retorno foi com 
os dois pés no freio: vende- 
mos 200 e poucos ingressos 
em vez dos mil habituais, to- 
mamos todos os cuidados. 
Na segunda-feira passada, 

o clima no clube do Andaraí 
era de alegria cautelosa: Mo- 
acyr e seus músicos sobre o 

palco —o formato de roda, 
como público em volta, está 
suspenso —e os frequenta- 
dores em mesas, espaçados, 
na parte descoberta. A entra- 
da sem máscara não é permi- 
tida (embora quase todos as 
tirem, coma desculpa dacer- 
vejae dos petiscos), eo álcool 
gelestava à disposição. 

— Tem umas 300 pessoas 
aí —diziao cantor depois do 
show, que teve seu ápice em 
músicas como “Saudades da 
Guanabara” e “Vida da mi- 
nha vida”. — Eu tive que ce- 
der ao aumento de preços, 
algo que sempre combati. 
Mas é o tal do novo normal, 
qualquer hora a gente volta 
ao formato tradicional. 
Apesar das saudades (e da 

falta de grana, entre outros 
problemas...), algumas ro- 
das de samba seguem sus- 
pensas ou acontecendo em 
formato virtual, como a do 
Bip Bip (às quintas, 21h, no 
Instagram Grodadobip) e a 
da Casa da Táta (às segun- 
das, 20h, nas contas de mú- 
sicos como Pedro Mirandae 
Alfredo Del-Penho). 

— Prefiro o samba da vaci- 
na, o vatapá da vacina... — 
diz o violonista e piadista 
Luis Filipe de Lima, outroti- 
tular do time do Samba da 
Gávea. —A casa é apertada, 
não tem condição, por en- 
quanto. Ouvi falar em sam- 

SEDOO CARALHO 

SEGUNDO CADERNO 
segundocadernooglobo.com.br 

EXISTE SAMBA SEM 

Samba do Trabalhador. Evento comandado por Moacyr Luz afastou o público dos músicos e vendeu 200 ingressos: antes eram mil 

Q 
“Vai passar 
um tempo 
até todo 
mundo ter a 
maturidade 
deusara 
máscara, e a 
produção não 
tem como 
fiscalizar 
cada pessoa” 

Mário 
Castilho, 
do Samba 
da Feira 

Fiquei 
apavorado 
comas 
aglomerações 
nos sambas, 
embora 
entenda que 
as pessoas 
têm que 
ganhar a 

Luís Filipe 

deLima, 

do Samba 
da Gávea, 
que não 
voltou 

ES 

bas que estão rolando por aí 
e fiquei apavorado com as 
aglomerações, embora en 
tenda, claro, que as pessoas 
têm que ganhara vida. 
Omúsico João Martins, fi- 

gurinha fácil em rodas di- 
versas, que o diga. 
— Nesses meses ajudei a 

minha mãe, que faz comida 
para delivery — explica ele. 
—Além de atrasar um monte 
de boletos, é claro. Agora es- 
tamos voltando aos poucos. 
Rainha do samba digital 

com suas lives diárias, a can- 
tora Teresa Cristinaainda não 
voltou pessoalmente, mas en- 
tende a urgência: 

— Já são sete meses com- 

pletamente parados, a cultu- 
rae o entretenimento estag- 
nados, e pessoas passam por 
necessidades. 
No Samba da Feira, o auxili 

ar de administração Leandro 
Soares, de 23 anos, boné dos 
LA Lakers fazendo sombra no 
rosto (e mais nada), reconhe- 
cia que a proteção às vias res- 
piratórias “não pegou”. 

— A gente vem pro samba, 
quer conversar, beijar na 
boca, tomar uma cerveja, 
não dá pra usar máscara, 
né? —argumenta. 
Segundo a produção do 

Samba da Feira, a aglomera- 
ção não era normal. 

EDITA 

—Umablitz fezosambulan- 
tes irem embora — conta Má 
rioCastilho, produtor do even. 
to que reúne multidões (cerca 
de 5mil pessoas a cada sábado, 
2.500 desdeavolta). — Assim, 
o pessoal que tinha vindo para 
ficar lá fora quis entrar, umas 
300 pessoas (arodaé gratuita). 
Como estava chovendo, foram 
paraapartecoberta, eaglome- 
rou. Vai passar um tempo até 
todo mundo ter a maturidade 
de usar a máscara, e a produ- 
ção não tem como fiscalizar 
cada pessoa, principalmente 
quem estábebendo... 
Dono do Vaca Atolada, na 

Rua Gomes Freire, no Cen: 
tro, Cláudio Cruz conta que 
reabriu cercado por precau- 
ções, até mesmo uma“corti- 
na de plástico” separando o 
público dos músicos. 

— Eu tive esse negócio — 
diz Cláudio, referindo-se à 
Covid-19. — Fiquei um mês 
doente, fui ao hospital to- 
mar oxigênio, não me 
aguentava em pé. Só voltei 
com o samba quando a lei já 
permitia, mesmocomo pre 
juízo que acumulei, de cer- 
ca de R$ 200 mil. Isso aí, eu 
trabalho para recuperar. 
Na Lapa, o tradicional Beco 

do Rato voltou a funcionar no 
dia9 de outubro, e desde então 
apresenta uma agenda luxuo- 

sa, com nomes como Arlindi- 
nho, Marquinhos Sathan, 
Mauro Diniz e Mosquito. 
Se nas casas fechadas os 

cuidados dão o tom, o mes- 
mo não se pode dizer da ro- 
da da Pedra do Sal, na Praça 
Mauá. Quem chegava ao 
Largo de São Francisco da 
Prainha naúltimasegundaà 
noite tinha a impressão de 
que um navio desembarcou 
com tonéis da esperada va- 
cina algumas horas antes: 
barraquinhas ocupavam to- 
da a extensão da rua, e pes- 
soas circulavam ou samba- 
vam como se não houvesse 
amanhã. A impressão era a 
de um túnel do tempo: o ce- 
nário, um dos mais encanta- 
dores do Rio, remete a cen- 
tenas de anos atrás, e a aglo- 
meração de pessoas sem 
máscaras, a um futuro que, 
espera-se, virá logo. 
Entre eufórico e temero- 

so, Moacyr Luz conta que 
adquiriu uma insônia nos 
meses de confinamento. 
— Não consigo dormir 

mais de duas horas seguidas 
Eu me levanto, pego 

oviolão... Vejoas pessoas aqui 
no samba e fico pensando na 
possibilidade de fechar tudo 
de novo, como está aconte- 
cendo na Europa. Acho que a 
gente não aguentaria. 



2 | Segundo Caderno Segunda-feira 2112020 | O GLOBO 

RIO SHOW 
rioshow.com.br 

OS DESTAQUES DE HOJE 

Aviso 

Apágina de programação foi adaptada para dar 
tambémsugestões de atividades em casa, enquanto 
durarem as restrições da pandemia, que fazem com 
que espaços culturais estejam fechados e que não 
possahaver eventos com aglomeração de público. 

O BONEQUINHO VIU 

COMÉDIA 
TELAVIVEMCHAMAS 

w, —Odiretor 
E israelense-palestino 

Sameh Zoabi transforma 
em sátira o drama de dois mundos 
eternamente em embate, Ri-se das 
cenas absurdas vividas pelos 
personagens. maséumriso 
estranho porque abase para tudo 
aquioéreal 
André Miranda 

CRÍTICA 
“Onthe rocks” 

AÇÃO 
TENET 

w — Em'Tenet” (com Jobn David 
Washingtone Robert 
Pattinson). Christopher 

Nolan adiciona algo que pode deixar 
muita gente sem entender o que está 
acontecendo: umatecnologiaque 
muda conceitos da física É o filmemais 
audacioso do diretor — eoutravez vai 
dividir opinibes. essencial no cinema 
Mario Abbade 

Flerta com a obra 
de Woody Allen, mas 
às vezes gira em falso 
SÉRGIO RIZZO rostoweogiobo com br 

Diretor: Sofia Coppola 
Onde: Apple TV+ 

Ass: Sofia Coppolae Bill 
Murray nos brindou, au- 

xiliada por Scarlett Johans- 
son e pela cidade de Tóquio, 
com “Encontros e desencon- 
tros” (2003), quinto lugar no 
ranking de melhores filmes 
da história dirigidos por mu- 
lheres, de acordo com en 
quete da BBC realizada em 
2019 com 368 especialistas. 
Não é pouca coisa paraum 

filme tão jovem, na idade e 
na abordagem, e hoje cultu- 
ado inclusive por especta- 
dores (sobretudo por espec- 
tadoras) que ainda eram cri- 
anças quando foi lançado. 
Vem daí a dimensão da ex 
pectativa que cercava o 
reencontro entre Sofia e 

LIVE 
> PC Silva. Em formato de voz e 
violão, o cantor e compositor 
pernambucano apresentaas 
faixas do disco "Amor, saudade e 
tempo”, que teve participações 

especiais de Mônica Salmaso e 

Ceumar. O repertório também 

conta com sua nova safra de 
canções inéditas. A transmissão 

dalive do projeto Palco Virtual 

acontece pelo Zoom, e a reserva 
doingresso, gratuito, é feita pelo 

site da Sympla. 

Murray em “On the rocks”, 
lançado no Brasil em strea- 
ming depois de passar pelos 
cinemas em alguns países. 
De novo, um homem e 

uma mulher de diferentes 
praça se aproximam ao 
longo da narrativa. A dife- 
rença, desta vez, é que se 
trata de pai e filha, com 
Murray no papel de um mu- 
lherengo incontrolável, e 
Rashida Jones como uma es- 
critora que desconfia do 
marido (Marlon Wayans). 
Os personagens vivem em 

Nova York, onde quase todo 
o filme é ambientado (há 
uma escapadela estratégica 
ao México). É a cidade de 
Sofia. No lugar do estranha- 
mento oferecido por Tóquio 
em “Encontros e desencon- 
tros”, a familiaridade con 
duz aqui aum universo mais 
nostálgico, intelectualizado 

DOCUMENTÁRIO 
“ALICEGUY-BLACHÉ: A HISTÓRIA 
NÃO CONTADA DA PRIMEIRA 
CINEASTA DO MUNDO" 

Aparte detetivesca do longa 
EN dePamelaB Greené 

estimulante, com detalhes 
das pistas parachegar a parentes que 
pudessem desvendar a biografia da 
cineasta. Mas, ao falar desua obra o 
filme mostra pouco. 
RuyGardnier 

DOCUMENTÁRIO 
FAZSOLLÁSIM 

Acidade de Marechal Deodoro 
EN (AL) tem uma particularidade 

dignade nota: boa partede 
seus habitantes estuda músicacom 
afinco. Claufe Rodrigues apresenta esse 
panorama promissor com depoimentos. 
demaestrose alunos. Chamaatençãoo 
fato de queaconexãocom aartenão 
implicaematmostera libertária 
Daniel Schenker 

AÇÃO 
OSNOVOS MUTANTES 

Éumaespécie de “Clube dos 
cinco” (de 1985 dirigido por 
JohnHughes) de super-heróis 

com umapegada psicológica Penaquea 
Foxnão percebeu queesteseriao 
melhor norte paraa história Apesar da 
dramaturgia poucoinspirada.as atrizes 
BluHunt AliceBragae principalmente. 
Maisie Wiliams brilham. 
Mario Abbade 

COMÉDIA 
DEPERTOELANÃO É NORMAL 

Suzana ires estrela, 
roteirizae éaautorada 
peçaque deuorigemao 

filme Cininhade Pauladrige.Eociimão 
éde comédia de TV. com zero coesão 
dramática. trocadilhos queseriam 
eliminados numa revisão criteriosae 
faltadetimingnohumor físico. Nãoé 
normal, OK. mas podiaser engraçada. 
Ruy Gardnier 

DIVULGAÇÃO 

Contos de NY. Rashida Jones e Bill Murray no filme de Sofia Coppola: “Não deu o mesmo encaixe que Murray e Scarlett. mas à sua maneira também funciona" 

e endinheirado, que lembra 
o de Woody Allen dos anos 
1970 aos 1990. 
Como a suspeita da filha 

levao paiase tornar um mis- 
to de conselheiro e detetive 
amador, há algo na trama, 
misturando a seriedade do 
assunto com a leveza do 
tom, que pareceflertecomo 
divertido andamento de 
“Um misterioso assassinato 
em Manhattan” (1993), cu- 
jo argumento saiu de uma 
costela de “Noivo neuróti- 
co, noiva nervosa” (1977). 
O mundo de “On the 

“Dogville! no palco on-line. Mel Lisboa estrela peça exibida hoje e amanhã 

rocks” tem parentesco tam- 
bém com o cinema de outro 
nova-iorquino, Noah Baum- 
bach (“A Lula e a Baleia”, 
“Frances Ha”, “História de 
um casamento”). Quem esti- 
ver habituado a curtir esses 
dois universos dramáticos, 
de gente urbana e defeituosa 
(perdão pela redundância) 
lidando com seus relaciona- 
mentos, encontrará abrigo 
no filme de Sofia. 
A exemplo de “Encontros e 

desencontros”, a história se 
alimenta em boa medida do 
charme da imperfeição, um 

TEATRO 
> 'Dogville! Adaptação teatral do 
cultuado filme do diretor dinamar- 

quês Lars Von Trier, de 2003,0 
espetáculo estrelado por Mel Lisboa 
(e com nomes como Fábio Assunção 

e Selma Egrei no elenco) tem exibi- 

ção on-line. A montagem dirigida por 

Zé Henrique de Paula, que foiapre- 
sentada no Rionofim de 2018, será 
mostrada com mistura de trechos 
gravados com leituras ao vivo. Sege 
ter, às 19h. Grátis. No Facebook e no 
YouTube (DogvileAPeça) 

pouco mais dos homens do 
que das mulheres. Felix, o 
personagem de Murray, ves- 
te esse figurino à perfeição: 
ao mesmo tempo em que seu 
passado condena e seu pre 
sente não inspira confiança, 
como resistir a essa figura às 
vezes adorável? 

Éo dilema de Laura, a fi- 
lha (e mãe de duas crian- 
ças) que Rashida —filha da 
atriz Peggy Lipton e do pro- 
dutor musical Quincy Jo 
nes — interpreta no fio da 
navalha entre o drama e a 
comédia. Não deuo mesmo 

CINEMA 
> 'Os melhores anos de uma vida". 
Ofiime de Claude Lelouch, no origi- 
nal*LesPlus belles années d'une 

vie” (França, 2019), que acompanha 
mais uma vezos personagens do 
clássico “Umhomem, uma mulher”, 
(1966) tem sessões de pré-estreia 

dehoje a quarta. Com Anouk Aimée 
e Jean-Louis Trintignant,a trama 
traz oreencontro, 50 anos após seus 

personagens viverem uma história 

deamor. 14anos. Seg. ter e qua, no 

Reserva Cultural Niterói, às 15h20. 

encaixe que Murray e Scar- 
let, mas à sua maneiratam- 
bém funciona. 
O elenco não tem como 

impedir, no entanto, que o 
filme, mesmo com econô- 
micos 96 minutos, dê em di- 
versos momentos a sensa- 
ção de girar em falso, criada 
por alguns diálogos que so- 
am pretensiosos, embora 
sejam banais, e pelo modo 
solto de conduzir o fiapo de 
trama (a frouxa suspeita de 
infidelidade usada para mo 
ver a dinâmica esgarçada 
entre paie filha). 

> 'Mentirasalvadora. O filme é 

exibido hoje no Estação Net Botafo- 

go3, dando início auma série de 
sessões com 19 produções em torno 

de Marilyn Monroe, diariamente, às. 
17h30, até o dia 20. Cada exibição 
conta com a apresentação de um 

crítico de cinema. A seleção inclui 

longas dirigidos por John Huston, 

Laurence Olivier, Otto Preminger, 
Howard Hawks, George Cukor e Billy 
Wilder, que assina “O pecado mora 

ao lado" (1955), sábado, dia 14,e 
*Quanto mais quente melhor" 

(1959) terça, dia I7.R$15. 

HORÓSCOPO 
CLÁUDIA LISBOA 

ÁRIES (21/3 a 20/4) tamento reg: Modaiado: epi Signo complementa ta 
Regente tata 
As suas buscas e intenções profissionais devem ser repensadas para que 

possam se atualizar, afinal, aquilo que era uma meta ontem, pode já não ter um 
significado hoje. É tempo de renovar os planos, 

TOURO (21/4 a 20/5) tiemento: terra Modalidade: ix: Signo complementar: Escorão 
Regente: Ven 
A maior força que está à sua disposição agora é a do coletivo. Permita-se 

então estar mais perto das pessoas em quem você confia e que acreditam no seu 
sucesso. É tempo de compartilhar seus sonhos. 

GÊMEOS (21/5 a 20/6) tement: hr Medaidade: tio Sigo complementa: Sage 
Regente Merci 
As ideias confusas ou pouco consistentes devem agora se desenvolver de 

maneira mais objetiva, facilitando assim as devidas concretizações. Contemple com 
calma as suas metas. É tempo de boas resoluções. 

Ciên Regente tua 
ly) Casa hoje você perceba sua mente mais agitada, gerando pensamentos 
confusos, procure diminuir o ritmo para poder restaurar o seu equilibrio. Assim você 
evita a desconcentração, É tempo de usar a razão. 

CÂNCER (21/63 22/7)tiemento: ous Modalidade: imusve Signs complementar: 

LEÃO (23/7 a 22/8) tiemento: om: Metadado fi Siga complementar squásic Regente 
sa 
Para vivenciar o seu caminho de forma potente, é importante lembrar da 

importância dos limites na construção de jornadas seguras e eficientes. É tempo de 
fazer uso da maturidade para fazer boas escolhas. 

VIRGEM (23/8 a 2/9) Demente fera Motutitade Wetóet gro complementar: 
Regente uerurc 
O romance está no ar para você, e para aproveitar o momento é preciso 

buscar o equilibrio entre as suas necessidades e as do outro. Assim o encontro fui de 
forma construtiva. É tempo de harmonia 

LIBRA (23/9 2 22/10) temente: dr Modasidade: imputsio Sp complementar: Ares 
Regente vis 
Muitas vezes os medos são puro fruto da imaginação, e por isso é tão 

importante buscarmos desenvolver um olhar crítico para perceber e avaliar a nature- 
za daquilo que sentimos. É tempo de usar a sensatez. 

0 N ESCORPIÃO (23/10 a 2171) temente tosa Motanént fx sn complementa 
Teu Begete Puto 

[DAM] Agora o seu potencial criativo está fortalecido, e essa força deve ser direci- 
onada para o seu trabalho, favorecendo os projetos em andamento e também os 
novos planos. É tempo de deixar a mente livre. 

E] SAGITÁRIO (22/11 3 21/12) bemento fora Modalidade Mto! Signo complementar 
DO Gêmeos pegente sígtr 
E Asua sociabilidade está aumentada, possibilitando acordos e entendimen- 

tos importantes para as relações. Trata-se, portanto de uma oportunidade para estrei- 
tar os laços afetivos. É tempo de união. 

[=] CAPRICÓRNIO (22/12 42071) cem era Mata ip So 
complementar Cice Regent: Saturro 

[NINA por mais que os pés firmes no chão lhe tragam a segurança que você 
necessita para caminhar, é preciso deixar que os sonhos e as fantasias também façam 
parte dos seus projetos. É tempo de sensibilidade. 

AQUÁRIO (2171 a 19/2) temente: se Modaidade: fia Signo complementa: Leda Regente: 

Ao ampliar as fronteiras do saber, você se permite acessar ideias e entendi- 
mentos mais promissores, deixando de lado certas mentalidades que acabam limitan- 
do o seu potencial. É tempo de conhecimento. 

E 
Aquilo que pede por cura em você deve hoje receber a devida atenção, já 

que o dia traz a força da regeneração, Deixe então ir 0 que não promove a sua paz de 
espirito. É tempo de libertar suas emoções. 

PEIXES (20/2 a 20/3) Elemento: água Modalidade: Mutaal Sigo complementa: Virgem 
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Ea 
PATRIC IA NOTA Parao vídeo do Portados NOTA Paraa HBO por não cuidar das 

Fundos sobre o remake de legendagens como suas ótimas 
“Pantanal”. É um diálogo séries mereciam.'The 

KOGUT engraçadíssimo entreo undoing”, por exemplo, estreou 
diretor (Fabio Porchat) ea com frases faltando, inclusive 

Com Anna Luiza Santiago, Thayná Rodrigues, atriz (Evelyn Castro). Vale em diálogosimportantes. É 
Gabriela Antunes e Gabriel Menezes togutSog'obo combr procurar nasredes deles. recorrenteeirrita. 

CRÍTICA 

David Letterman 

e Kim Kardashian 

por contraste 

Par marcante 

Grazi Massafera gravou remotamente o 
especial “Os casais que amamos”, do Viva. 
Aatriz comentou sobre o par que fez com 
Romulo Estrela na novela “Bom sucesso”. 
Asérie estreia episódios inéditos em 21 
denovembro. 

Fogão e saudade 

“Tempero de família” ganhará mais duas 
temporadas ano que vem. A primeira delas 
começaráa ser gravada esta semana, no 
Rio. Rodrigo Hilbert está animado, mas já 
com saudades: “Vai ser difícil ficar longe da 
pequena (sua filha, Maria, de 1ano), pois 
estamos morando em São Paulo. Estou 
apaixonado. Ela é muito fofa”, Maisno site. 

título da série de entrevistas de David Letter- 
man na Netflix, "My next guestneeds no in- 

troduction” (meu convidado dispensa apresenta- 
ções), parece uma provocação. Talvez seja. Se todo 
mundo já sabe quem é a pessoa que estará no palco, 
para que mesmo serve a entrevista? A interrogação 
se agrava quando esse interlocutor é Kim Kar- 
dashian. Porque “dispensar apresentações” é um 
eufemismo no caso dela. Quem acompanha a “kar- 
dasholândia” naquela inesgotável franquia de rea- 
lities sabe que Kim é um dos expoentes da família. 
Coleciona milhares de seguidores nas redes sociais Plataforma 
eganha muito dinheiro por ali. Em outras pala- Notas musicais 
vras, a influencer vive de dispensar apresentações. Martelo batido: “Filhas de Eva” vai ser 
Seutrabalho é justamente se expor. Com Letter- Sucesso em “A dona do pedaço” como par de Malvino Salvador, Guilherme Lei- lançada no Globoplay em 2021. Estrelada 
man, entretanto, a conversa correu bem e foi até cam posa para a coluna. Na quarentena, ele vem fazendo aulas de música por Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e 
reveladora. Recomendo o programa. Vanessa Giácomo, a série é de Adriana 

Eles falaram de aparências, de dinheiro, da rela- 
ção com O]. Simpson, do padrasto transexual, do 
vídeo íntimo vazado em 2007, entre outros temas. 
Mas o êxito do episódio não se deve apenas à boa 
técnica de entrevista ou às piadas que o apresenta- 
dor, num truque charmoso, dispara com a expres- 
são séria, O que fez a noite foi sobretudo o contras 
teentre o mundo dele (uma estrela da TV tradicio- 
nal de pouco mais de 70 anos) e o dela (uma qua- 
rentonaalfabetizada pelo universo digital, ou, 
mais do que isso, uma letra desse alfabeto ). Num 
momento de sinceridade aguda (pelo menos pare- 
ceuassim), Kim disse que, quando contou a ami- 
gos que iria ao programa, eles sequer sabiam quem 
era Letterman. O episódio, portanto, diz muito 
dela. E dele também. 

Falcão, Jô Abdu, Martha Mendonça e 
Narede Nelito Fernandes, com direção artística 

de Leonardo Nogueira. 

arquivo Esso 

Filho de Marília 
Gabriela, Theodoro 
Cochraneéator, — Corpomédico 
figurinista, diretor, 
cenógrafo... Ele Já começou a escalação de elenco para a 
mostratodasessas próxima temporada de “Sob pressão”. 
habilidades em seu 
canal no YouTube, o 
TeteáTheo.Cleo Série 
está entreos que 
gravaram comele A Record também está selecionando atores 

paraa série “Ameaça invisível”, de Ajax 
Camacho. A trama tratará do coronavírus. 

Passatempo 
O CORPO É O PORTO André Dahmer ZITS scott e Borgman 

gs e SE 
A espauetção!. o quando ELES pt ê 

ESTUDAM, PARECE, 

O SENHOR JA MET) 
MOSTROU À Sa, 
COLEÇÃO DÊ 

REVISTAS ANTIGAS, 

wwiw.coquetel.com.br & Revistas COQUETEL 
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Tório Sul Jtemporário | japonesa pe (sigla) — | de 201: POR SÔNIA PERDIGÃO além da palavra original, Com a sequência de 
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“Moço tá passando, 
moço tá comprando” 

VE já deve ter ouvido isso centenas de 
vezes, “O moço tá passando, o moço tá 

comprando", numa voz ampliada num sis- 
tema de som lamentável. Aqui em casa to- 
do dia entra pela janela esse clamor mal 
microfonado e um tanto desesperado, pelo 
menos é o que eu ouço, de que o moço tá le- 
vando o que não faz mais sentido, “a gela- 
deira velha, o triturador de esperanças, o 

OBITUÁRIO 
Tom Veiga/ APRESENTADOR, 47 ANOS 

fogão de melancolias, ailusão àtoae o beijo 
de liquidificador que não trepida mais o 
céu da boca de ninguém”. 
O “moço tá passando” é uma voz gravada, 

sem rosto, e viaja como uma assombração so- 
nora pela cidade na cabine de uma kombi aos 
pedaços, às vezes um caminhão com a carro- 
ceria já apinhada de bugigangas compradas 
nobairroanterior. É uma profusão de cacare- 
cos amontoados, um almoxarifado de fracas- 
sos, e daqui do alto da minha janela eu consi- 
go identificar a máquina de moer carne, a en- 
ceradeira de amor encerrado, o abraço que 
perdeu aoportunidade e uma procissão de bi- 
belôs, dezenas de anjos já sem sangue na veia 
etambém na decoração. 
Dizem que entre um anúncio e outro — 

“compro a bacia das almas, o espremedor de 
traumas, a chaleira dos rancores” — o alto-fa- 
lante da geringonça toca o gospel “Uma nova 
história Deus tem pra mim”, de um certo 
Fernandinho. Com sinceridade, na minha 
rua nunca ouvia canção. Sempre que o moço 
tá passando aqui - “tá comprando pratos que 
perderam o apetite, fogões de sonhos esque- 

cidos, aquecedores sem a chama azul da feli- 
cidade” —euouço emalgum canto damemó- 
ria “A festa dos Santos Reis”, do Tim Maia. É 
aquela em que os santos chegam tocando 
sanfona, violão, e vão levando o que podem — 
“sedeixarcomeles/eleslevam até os bodes/os 
bodes da gente/os bodes mé”. 
Deusme livre de associara delicadeza dos 

santos católicos, que prometem levar para 
longe os carmas mal re- 

Omoço da kombi  solvidos, com a estri- 
não pergunta dência chata, os deci- 
nada e com sua béis ilegais, de um pre- 
gritariaacordaa | gão de ferro velho. Mas 
cidade para ostempos são outros. O 
informar queestá moçotápassando-eos 
embuscadoque — pinguinsde louçaestão 
sobrou das glórias cansados desses mares 
do sacrossanto lar aquecidos de tensão. O 

moço tá comprando — e 
oguarda-roupanunca mais serviu de escon- 
derijo a qualquer amante. 
O que fazer com a grande dor das coisas 

que passaram? 
Indiferente ao tamanho dessas dores, o 

moço da kombi não pergunta nada e com 
sua gritaria acorda a cidade para informar 
que está em busca do que sobrou das glórias 
do sacrossanto lar. Nemaí parao inconveni- 
entedacena, ele passeiaseu féretro de quin- 
quilharias aos olhos da vizinhança —e lá se 
vão os bisotados do espelho que, faz tempo, 
não se davam mais ao desfrute dos corpos 
ensandecidos no quarto do 402. 
Quando todo mundoeracriançaum amo- 

ladorde facas levavaterror às famílias do su- 
búrbio, porque a presença dele na ruaerasi- 
nal de que alguém morreria. O moço da 
kombi tá passando para confirmar que de- 
senlaces são inevitáveis. A panela cansada 
de protestar, a gaveta com a carta anônima, 
ojacaré embaixo da cama, avitrola enferru- 
jada pelas lágrimas do bolero, o punhal en- 
terrado no peito, a luminária que perdeu a 
luz própria, a cama que deixou de ranger te- 
são, o esqueleto atrás da porta e o ferro de 
engomar que não passa mais a vidaa limpo. 
NoDiade Finados, o moço dascoisas mor- 

tas é o meu personagem. Que pelo menos 
hoje ele passe em silêncio. 

Morre Tom Veiga, o Louro José do programa “Mais Você” 
Corpo do apresentador foi encontrado em sua casa,no Recreio, na tarde de ontem. Polícia investiga causa da morte 

0 ator Tom Veiga, que in- 
terpretava o papagaio 

Louro José no programa 
“Mais Você”, da apresenta- 
dora Ana Maria Braga, na 
TV Globo, foi encontrado 
morto em sua casa no con- 
domínio Interlagos de Itaú- 
na, no Recreio dos Bandei- 
rantes, Zona Oeste do 
na tarde de ontem. Veiga, 
que tinha 47 anos, traba- 
lhou por mais de 20 anos 
dando voz ao boneco, que fi- 
cou conhecido pelas tiradas 
de humor que funcionavam 
como contraponto às recei- 
tase entrevistas de Ana Ma- 
ria. Até o fechamento do 
dessa edição, não havia in- 
formações sobre a causa da 
morte. A 16ºDP (Barra da 
Tijuca) investigao caso. 
Segundo a assessoria da 

apresentadora, Ana Maria 
Braga soube da morte do co- 
lega enquanto estava na es- 
trada, retornando de sua fa- 
zenda na cidade de Bofete, 
nointerior de São Paulo, pa- 
raacapital paulista. 
Ana Maria expressou sua 

dor em um post nas redes so- 
ciais, no qualse referiua Tom 
como um filho. “Perdi meu 
parceiro de todo dia, meu 
amigo, meu filho. O Tom era 
um menino de sorriso solto, 
sempre alegre, com um hu- 
mor único e talentoso de- 
mais. A fragilidade da vida 
nos pegou mais uma vez de 
surpresa e me deixou com- 
pletamente sem chão. O mo- 
mentoagora é de oração”, dis- 
seaapresentadora. 

CRIADO EM 1996 
Tom Veiga conheceu Ana 
Maria por acaso e passou por 
muitas profissões antes de 
chegar à televisão. Foi office- 
boy, motorista de ambulân- 
ciae trabalhou com eventos. 
O primeiro encontro com a 
apresentadora de quem se 
tornaria parceiro de progra- 
ma foi em 1995, quando or- 

Ao “Fantástico, Xuxa fala de abuso de poder, diversidade e tolerância 

ganizava feirinhas de artesa- 
nato. Ana Maria frequentava 
essas feiras para divulgar o 
“Note e anote”, programa 
queelacomandavana TV Re- 
corde que a tornaria famosa 
em todo o país. Num desses 
encontros, elao convidou pa- 
ra integrar a equipe, e ele se 
tornou assistente de palco. 
Naépoca, o horário matu- 

tino na TV aberta ainda era 
ocupado principalmente por 
programas infantis. O “Note 
e anote” começava logo de- 
pois de uma dessas atrações, 
e Ana Maria Braga sentiu a 
necessidade de ter um bone- 
co parachamar a atenção das 
crianças quando seu progra- 
ma começasse. Ali começava 
anascer o Louro José. 
“Precisava ser um bicho 

que falasse, que interagisse 
comigo, mas não podia ser 
cachorro, porque cachorro 

não fala, passarinho não fa- 
la. E, por eliminação, deci- 
dimos pelo papagaio”, con- 
tou Ana Maria ao site “Me 
móriaGlobo”.“Eutenhoum 
em casa chamado Louro Jo- 
sé. Ele fala e assobia o hino 
nacional. E eu disse: Vamos 
pôro Louro. Fiz um primei- 
ro rascunho do desenho e 
pedi para uma pessoa que 
desenvolvia bonecos fazê- 
lo. Ele nasceu todo mam- 
bembe. Depois a gente foi 
ajeitando, mudando a espu- 
ma, até que ele virou global 
—aí ficou um astro, lindo. É 
um filho mesmo”. 
A produção do programa 

testou vários candidatos, 
mas Tom se destacou. Após 
um dia de trabalho, pegou o 
fantoche para brincar com 
seus colegas. Ana Maria Bra- 
gaviu, gostou e pediu que ele 
fizesse o ao vivo no dia se- 

guinte. Deu tão certo que o 
Louro José foi ganhando gra- 
dualmente mais espaço na 
atração da Record. Já no 
“Mais você”, passou a dividir 
aapresentação com a “mãe”. 
O personagem se tornou 

tão popular, que fez apari- 
çõesemvários outros progra- 
mas da TV Globo, como “Sí- 
tio do Picapau Amarelo”, 
“Malhação”, as séries “Louco 
por elas” e “A mulher invisí- 
vel”, e as novelas “Cheias de 
Charme” e “A dona do peda- 
ço”. Quando completou 18 
anos, teve até mesmo sua his- 
tória contada em um Arqui- 
vo Confidencial, no“Domin- 
gão do Faustão”. Num grande 
e bem humorado quadro, o 
público viu o nascimento do 
Louro e depoimentos de sua 
família de penas. 
O sucesso também quase 

gerou uma disputa judicial. 

Em setembro de 1997, seis 
meses após a criação do per- 
sonagem, a Record tentou 
registrar a marca Louro José 
no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (IN- 
PI). O pedido foi negado 
porque a empresa de Ana 
Maria Braga (Ambra Agen- 
cia de Eventos e Produtora 
LTDA.) jáhavia feito o regis- 
tro antes. O interesse pelo 
uso da marca se justificava 
pelo grande apelo do perso- 
nagem entre as crianças —e 
suas muitas versões em 
brinquedos. 
No mês passado, Tom ha- 

via se separado da segunda 
mulher, a empresária Cy- 
belle Hermínio Costa, de 31 
anos, com quem foi casado 
por nove meses. Antes, ele 
havia sido casado por 14 
anos com Alessandra Veiga, 
com quem teve uma filha. 

Parceria. 
Tom Veiga 
conheceu Ana 
Maria Braga 
numa feira de 
artesanato e 
acabou 
dividindo 
programa com 
ela por 24 anos. 

sobre diversidade (expressan- 
do sua vontade de que tivesse 
havido paquitas não-louras) e 
de tolerância. Ela também es- 

Asia Xuxa, em 
entrevistaà repórter Re- 

nata Ceribelli exibida on- 
tem à noite pelo programa 
“Fantástico”, da TV Globo, 
falou pela primeira vez so- 
bre a relação com sua ex- 
empresária, Marlene Mat- 

tos. Conforme antecipou o 
blog de Patrícia Kogut, no 
podcast do programa Xuxa 
diz tersido vítima de “abuso 
de poder” de Marlene. 

“As histórias (de Xuxae das 
paquitas) se misturam 
quando a gente conversaso- 

bre isso e vê que ela usou 
muito abuso de poder em ci- 
madagente. A gente se con- 
sidera pessoas que deixa- 
ram que tudo isso aconte- 
cesse. Não fomos forçadas a 
fazer absolutamente nada. 
Eu deixei elatomarcontada 

minha vida. Ela fazia as coi- 
sas e eu aceitava. Aceitar ser 
conivente é uma coisa que 
eu não aceito (hoje) de jeito 
nenhum”, disse Xuxa, que 
está lançando sua autobio- 
grafia, “Memórias”, pela 
GloboLivros. 

Ao podcast do “Fantástico”, 
Marlene Mattos garantiu que 
não teria agido de outra for- 
ma jáquesóassim, elae Xuxa 
conseguiram alcançar os re- 
sultados que alcançaram. 
No programa que foi ao ar 

na TV, a apresentadora falou 

tá lançando um livro infantil, 
“Maya: bebê arco-íris”, sobre 
umacriança, filhade um casal 
de lésbicas. “A Maya veio pra 
mostrar que Deus é amor (...) 
Preconceito e discriminação 
vêm do homem, não de 
Deus”, disse Xuxa. 


