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PEC dos 
Precatórios 
é aprovada 
no Senado 
Porbávotosa 13,0 Senado apr vou a proposta 

que libera R$ 106 bilhões no Orçamento para 
gastos extras, entre os quais o Auxílio Brasil de 
R$ 400. O relator da PEC, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), também lider do governo, 

lez várias concessões para aprová-la. Partes do 
texto, modificadas, voltarão à Câmara. PÁGINA 17 

(1904-2003) Raberto Marinho 

PREÇO DO DESCONTROLE 

Inflação em alta inibe 
consumo e freia o PIB 
Queda de 0,1% é segunda consecutiva e leva país a recessão técnica 

A inflação foi a vilã da retração de 0,15% do PIB 
no terceiro trimestre. Com vacinação avan- 
cada e retomada econômica, o consumo das 

familias, que representa mais.de 60% do PIB, 

subiu só 0,9%, devido aaltade preços. O setor 

de serviços cresceu 1,1%, mas não compen- 
souo recuo de exportação (-9,89%) e agrope- 
cuária (-89% ), atingida por efeitos climáticos. 

Para o ministro Paulo Guedes, “dizer que o 
Brasil não vai crescer é conversa de maluco” 

Com inflação persistente, o mercado começa 
a rever previsões do PIB de 2022. PAGINAS 13at6 

Mendonça será relator de ações do interesse de Bolsonaro 

Terrivelmento feliz. “São dois ministros que representam 20% daquilo que postariamos que fosse decuiido no Supremo" disse o presderte sobre Mendonça e Nunes Marques 

Novo ministro do Supremo Tribunal Fede- 

ral, André Mendonça herdará 992 proces- 
sos que estavam com Marco Aurélio Mello, 

que se aposentou em julho. Entre eles, vári- 

os são de interesse do presidente Jair Bolso- 

GALO BICAMPEÃO 

nara, que o indicou à Corte. Algumas ações 

questionam atos do governo relativos ao 
combate às queimadas e à reforma agrária. 
Após reunir-se com o presidente do STF, 

Luiz Fux, Mendonça foi recebido por Bolso- 

Virada em 5 minutos, título após 50 anos 

O Atlético-MG saiu atrás no placar, mas, com três gols 

em cinco minutos, virou o jogo contra o Bahia e 
sacramentou o titulo do Brasileiro por antecipação, 
cinco décadas após sua primeira conquista, PAGINAS 3Le32 

Ara fi AA 

Festa em 

Salvador. 

Jogadores erguem 

o tdenico Cuca 

naro no Palácio do Planalto e, abraçados, co- 

memoraram a vitória no plenário do Sena- 
do com 47 votos, a mais apertada entre os 
atuais ministros. À posse no supi emo está 

marcada para o próximo dia 16. página a 

Nova cepa: 21 capitais 
ficarão sem réveillon 

A chegada da variante ÔOmicron aumentou 
aincerteza sobre ocenário epidemiolágico, 
e dl capitais não terão festas públicas de fim 
de ano. Comemorações privadas deverão 
exigir comprovante de vacinação. PáGiMa 

Rio amplia exigência 
de passaporte de vacina 

Ameaça da ÔOmicron leva prefeituraa cobras 

comprovante de vacinaçãoem hotéis, bares, 
restaurantes, barbearias e salões de beleza, 

mas shoppings ficam fora da lista. maia 25 

CONTENÇÃO DA COVID 

EUA têm novas ações, € Alemanha 

restringe não vacinados pásina zo 

AVENDA PAZ EM JOGO 

Melatonina: Eleição é risco 
prós e contras para relação 

do hormônio com Argentina 
PAGINA 22 PÁGINA LO 

Fala, Mendonça! 

nn 
-— | Em pritási] pita ER homem, 

um galto para de vangéli o! 

PGR abre seis 
investigações 
contra o presidente 

Pedidos de investigações preliminares en- 
volvendo o presidente Bo E aro enviados 

ao STE, queestão sobsígilo, têm como base o 

relatório final da CPI da Covid. Desde 2019, 

oprocurador-pgeral Augasto Áras abriu deze- 

nas de procedimentos contra o presidente, 

mas nenhum resultou em denúncia. PÁGIMA 6 

Elaito. Merva na Academia ontem; projetos para 2022 

SEGUNDO CADERNO 

Merval vai presidir a ABL 

O jornalista Merval Pereira foi eleito ontem 
presidente da Academia Brasileira de Letras e, 

em conversa como colega de fardão e profissão 

Zuenia VENTURA, destaca a importância 

da imprensa livre para a democracia. 

FLAVIA OLIVEIRA VERA MAGALHÃES 

Oposição dá O consistente 
a Bolsonaro relatório 

discurso social antirracismo 
PÁGINA 2 PÁGINA 3 
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Opinião do GLOBO 

Economia perde 
fôlego, e Congresso 
piora situação 
Recessão técnica aumenta chance de 
estagflação em 2022. Alheio aos fatos, 
Senado aprova PEC dos Precatórios 

s dados divulgados ontem 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica 
(IBGE) mostram que a 
economia engatou mar- 

cha à ré, Os números comprovam dais 
trimestres consecutivos de retração, si- 

tuação que configura uma recessão pe- 
la definição técnica. No segundo tri- 
mestre, houve queda de 0,4% em rela- 
ção ao primeiro; no terceiro, de 0,1% 

emrelação aosegundo. A péssima noti- 
EO riscode ficar ainda pior. 
Poderianão passar de mera flutuação 

estatística, não fossem os sinais a cada 

dia mais preocupantes vindos de Brasí- 
lia. O Senado aprovou ontem a Propos- 
ta de Emenda Constitucional (PEC) 
dos Precatórios, que dá um mor- 
tal no teto de DE e abre o 
na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Por sabotar nossas salvaguardas 
fiscais, trata-se de medida flagrante- 
mente inflacionária. O Brasil começaa 
reproduzir o cenário de paralisia dos 
anos 1980, quando a combinação tóei- 
ca de estagnação einfaçã ão nada 
da estagflação — corroía ao mesmo 
tempo o poder de compra e As prpe: 
tivas de crescimento, contribuindo 
raagravar a miséria e a desigualdade, 

É essencial lembrar que os dados do 
IBGE são ainda uma visão pelo retrovi- 
sor, Não levam em conta os temores so- 
breosefeitos da nova cepa Ômicrondo 
coronavirus nocamércio, na produção 
de bens e na prestação de serviços. O 
Índice de Confiança Empresarial da 
Fundação Getulio Vargas —que procu- 
ra olhar para a frente, mas também foi 
medido antes da Ômicron —exibe ten- 
dência declinante. A maior preocupa- 
ção apontada peloúltimo levantamen- 
to era com a desaceleração da econo- 
mia sob influência da inflação alta e do 
necessário aumento de juros. O ano de 
2022 começa, portanto, sobo signo da 
recessão combinada à alta de E 
A retração dos últimos dois trimes- 

tres é obra da falta de competência do 
governo — Executivo e Legislativo. As 
crises sem fim alimentadas pelo presi- 
dente Jair Bolsonaro, a inépcia do 
Congresso para produzir um Orça- 
mento crível e levar adiante um pro- 
grama consistente de reformas, a in- 

flação de dois dígitos, a alta dos juros, a 
crise energética, oataque às regras fis- 
cais, tudo isso mina a recuperação da 

indústria, a confiança dos empresári- 
05e€ 05 investimentos. À recuperação 
nosetor de serviços não tem sido sufi- 

clente para aplacar a queda na agrope- 
cuária e nas rtações. 
E prscia ficar aero à pri 

rativas que se avizinha. É provável que 
o governo martele que a economia 
crescerá mais de 4% em 2021. O nú- 

com ressalva. Depende da base de 
comparação. No ano passado, houve 
longas quarentenas, baixa circulação, 
alta no desemprego e queda na renda, 
resultando na fettedia de AS, Coma 
vida voltando ao normal, a economia, 
tia comparação, certamente cresceu. 

Mas isso não significa avanço, Se esti- 
vesse num jogo de tabuleiro, ocuparia 
hoje a mesma casa em que estava no 
Fim de 2019 ou início de 2020, antesda 

pandemia —bem atrás do pico atingi- 
do no primeim trimestre de 2014, 
Éinegável quea Covid-19 provocou 

uma crise econômica de alcance glo- 
bal. Mas o governo brasileira mente 
ao creditar todas as más notícias à 
questão sanitária. A pandemia não 
pode ser escudo para sua vasta in- 
competência. O nome dos responsi- 
veis por essa situação estará nas ur- 
nas no fim de 2022. Paraevitar a volta 
da estagilação, o pais precisará fazer 
escolhas melhores. 

Filigranas jurídicas tornam Brasil 
ambiente propício à corrupção 
Anulação de sentenças contra Palocci 
e Vaccari revela o desassombro 

no desmantelamento da Lava-fato 

desmantelamento da 
Operação Lava-jato nos 
tribunais superiores se- 
gue de modo desassom- 
brado. Sob os mais varia- 

das pretextos, as condenações proferi- 
das pelo ex-juiz Sergio Moro vêm sen- 
do derrubadas uma auma. Não se trata 

dos casos envolvendo à ex-pre- 
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem 
de ação restrita à ala garantista do Su- 
premo Tribunal Federal (STF). Há um 
movimento maisamplo em curso, cele 
merece atenção por dois motivos. Pri- 
meiro, por colocar em xeque o arca- 
bouço jurídico de combate à corrup- 
ção. Segundo, porque Maro e Lula são 
protagonistas da corrida eleitoral de 
2022, e tado movimento jurídico terá 
eteitos políticos inevitáveis. 

Nesta semana, o ministro Jesuíno 

Rissato, do Superior Tribunal de Justi- 
ça (STJ), anulou uma condenação de 
Moro contra o ex-ministro Antonio Pa- 
locci e o ex-tesoureiro petista João Vac- 
cari Neto, O pretexto alegado é o STF 
ter decidido, em 2019, queo julgamen- 

tode casos dotipocabenão à Justiça Fe- 
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deral, mas à Eleitoral, À sentença de 
Moro foi proferida no contexto das de- 

lações dos marqueteiros petistas que 
confessaram ter recebido dinheiro do 
departamento de propina da Odebre- 

cht. Nela, Moro afirma haver provas de 
que os crimes foram cometidos não 
apenas nas campanhas eleitorais, A 
condenação éde 2017, portanto anteri- 

or âdecisão do STE sobre à assunto. 
Outra filigrana processual foi alega- 

da na decisão nine ada em e a 
sentença de Moro contra o ex-presi- 
dente da Petrobras Aldemir Bendine e 
outros executivos; eles não haviam si- 
doguvidos por último nas alegações fi- 

nais, como determinou outra decisão 

do STF, Bendine assumira a Petrobras 
depois da Lava-jato, com a incumbén- 
Cia de sanear à empresa e, segundo a 
delação da Odebrecht, ainda assim 
continuou a receber propina. No ano 
seguinte, quando voltou a examinar o 

caso, o juiz Luiz Antônio Bonat, titular 
da Vara outrora ocupada por Moro, vol- 
tou acondenar din 

Deis outros pretextos foram usados 

pela Segunda Turma do STF para fazer 

desmoronar todo o edifício de provas e 
delações que sustentaram às cordena- 
ções de Lulae dezenas deréus: 1)a Vara 
de Curitiba foi considerada incompe- 
tente para julgar casos sem impacto lo- 
cal, mesmo com sentenças referenda- 
das em instâncias superiores; 2) Mora 
foi julgado suspeito, em virtude da rela- 
ção próxima que manteve com os pro- 
curadores, comprovada pelo conteúdo 
de mensagens furtadas. Er 

Raros réus foram inocentados. As 
provas e confissões não deixam dúvi- 
da sobre a extensão da corrupção bili- 
onária que cercou negócios do 

no. Diante da impossibilidade de ne- 
gar os fatos, a a da defesa dos 
réus é oapego ao devido processo legal 
e ouso de qualquer brecha jurídica pa- 
ra protelar as condenações a até a Pi nn 
crição dos crimes. Ni 
contra o pleno direito de de e to 
das as regras e decisões da Justiça têm 

deser respeitadas. O desmantelamen- 
toda Lava-Jato demonstra, contudo, 
quanto elas favorecem a impunidade 
e quanto à Brasil continua à ser um 
ambiente propício à corrupção. 

Princípios editorias da Grupo Globo: http:4/gia ba/pr edit 
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Oposição dá discurso 
social a Bolsonaro 

Asp ioenn entes nós, que somos cumpridores de 
acordo, vamos encaminhar o voto “sim, mas eu 

faço questão de registrar isto; nós estamos cometendo 
um crime contra à credibilidade do Ur; “ profetizou o 
senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, na votação de 
ontem da PEC dos Precatórios. 
Poucas frases podem ser mais esquizofrênicas e mais 

emblemáticas doque oposiçãochancelou nestaquin- 
ta-feira: um cheque em branco para Jair Bolsonaro sair 
das cordas em que está desde a pandemia e entabular 
um discurso social para as eleições de 2022, 

Essa frase e a votação de ontem certamente serão obje- 
tode estudo se o presidente conseguir recuperar fólego 
apús à início do Auxílio Brasil, um beneficio que atáca 
um Hagelo grave e olerece uma transferência necessária 
de renda, mas empurrando montanha abaixo uma bola 
de neve fiscal de efeito explosivo para todos, principal- 
mente os mais necessitados. 
E Bolsonaro está enfunanda as velas para redirecionar to- 

da a sua campanha com esse propósito. Sua live semanal 
nestaquinta-feira foi ao lado do ministro da Cidadania, João 
Roma. Parecia aquele quadro em que Silvio Santos tirava 
um maço de notas do bolso e perguntava para um auditório 
lotado: "Quem quer dinheiro?” 
Bateu bumbo com o Auxílio Brasil, o Vale-Gás e a tarifa 

social daenergia elétrica, disse que zerou stos sobre os 
combustíveis. Fatarou em cima do Pix Saque edo Pix Troco 
como se fossem medidas de dizendo que o Brasil 
está “tirando” bilhões dos bancos. É o Bolsonaro pai dos 
bres, homem do povo, como discurso prontinho 732002. 
Recessão técnica? Nem um pio. Os problemas, como 

sempre, foram terceirizados para os governadores é para o 
Supremo Tribunal Federal, a quem enpurroua responsahi- 
lidade pelo preço dos combustiveis. 
João Roma, empolgado com. Pix que acabara de receber 

dolo tasconium são arao chefe: “O senhor ho- 
jean 15 borpenteia para pi as mais necessitados”. 
O capitão nesta semana ingressou no PL, depois de algu- 

mas rusgas. Pavimentando à caminho também 
deverá em breve fechar alianças com o PP e, talvez, como 
Republicanos, Menos um obstáculo, 

Aoposição, Lulae PT à frente, parece acre- 
Bolsonaro ditar que Bolsonaro chegará fraco ao segun- 
ganhou de do turno graças às dificuldades econômicas 
bandeja da caodesgasteda pandemia. Não parece levar 

oposição um emcontaqueo Orçamento agora pratica- 

programa mente liberado pela PEC dos Precatórios, 
assistencial para sem limites de uso de emendas e com o teto 
tentar crescer nas implodido, tem um imenso poder de fogo 
intenções de voto num ano eleitoral, 

Tambémnão leva em conta que a pandemia 
— assim esperamos todos nós — poderá estar dehelada no 
momento das eleições e que isso poderá Lazer com que a re- 
volta diante dos vários crimes perpetrados pelo presidente e 
seus assessores no enfrentamento da Covid-19também te- 
nha arrefecido. 
O raciocinio que pautou a forma bovina como o Senado 

chancelou uma das mais indefensáveis tas legislati- 
vas já formuladas, a muitas vezes remendada PEC dos Pre- 
catórios, parece ter sido que pegaria mal não viabilizar o Au- 
xílio Brasil 
Não foram poucas as vozes que se levantaram para provar 

que não era necessário dar calote nos precatórios nem ar- 
combar o teto para pagaro beneficio. Bastava derrotar ame- 
didado governo —o queseria, ademais, uma sinalização de 
que o pais não está disposto a abrir mão de qualquer princi- 
pio de saúde fiscal — e colocar em seu lugar uma outra, que 
tocasse única e exclusivamente no Audhio, indicando ou- 

tras fontes de receita para viabilizá-lo, mexenda, por exem- 
pla, nas sagradas emendas ao Orçamento. 
Foi uma semana ja para Bolsonaro, que ganhou 

um partido, emplacou mais um aliado no Supremo Tribu- 
nal Federal e ganhou de bandeja da oposição um discurso 
social para tentar crescer nas intenções de voto. 
que o capitão está menteie que em 2020 mei fácil vendo 
pode se mostrar um erro crucial, 
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FLÁVIA 
OLIVEIRA ; 

Na Câmara, 
o dossiê 

antirracista 

m ano atrás, no Dia da Consciência Ne- 

NF gra, o Brasil amanheceu enlutado pelo 

assassinato por espancamento de João Al- 
berto Silveira Freitas, um homem negro, 
por seguranças de umaloja do Carrefourem 
Porto Alegre (R&) — justamente a cidade 
que legou aa pais as celebrações do 20 de 
Novembro, Semanas após o crime, que já 

rendeu acordo de R$ 115 milhões em medi- 
das de enfrentamento ao racismo e repara- 
ção coletiva com MPF, MP-RS, DPU e De- 
fensoria Pública gaúcha, a Câmara dos De- 
putados instituiu comissão de juristas para 

analisar e propor medidas legislativas de 
combate ao racismo estrutural e institucio- 
nal no Brasil. Nesta semana, o relatório de 

quase 600 páginas foi entregue à Mesa Dire- 
tora da Casa, mas acabou eclipsado pela nona 
filiação partidária de Jair Bolsonaro em três 

décadas de vida pública, pela aprovação no 
Senado do ministro terrivelmente evangélico 
parao Supremo Tribunal Federal, pela confir- 
mação de casos da variante Omicron do coro- 

navirus e pela recessão técnica da economia 
conduzida por Paulo Guedes, 
Foiaprimeiravezqueo Parlamento brasi- 

leiro convidou um grupo de pessoas negras 
com reconhecido saber jurídico —19 ao to- 
do, entre os quais o juiz André Nicolitt, os 
professores Adilson Moreira é Thula Pires, 

a promotora Lívia Vaz e a defensora Lívia 
Casseres — para debater o antirracismo. O 
ministro Benedito Gonçalves, do Superior 

Tribunal de Justiça, presidiu a comissão; 
Silvio Almeida, professor e escritor, presi- 
dente do Instituto Luiz Gama, autor de “Ra- 
cismo estrutural”, assumiu a relatoria: "E o 

trabalho mais sofisticado já feito sobre o te- 
ma. Engloba várias áreas do Direito. Quvi- 
mos especialistas e a sociedade civil”, 
No Brasil, o homicídio de jovens negros é 

endêmico, o encarceramento de pretos e 
pardos brutal, mas o ambicioso documento 
final da comissão não se limita a sugestões 
no campo da segurança pública e da justiça 
criminal. “Nesse aspecto, espera-se acolhi- 
mento de propostas impactantes para com- 
bater abordagens policiais violentas, reco- 

nhecimentos fotográficos injustos, além de 
mudanças na lei dos crimes de racismo | Lei 
7716/1989] para torná-la mais efetiva”, diz 

Nicalitr. 
Há propostas de políticas de promoção da 

igualdade racial, renda básica universal, 
crédito para empreendedorismo negro e 

quilombola, ações afirmativas, descrimina- 
lização de drogas, Cannabis em particular, 
O documento defende a proteção de mani- 

[estações culturais, fiscalização do trabalho 

PEDRO 
DORIA 

O CEO do 
Twitter sainos 

devendo uma 

À jp Dorsey não é mais CEO do Twitter. 
Em alguns aspectos, deixará saudades. 

Nenhum alto executivo de redes sociais fa- 
lava com a franqueza dele. Jack sempre re- 
conheceu que seu algoritmo ajuda a pro- 
mover um ambiente mais agressivo na pla- 
tatorma. Será substituído por Parag 
Agrawal, de 37 anos, CTO da companhia 
desde 2017. E uma escolha que fala muito 

doméstico, combate à evasão escolar, apli- 

cação efetiva da lei de ensino de História e 
cultura afro-brasileira e indigena, políticas 
de saúde para população negra, proteção do 

Sítio Arqueológica da Cais do Valongo, titu- 

lação de territórios quilombolas. Propõe 
criação de um Fundo Nacional de Entrenta- 

mento ao Racismo, política de valorização 
do salário minimo, profissionalização de 
adolescentes, jovens e mulheres negras, 
mudanças na Lei Rouanet, ações afirmati- 

vas no serviço público. Nem à reforma tri- 

butária escapou, 
O relatório, conta Silvio Almeida, foi as- 

sentado na ideia de que não há combate ao 

racismo sem Orçamento. Inova, portanto, 
ao adicionar dimensões fiscais ao enfren- 
tamento às desigualdades étnico-raciais. 

“Não hácomo vencer o racismo sem inves- 
timento público, sem priorizar os aspectos 
da política orçamentária que auxiliam na 
reprodução da desigualdade. Juntamos di- 

reitos econômicos, tributários, financei- 
ros como antirracismo, Por isso, a necessi- 
dade da reforma tributária; na administra- 

ção pública e nas empresas privadas. a im- 

sabre a visão que o ex-CÊO deixa. 

Para entender esse movimento, há uma 
comparação possivel, embora não perfeita. 

Jack Dorsey se move como Steve Jobs. Foi um 

dos fundadores do Twitter e o CEO que, tal- 
vez por excessivamente jovem, foi demitido 

em 2008 pelo conselho de administração. 

Como Jobs havia sido demitido da Apple, em 
1985. Jobs saiu para fundar a NeXT, autra 
empresa de computadores. Jack criou a 

aquare, uma das maiores fintechs america- 

nas. É, como Jobs fizera em 1997, Jack voltou 
em 2015 para transformaro Twitter, quando 
a empresa andava de lado. No seu caso, ele 

impós uma condição: que não deixaria seu 
autro emprego de CEO. 
CEO de duas grandes empresas do Vale. 

Nem sempre os acionistas do Twitter gosta- 

ram da ideia. Atinal, a Square é uma compa- 
nhia maior. 
Quando Jobs deixou a Apple, seucâncer já 

terminal, deixou no cargo como sucessor 0 

COO Tim Cook. O homem dasoperações. A 
Apple fabrica objetos, e o que faz dela efici- 

ente é à capacidade de juntar peças fabrica- 
das em cantos distintos do mundo numa fá- 

brica chinesa que depois exporta os apare- 
lhos para toda parte. A eficiência da logisti- 

portância da boa gestão”, resume. 
O debate orçamentário, também em ra- 

zão da pouquissima diversidade nos espa- 
ços de poder político e econômico no país, 

prescinde das reflexões de raça e gênero. 
Não por acaso, é mais fácil sepultar o Balsa 
Família que pôr fim às emendas de relator 
do orçamento secreto. Mas o tamanho da 
vulnerabilidade social num país com meta- 
de da população em situação de inseguran- 
ça alimentar, 19 milhões de famintos, qua- 

troem cada dez trabalhadores na informali- 

dade, 13 milhões de desempregados — em 
todos os casos, maioria feminina e negra — 
exipe protagonismo e recursos do Estado no 

enfrentamento às desigualdades. 
O relatório dos juristas contém um con- 

junto robusto de proposições. Mas põe, à 

frente de tudo, o combate à fome, agenda 
urgentissima. E documento a ser pipi 
cado e analisado não só por legisladores às 
vésperas do ano eleitoral, mas pelos seg- 

mentos da sociedade verdadeiramente in- 
teressados na superação do racismo estru- 
tural, mazela que nos envergonha etica- 

mente e nos limita economicamente. 

ca é oque torna as máquinas excelentes e 
garante que todos os prazos se cumpram. 
Jobs compreendeu que oque mantém a Ap- 

ple de pé e imensamente lucrativa é essa lo- 

gística. Pôs no comando o executivo res- 
ponsável porela. 
Ao escolher para 0 cargoo CTO, Jack está 

dizendo coma com- 

preende o Twitter. E 
O algoritmo 

do Twitter ajuda ma empresa que, para 
acindir funcionar bem e resol- 

AREA RE ME ver os problemas que 
RR a tem pela frente, depen- 

diferenças e de, essencialmente, de 

nerd ndo uma bem azeitada área 

concordâncias de tecnologia. Ele tem 
todaarazão. 

Poucas redes sociais se mantiveram fiéis a 

su essência como o Twitter. Agora mesmo, 0 
Instagram deu um cavalo de pau em sua natu- 
reza. O que era uma rede que incentivava fo- 

tos hoje incentiva à publicação de videos cur- 
tos pegando aonda do TikTok. O Twitter, não, 
O múmero de toques até aumentou, recente- 
mente, mas sua alma persiste: é uma rede em 

que são publicados textos muito curtos. Três 
frases, quatro, não mais: 280 toques. 
Mas o Twitter que Jack pegou, em 2015, ti- 
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BERNARDO 
MELLO FRANCO 

O 
ogtoba.cur be/bermardo 
E berandamt 
trisfiagioa com br 

O salto de 
Mendonça 

urante quase oito horas, o pastor 

André Mendonça encenou o papel 
de jurista terrivelmente laico. Das 
9h31às 17h26 de quarta-feira, ele pro- 

meteu não misturar a Bíblia com a 
Constituição. À performance garan- 
tiuosvotos que lhe faltavam para assu- 
mir uma cadeira no Suprema. 

Aprovado pelo Senado, o futuro minis- 
trosuspendeuo teatro, Às 19h46, já voltou 
a discursar como se estivesse no púlpito. 
“Glórias a Deus por essa vitória. É um pas- 
so paraum homem, umsaltoparaosevan- 
gélicos” congratulou-se, 
O Neil Armstrong de Miracatu não pi- 
sou na lua, mas chegou ao olimpo do Judi- 
ciário, Sua escolha representa mais um 
pontapé do bolsonarismo nas institui- 
ções. Pela primeira vez, um presidente 

usa a indicação ao Supremo como arma 
de barganha eleitoral, 

A nomeação de Mendonça tem um 

objetivo claro: engajar bispos e pastores 
nacampanha à reeleição, Com a popula- 
ridadeem queda, Jair Bolsonaro precisa 
recuperar força entre às evangélicos. 

Em 2018, ele recebeu sete em cada dez 
votos do segmento. No último Datafo- 
lha, apareceu apenas quatro pontos à 

trente de Lula entre os fiéis. 
Olobby religioso jogou pesado para em- 

ar o ministro “terrivelmente evangé- 
ico” Como informou Lauro Jardim, as 

igrejas mobilizaram oito jatinhos para le- 
var senadores a Brasília, O pastor Silas 
Malafaia, que trocou Eduardo Cunha por 

Bolsonaro, ameaçou retaliar quem votas- 
se contra o indicado. 
O tempo dirá como Mendonça vai se 

comportar no Supremo, mas seu históri- 

co fala mais que o discurso ensaiado para à 
sabatina, Como advogado-peral, ele pôs a 
religião à frente da ciência e da lei, Numa 
fase crítica da pandemia, tentou derrubar 
decretos que vetavam aglomerações em 
templos. Chegou a dizer que os cristãos 
estariam “dispostos a morrer” pela fé. 
Além de abraçar o negacionismo, 0 pas- 

tor liderou investidas autoritárias do go- 
verno, Usou a Lei de Segurança Nacional 
contra jornalistas e acionou a PE para 

constranger críticos do chefe, a quem se 
referia como “profeta”. Ele ainda tentou li- 
berar operações policiais em universida- 
des. O pretexto: combater o “viés ideoló- 
gico” de professores. 
Ao chancelar o novo indicado de Bolso- 

naro, o Senado permite que ele dê mais 

um passo no planodedomesticar o Supre- 
mo, cujos ministros já chamou de “imbe- 
cis" O pastor dará umsaltoetanto, Vai ves- 
tiracapa preta até 2047. 

nha problemas sérios de estrutura. Caiaatoda 
hora. Sob seu comando, o sistema deixou os 
servidores desenhados em casa e migrou para 

a nuvem da Amazon. Foi preciso reescrever 
muito código. É trabalho de bastidores que 
ninguém vê, porém muda tudo. Uma vezesta- 
bilizado na nova casa, ficou mais fácil imple- 

mentar novidades. A primeira foi refazer a 
plataforma voltada para anunciantes, o que 
permitiu dar um salto no faturamento, 
Desdeentão, num ritmo acelerado, recur- 

sos diferentes vão aparecendo. O que dá 
certo fica, o que não dá roda, 
Nesse sentido, a escolha de Parag 

Agrawal faz todo o sentido. A agilidade do 
Twitter depende dea rede ser estável, base- 
ada numa infraestrutura sólida. Essa foi a 
principalobra de Jack Dorsey. 

Oqueele prometeu e não entregou, porém, 
é igualmente grande. O algoritmo do Twitter 
ajuda a promover ondas de cancelamentos 

virtuais, pois distribui mais mensagens de 
ódio. Ajuda a cindir sociedades, ressaltando 
diferenças e enterrando concordâncias. Está 
entre os responsáveis por quebrar a política 
em democracias. Jack havia prometido entre- 
gar um algoritmo que incentivasse diálogo, 
Não o fez. Que Agrawalo faça. 
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PARA 
OQRECCE 

NAS MAOS DO INDICADO 
Mendonça vai relatar no STF ações cruciais 
para Bolsonaro e dois inquéritos contra Lira 
ANDRE SOUZA, DANIEL GULLENO 

E MARIANA MLINTE 
podres daglabo com dr 
msanihia 

ex-advogado-geral da 

União André Mendonça, 
que teve sua indicação para o 

Supremo Tribunal Federal 

(STE) aprovada pelo Senado 

anteontem, Serão relator de 

992 processos que estão no 

gabinete de Marco Aurélio 

Mello, ministro à quem suls- 
tituirá. Entre os casos herda- 

das por Mendonça estão algu- 

mas ações que questionam 

atosdopovernodo presidente 
Jair Bolsonaro, que o indicou 

paraa Corte, como o combate 

leniente a queimadas na 
Amazônia e a falta de promo- 

ção de reforma agrária. Men- 

donça também vai relatar 

dois inquéritos contra o presi- 
dente da Câmara, Arthur Lira 

(PP-AL), principal aliado de 
Bolsonaro no Congresso. 
Depois de afirmar que es- 

colheu indicar Mendonça 

por considerá-lo “terrivel 

mente evangélico, Bolsona- 
ro não tem se esforçado para 

aparentar independência ou 

distanciamento do novo titu- 

lar da Suprema Corte. Quan- 
do sua indicação ainda aguar- 

dava análise pelo Senado, o 

presidente declarou desejar 
que, uma vez empossado, 
Mendonça passasse a almo- 

çar Ei é emas com ele, 

Ontem, um dia após a apro- 
vação do nome pelo Senado, 

Bolsonaro recebeu o ex-ad- 

vogado-geral da União no 
Planalto para assinarodecre- 
to de nomeação. Ambos po- 

saram em clima testivo para 

fotos, divulgadas depois pelo 
Palácio do Planalto, 
Pela manhã, o presidente 

declarou que Mendonça e 
Numes Marques, os dois mi- 

nistros indicados por ele ao 

supremo, vão representar 

20% das teses do governo 
dentro da Corte. 

— Hoje em dia, eu não 

mando nos dois votos no Su- 
premo, mas são dois minis- 
tros que representam, em 

tese, 20% daquilo que nós 

gostariamos que tosse deci- 
dido e votado dentro do Su- 

premo Tribunal Federal — 

afirmou o presidente. 

Estavam sob a relatoria de 
Marco Aurélio vários casos 

que dizem respeito direta- 

mentea Bolsonaro. Um deles 
é uma ação que questiona a 

legalidade de o presidente 

bloquear seguidores nas re- 

des sociais. O ministro re- 
cém-aposentado já votou no 

a A 

THLAGO PRADO ago gendotagiahevoe br 

À vitória de André Men- 

donça ante no Senado 

expós uma derrota não só 

dosenador Davi Alcolum- 

Mendonça no STF é derrota 
não apenas de Alcolumbre, 
mas também de Lira 

BLA SANTO LAR 

“Hoje em dia, 

eu ndo mando 

nos dois votos 

no SUpremo, 

mas são dois 

ministros que 
representam, 
em tese, MP 

daruilo que 

gostariantas 
aque jnsse 

decidida e 
votado dentro 

do Supremo 

Tribal 

Federal” 

Jair 

Bolsonaro, 

presidente, 

sobre André 

Mendonça e 

Nunes 

Marques, 05 

os ministros 

do Supremo 

indicados 

por ele 

Altgria. O presidente Jair Bolsonaro recebeu André Mendonça ontem no Planalto & posou em clima de celebração para fotos, divulgadas pelo Planalto. À posse será no dia lh 

TEMAS DE PROCESSOS SOB A RELATORIA DO NOVO MINISTRO 

Arthur Lira antanal e Amazónia 

Pres dente da Câmara é alvo de Ha algumas ações apresentadas 

dois inguêéritos, um deles por per partidos de tposção 

Corrupção passiva, cuja Cenúncia questionando a forma come à 

já to aceita pela Primeira Turma, governo ledaral vem enfrentando 

Lim recurso da defesa, pendente as que madas no Fartana e na 

de ana se. travouo trâm te da Amazênia e pedindo à adoção de 

ação pena providêncas 

Peforma agr Grandes fortunas ária 

O PSOL pediu que o STF declare a 

omissão do Congresso em 

regulamentar é impósto sobre 

grandes lortunas. Se isso tor 

aceito, 0 Pariamento terá que 

legislar sobre o assunto 

Partidos de esquerda e 

entidades ca sociedade civil 

cobraram a retoómada de 

PrECESSOS CE reforma 

agrária no incra 

Segunda instância Ministério Público 

O STF já decdu que a regra é 

prender quande não é mas 

possivel aprese miar recursos, e não 

apos a condenação em segunda 

instância, mas hã um recurso não 

julgado. Mendença ind cou gue não 

MEXErá NESSE CASO. 

dores da República questionou à 

proibição de membros do MP 

exercerem atividades polibico-par- 

tidaras, Até 2016 era possivel se 

leanear do cargo, Sem ter que 

deixá-lo definitivamente, para 

concorrer a postos eletivos 

da República, Augusto 

Aras, como o substituto de 

Marco Aurélio Mello no 

Supremo Tribunal Federal. 

Na véspera da votação de 

anteontem, Lira apostava 
que Mendonça passaria 

com facilidade na Comis- 

são de Constituição e Justi- 
ca (CCI), mas sofreria um 

revés no plenário. Embora 

achasse que Alcolumbre 

deveria ter postergado e 
marcado a sabatina para o 

bre (DEM-AP), como do 

presidente da Câmara, Ar- 

thur Lira (PP-AL). Ambos 
queriam o procurador-geral 

A Associação Macanal des Procura- 

a, 

pe a 
ns, 

Improbidade administrativa 

O PSE questionou punições 

prevstas made: O ministro Glimar 
Mendes restringu o alcance da 

norma para que pénias sejam 

apl CaCas Somente BM Casts mas 

ErarES, Mas E processo ficara 

com Mendonça, 

Bloqueio nas re jais 

ho STF. ha algumas ações question- 

ando à klogueio de internautas nos 

pertis de Bolsonaro nas redes sociais 

Uma delas. apresentada poi uma 

pessoa que teve seu acesso impedido 

no Instagram, ficará com Mendonça, 

Ideologia de gênero 
O PSOL questlanou les que 

proibem nas tsco'as a chamada 

“ideoiogia de gênero”. termo em 

Eêra Usado por pessoas 

contrárias ão ensino de questões 

relacionadas à diversidade sexual, 

ano que vem, o presidente 
da Câmara mantinha à con- 

fiança na derrota do ex- 
ministro do presidente Jair 

Bolsonaro. 

Lirafoium dos princi- 
pais difusores no Con- 

gressoda ideia de que 

Mendonça era um lava- 
jatista. Anteontem, Dago- 

ranovo ministro do STF 

teve que dedicar boa parte 

da sua apresentação ex- 
pondo posicionamentos 

plenário virtual para proibir 
o presidente da República de 

impedir o acesso. Mas um 

pedido de destaque de Nunes 
Marques tra nsferiu o caso 

para à julgamento presenci- 
al. Em peral, quando o ante- 

céssor já votou, onovo minis: 
tro que passou a ocupa 

aquela vaga não vota mais, 
mas como houve a mudança 
de plenário virtual para.o fisi- 

CO, Mendonça terá a oportu- 

nidade de se manifestar. 

Situação semelhante ocor- 
reu na ação em que o PSOL 

questiona leis dos municipios 

pernambucanos de Petrolina 
e Garanhuns que proíbem a 

chamada “ideologia de gêne- 

ro” —termo em geral usado 

sino de questões relacionadas 

adiversidade sexual — nas es- 

colas, temática cara ao bolso- 
narismo, Marco Aurélio, que 

era o relator, votou no plená- 

rio virtual, mas um outro des- 

taque de Nunes Marques o re- 
tirou desse ambiente 

O relator é o ministro res- 
ponsável par dar andamento 

a um processo, Muitas de- 

cisões são tomadas em cor 

junto, em julgamentos no 
plenárioe nas turmas da Cor- 
te, mas o relator pode tam- 

bém decidir Individualmen- 

te em muitos casos. Além dis- 

so, é ele quem dita o ritmo do 
processo, podendo dar mais 

contrários aos daopera- 
ção —se opós, por exem- 

plo, à prisão após conde- 

nação em segunda instân- 
ciaedisseque"delação 

não é elemento de prova”. 
Nos últimos 45 dias, Lira 

tem experimentado derro 

tas pouco comuns ao pode- 
rio que acumulou desde 
que assumiu a presidência 

da Câmara. Em outubro, 

assistiuao plenário da 
Câmara barrar a proposta 

celeridade ao seu andamen- 

toouretardá-lo. 

Ficarão ainda sob a relato- 

riade Mendonça dois inqueé- 
ritos que têm Arthur Lira co- 

mo alvo. Ambos foram aber- 

tosantes deo deputado presi- 

dir a Casa. Em outubro de 
2019, a Primeira Turma do 

STF aceitou a denúncia feita 

pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) pelo crime 
de corrupção passiva, e rejei- 
tou a parte que o acusava de 

lavagem de dinheiro. De 
acordo com a denúncia, um 

assessor parlamentar, pego 

com R$ 106 milno aeroporto 
de Congonhas, em São Fau- 

lo, disseque o dinheiro era de 

Lira. Paraa PGR, o dinheiro 

Seria para comprar o apoto 

político do deputado, que ra 

lider do PP, a favor da manu- 

tenção do presidente da 
Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos no carga. 

A defesa de Lira recorreu da 

decisão. A maioria da Primeira 
Turma, inclusive Marco Auré- 

lo, votou para negar o pedido. 

Nesse caso, quando a análise 
for retomada, Mendonça não 
poderá votar. No entanto, 

quando o inquérito virar uma 

ação penal, momento em que 
Lira passa à co ndição de reu, 

caberá ao novo ministro do 

STF tocaro processo, podendo 

autorizar ações da investiga- 
ção contra Lira. 

de aumento do controle 

externo do Conselho Naci- 

onai do Ministério Público 

(CNMP), projeto que de- 
fendeu com unhas e den- 

tes nos bastidores. Em 
novembro, a ministra Rosa 

Weber, do STF, suspendeu 

Os pagamentos do chama- 

do “orçamento secreto”, 
instrumento usado por 
Lira e pelo Planalto para 

arregimentar apoio na 
base povernista 
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“Traído' em plenário, Alcolumbre 
vê nova derrota e sai enfraquecido 
Presidente da CCJ trabalhou até o fim contra André Mendonça, saiu de confiante 
a apreensivo após a sabatina e já relatou a aliados temer por sua reeleição 

JULIA LENDSNER 

fedia Reina: Pero aghiba vam Sr 

Baasiia 

aprovação pelo Senado 
do ex-advogado-peral da 

União André Mendonça pa- 
ra ocupar uma vaga no Su- 
premo Tribunal Federal 

(STF), anteontem, foi um 
duro golpe contra Ô presi- 

dente da Comissão de Cons- 

tituição e Justiça (CC]), Davi 

Alcolumbre (DEM-AP). Até 
o último minuto, o senador 

tentou reverter votos para 
barrar o indicado do presi- 

dente Jair Bolsonaro à Corte. 
Ao longo de todo o proces- 

so de indicação. que se arras- 

tou por mais de quatro me- 
ses, Alcolumbre agiu para 
tentar viabilizar coma alter- 

nativa o nome do procura- 

dor-geral da República, Au- 
gusto Áras. Segundo relatos, 

ele procurou divetamente se- 

nadores nos últimos meses 
para que votassem contra 

Mendonça. E, no dia da saba- 

tina, não Pol diferente. 

Apesar doaparente armis- 
tício durante a arguição, Al. 

columbre continuou agin- 

do nos bastidores e contan- 
da votos na esperança de 
derrotar o ex-AGU em ple- 

nário, onde havia incerteza 

e ele alegava ter 50 votos. 
Para isso, usava a influência 

que conquistou no periodo 

em que foi presidente do Se- 
nado e detinha o controle 

das emendas de relator, que 

fazem parte do orçamento 

PECTELO, 

Segundo um parlamen- 

tar, Alcolumbre agiu com 

mais empenho na campa- 

nha do que quando atuou 
para eleger o senador Rodri- 

go Pacheco (PSD-MG) co- 
no Seu SUCcessor na presit- 

dência do Senado. 

CAMINHO SEM VOLTA 

Após tantos MESES SEePuran- 

do a indicação, o resultado 

da votação de Mendonça se 
tornou parte de um jogo po- 
lítico do qual Alcolumbre 

considerou que não poderia 

mais perder, sob o risco de 

ficar desmoralizado peran- 

teos outros senadoresecom 

a imagem mais despastada. 

Até antes da sabatina, O re- 
sultado era considerado in- 
certo, principalmente pelo 

tato de a votação ser secreto. 

Aliados do Palácio do Planal- 
toevitavam fazer estimativas 
eapostavam no desempenho 

de Mendonça na sabatina pa- 
ra reverter o jogo. 
O senador Flávia Balsona- 

ro (PL-RJ). filho do presi- 
dente, considerava como 
um cenário otimista o ex- 

AGU receber o mínimo de 

votos necessários em plená- 

rio, ouseja, 4l votos. 
Após à sabatina, entretan- 

to, oclima mudou. Governis- 

tas deixaram o prenara da 
CC] confiantes de que Men- 

donçatinhaconseguido virar 

alguns votos e seria aprova- 
do. Parlamentares conside- 
ram que Alcolumbre errou o 

cálculo ao segurar a indica- 

ção por quatro meses, por- 
que deu mais tempo para o 
2x-AGU se preparar para pos- 

siveis embates. 

Depois da aprovação na 
CC], Alcolumbre ficou mais 

apreensivo. No plenár LO, SEn- 

tou ão lado de Rodrigo Pa- 
checo, De acordo com rela- 

tos, agiu de sobressalto quan 

do o senador Esperidião 

Amin (PP-SC) surgiu para fa- 
lar de outro tema, O presi- 
dente da CC] se antecipou e 

começou a se defender sobre 

a condução do processo de 
Mendonça. A mulher de Al- 

columbre também enviou 

Adrenalina, paixão e experiências únicas, 

mensagens para aliados dele 

demonstrando apreensão. 
No Senado, a avaliação é 

que Alcolumbre sai enfra- 

quecido, porque foi traído 

por nuttos pal lamentares, 

algo que não acontecia em 
outras votações da Casa. Ele 

CASPERRULD 
WE ATP. NOR, 

também relatou a aliados 

que teme uma queda de po- 
pularidade em seu estado, 

onde tentará se reeleger no 

próximo ano. Lideranças 

evangélicas que apoiaram a 
indicação de Mendonça já 

prometeram retaliação. 
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O esporte proporciona momentos 

inesquecíveis e estar presente no Rio Open é fazer parte da história do maior 

torneio de tênis da América do Sul. Compre seu ingresso e venha curtir um evento 

de padrão internacional, que vai além da emoção do tênis, com gastronomia, arte 
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PGR abre seis apurações 
preliminares contra 
Bolsonaro a partir da CPI 
Petições enviadas ao STF se baseiam nas informações da 

comissão, sem nenhuma prova adicional produzida até agora 

AGUIRRE TALENTO 

E MARIANA MUNTE 

poliiestingito cos e 
massas 

Cr base no relatório final 

produzido pela CPI] da 
Covid, a Procuradoria-Geral 

da República (PGR) abriu 
um conjunto de seis novas in- 

vestigações preliminares en- 

volvendo o presidente Jair 

Bolsonaro junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STE), além 
de ministros do governo e 

parlamentares. 

Os procedimentos estão 
sob sigilo, a pedido da PGR e 
ficarão sob a coordenação do 

procurador-geral da Repúbli- 

ca Augusto Áras. No total, fo- 
ram apresentadas dez peti- 
ções ao STE nasemana passa- 

da. Esses documentos relaci- 
onam 12 autoridades com fo- 

ro privilegiado no STE — al- 

gumas delas aparecem em 

mais de um processo, 
Desde 2019, abrir apura- 

ções preliminares contra O 

presidente em sido um expe 
diente comum na PCR soba 
gestão de Aras. que sofre criti- 

casde ser leniente com us atos 

de Bolsonaro. Até agora, das 
dezenas de procedimentos 

abertos, nenhum resultou em 

denúncia (leia mais aba ). 
As petições derivadasda CP] 

estão sob análise dos seis mi- 

nistros relatores sorteados pa- 
ra cuidar dos casos. As infor- 
mações foram confirmadas 

por integrantes do STE. 

A PGR dividiu as petições 

com base nos supostos ETI- 

mes apontados pela CPI em 

seu relatório final, Todos os 

edidos se baseiam nas in- 
 ingçõei apuradas pela 
comissão parlamentar de 

inquérito ao longo dos seis 

meses de trabalho, sem ne- 
nhuma prova adicional pro- 

duzida até o momento. 

Trata-se ainda de um está- 

gioantertor ãabertura de in- 
quérito, solicitado pela PGR 

para fazer uma análise pré- 
viasobreosfatos, cavaliar se 

há indícios suficientes de 
crimes que justifiguem a 

abertura de inquéritos. 

DOCUMENTOS E INTIMAÇÕES 
Nas petições, a PGR pediu a 

expedição de ofícios ao Se- 
nado para a obtenção de do- 

cumentos complementares 
da CPI da Covide também 

solicitou que os alvos sejam 
intimados para apresenta- 
rem esclarecimentos par 

meio de suas defesas. 
As petições envolvendo 

Bolsonaro tratam dos crimes 
deepidemia, infração de me- 

dida sanitária preventiva, 
charlatanismo, incitação ao 

crime, falsificação de docu- 

mento particular e emprego 
irregular de verbas púbh ci 
Na caso do crime de epide- 

mia, por exemplo, a CPi im- 
putou ao presidente a respon- 
sabilidade pela propagação da 
Covid-19 no Brasil. A PGR iá 

havia analisado e descartado 

esse crime anteriormente. 

Já a acusação de charlata- 

nismo, porexemplo. refere- 

se ao lato de Bolsonaro ter 

incentivado à uso de medi- 
camentossemeficáciacom- 

provada contra a Covid-19, 

Alnda há uma petição so- 
breo crime de prevaricação 

na aquisição da vacina indi- 

ana Covaxin, mas esse fato 

já está em investigação pela 
Policia Federal em um in- 

quérito sob relatoria da mi- 

nistra Rosa Weber, do STE. 
Por isso, as provas produzi- 
das na CPIsobre esse assun- 

to devem ser encaminhadas 

parão inquérito já aberto. 
Dentro dessas petições, 

também será analisada a con- 

duta de ministros do govemo 
e parlamentares bolsonaris- 
tas. À petição do crime de epi- 

demia, por exemplo, cita a 

conduta dos ministros da De- 
fesa, Braga Netto, e da Saúde, 
Marcelo Queiroga, com base 
no relatório da CPI. Eles to- 
ram acusados como corres- 

ponsáveis pela disseminação 

e crescimento dos números 

dadoença no Brasil. 
A petição sobre incitação 

ao crime envolve a atuação 

de parlamentares na divul- 
gação de informações falsas 
sobre a Covid-19, como se- 

nador Flávio Bolsonaro (Pa- 

triota-RJ), os deputados 
Eduardo Bolsonaro (PSL- 
SP), Bia Kicis (PSL-DF), 
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investigado e investigador. Bolsonaro recebe cumprimento de Áras. quem indicou para do s mandatos na PER 

APURAÇÕES ABERTAS 

CRIME DE EPIDEMIA - Alvos: Bolsânaro é 
ministros Braga Netto (Defesa) e Marcelo 
Querrága (Saúde) 

CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA 
PREVENTIVA - Alvo: Bolsonaro 

CRIME DE CHARLATANISMO - Alvo: Bolsonaro 

INCITAÇÃO AO CRIME (divulgação de noticias 
falsas sobre a Covid-15) - Alvos: Ecisonaro; 
ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho). senador 
Flávio Bolsonaro (PL-R9), lider do governo na 
Câmara, Ricardo Barros (PP-PR): deputados 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Osmar Terra 
(MDE-RS), Bia Kicis (PSL-DF). Carla Zambe!l 
(PSL-SP), Carlos Jordy (PSL-RJ); vereador do Rio 
Carlos Bolsonaro (Republicanos) 

(PP-PR) 

E Dee LPP-PR) 

CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 

PARTICULAR - Alvo: Bolsonaro 

CRIME DE EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU 
RENDAS PÚBLICAS - Alvo: Bolsonaro 

CRIME DE PREVARICAÇÃO - Alves: Bolsonaro 
(inquérito já existente) e Wagner Rosário (CGU) 

CRIME DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA 
Alvo: lider do governo ra Câmara, Ricardo Barros 

CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
Alvo: lider do poverno na Câmara, Ricardo Barros 

Carla Zambelli (PSL-SP)je 
Carlos Jordy (PSL-RJ). além 
de blogueiros bolsonaristas, 

como Allan dos Santos e 

Bernardo Kuster. 

O lider do governo na Cà- 
mara, deputado Ricardo Bar- 

ros (PP-PR), é alvo de outras 
duas petições, para apurar cri- 
mes de advocacia administra- 
tiva e organização criminosa 

envolvendo tratativas de vaci- 

nas com o Ministério da Saú- 
de. ACPI apontou que Barros 

tinha ligação com empresas 

que tentaram fechar negócios 
comoministério, maso dep + 

tado negou as acusações. 

Por último, o ministro da 

Controladoria-Geral da União 
(COGU), Wagner Rosário, é al- 
vode uma petição que cita sus- 

peita do crime de prevaricação 
na atuação do órgão para in- 
vestigar à compra da vacina 

Covaxin. O relatório da CF] 

apontou que a CGU se comitiu 
na fiscalização das aquisições 

feitas pelo Ministério da Saú- 

de durante a pandemia, prin- 
cipalmente no caso envolven- 
do o imumizante indiano. 

Ao longo da CFI, todos os 

envolvidos negaram qual- 
quer irregularidade. Procura- 
doa Planalto não respondeu, 

CONTEXTO 

Gestão de Aras já iniciou 
98 investigações contra o 
presidente, sem achar crime 
AGUIRRE TALENTO minis niaisdgiado cor (fr mi ad 

Asi do procurador- 

geral da República, Au- 

gusto Aras, tem sido marca- 
da pela abertura de um 

grande número de investi- 

gações preliminares contra 
o besidêste Jair Bolsonaro 

e outrosalvos, mas com 

poucos resultados efetivos. 

Em setembro, o órgão 
informou ao Supremo Tri- 

bunal Federal (STF) ter 

aberto 92 investigações 
preliminares envolvendo 

diversos crimes imputados 

ao presidente, dentre eles 
os delitos da gestão da pan- 
demia da Covid-19. Em 

nenhuma dessas apura- 

ções, a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) con- 
cluiu ter havido crimes do 

presidente relacionados à 
pandemia 
Essas novas seis investiga- 

ções preliminares envol- 

vendo Bolsonaro, abertas 
peranteo STF, sesomama 

essas outras 92. 

Isso indica que ao menos 
parte dos delitos aponta- 

Moraes acata sugestão de Aras e 
valida depoimento do presidente 
Ministro concordou com legalidade da oitiva de Bolsonaro no inquérito da PF 

MA BLA MIL 
manteria eriotinto ni siglo een 1 
BERsiLid 

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tri- 

bunal Federal (STF). negou 

um pedido feito pelo ex-minis- 
tro da Justiça Sergio Moro e 

manteve a validade do depoi- 

mento prestado pelo presi- 
dente Jair Bolsonaro à Polícia 
Federal (PF) no inquérito que 
investiga interferência políti- 
ca na corporação. Segundo o 
ministro, O depoimento, pres- 

tado em 3 de novembro, foi co- 

lhido de maneira legal. 
A defesa do ex-ministro en- 

caminhou uma petição ao Su- 

premo questionando a forma 

como o depoimento do presi- 

dente foi colhido. Os advoga- 
dos de Moro reclamam que a 
fala do chefe do Executivo fai 

restrita apenas ao órgão. 
A decisão de Moraes foi to- 

mada apús manifestação da 

Procuradoria-Geralda Repú- 

blica (PGR) a favor da valida- 
deda oitiva de Bolsonaro, 
“O Ministério Público Fe- 

deral, titular da ação penal pú- 
blica e destinatário da prova 
colhida, nãovislumbrou qual. 

a irregularidade no proce- 

imento adotado pela autori- 
dade policial para a oitiva do 
Presidente da República nes- 

tes autos, de modo que o in- 

conformismo manifestado, 

além de extemporâneo, não 
merece êxito”, disse Moraes. 
Segundo documento assi- 

nado a procurador-geral da 

República, Augusto Aras, “não 
se verifica qualquer irregulari- 

dade no procedimento adota- 

do pela autoridade policial 
quando da realização da oitiva 
de Jair Bolsonaro”. 

O inquérito apura se Bolso- 
naro teria tentado interterir 

naPF,e foi aberto após Sergio 

Moro apontar que ele o pres- 
sionava para substituir o di- 
retor-geral da corporação 
por um aliado. Em agosto, 

dos pela CPI da Covid de- 
VE Ser arquivada, uma vez 

que já foram analisados 
previamente pela POR, 

como os crimes de epide- 

miae de infração de medi- 
da sanitária preventiva. 

No caso do crime de epi- 

demia, por exemplo, Aras 
apontou que não pode ser 
caracterizado, em um pare- 
cerde fevereiro deste ano. 

A PGR escreveu que ha 
“impossibilidade material 

do surto do novo coronavi- 

rus ser imputado a uma 
pessoa”, por ser difusa a 

8. 
Decisão. Alexandre de Moraes. que consderou ceprimento de Bolsonaro legal 

Moraes decidiu que não era 

Necessário que Outras partes 

acompanhassem o depoi- 
mento de testemunhas, 

Segundo a PGR, “a diligên- 
cia toi cumprida emcontormi- 
dade com a última decisão |u- 
dicial proferida pelo atual Mi- 
nistro Relator do processo”. 
Ainda de acordo com Áras, O 
inquérito policial, por ser pro- 

disseminação. 

A PGR até |á enviouum 
parecer ao STF colocando 
em dúvida a eficácia do uso 

das máscaras no combate à 

Covid-19, o que causou 
perplexidade na Corte. 
O enviode investigações 

preliminares ao STF a par- 
tir do relatório da CPI, 
e ntretanto, teve Como 

propósito compartilhar 

coma Corte a responsabi- 
lidade pelas decisões a 

respeito do caso, e dar al- 

guma satistação aos sena- 

dores sobre a tomada de 

cedimento administrativo de 
natureza inquisitorial, permi- 
te mitigação do contraditório. 
Além disso, a procuradoria 

apontou que “sendo a termo 
deoitiva peça informativa in- 
tegrante de procedimento 
ing uisitorial prévio , imper- 

teições incidentais não con- 
taminariam eventual proces- 
so penal futuro. 

providências, após insis- 

tentes cobranças dos par- 
lamentares. 

Ainda assim, a PGRenvi- 

ou as dez petições sobo 
carimbo de sigilosas, mes- 
mo não contendo nenhu- 

ma informação sensível. 

Isso porque os documen- 
tos foram baseados no re- 
latório final da CPI da Co- 

vid, já tornado público, e 
não pedem nenhuma dili- 
EE ncia maisinciasiva, COMO 

quebras de sigilo ou até 

mesmo buscas e 
apreensões, 

Q principal ponto questio- 

nado pela defesa do ex-minis- 

tro Moro é que o interrogató- 
ria fon feito pela Polícia Federal 

sem a participação de seus ad- 
vogados e da PGR. A defesa do 
ex-ministro diz que faltou iso- 
nomia no tratamento dispen- 
sado ao presidente. 

“Esperavam os signatários 
da presente serem comumica- 
dos da data de oitivado segun 

do investigado —e assim tam- 
bém o fosse a própria PGR — 
mantendo-se o mesmo pro- 
cedimento adotado quando 
do depoimento prestado pelo 
ex-Ministro Sergão Fernando 

Moro, em homenagem à iso- 

nomia processual. Nada obs- 
tante, o depoimento da Sr. 
Presidente da República foi 

colhido em audiência reset- 

vada, presidida pela autorida- 
de policial em periodo notur- 

no, sem participação desta 

Detesa e da Procuradonia-Ge- 

ral da República”, disseram os 
advogados ao Supremo, 
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CNI abre caminhos para negócios 
nos Emirados Arabes Unidos 

Uma das maiores missões de empresários brasileiros ao Oriente Médio ampliou 
conhecimento e aprofundou diálogo para exportação, importação e parcerias 

Comitiva em Dubai teve 

apenda técnica para 

conheçer tormas de 

P ara além de cidades 
incríveis, que mesclam 

o tradicional com o mo- 

derno, do suntuoso Burj 

Khalifa - o edifício maisalho 
do mundo -, das paisagens 

desérticas e do petróleo 

que viabilizou uma grande 
transformação na região, 

os Emirados Arabes Unidos 

(EAU) se consolidaram 

como um hub estratégico 

para a comercialização 

de produtos com outros 

paises árabes e com nações 

do mundo ocidental, 
Como explica José Ri- 

cardo Roriz Coelho, pre- 

sidente da Associação 

Brasileira da Indústria do 

Plástico (Abiplast), o reco- 

nhecimento dos Emirados 

Árabes como importante 
player no mercado interna- 

cional deve-se ao estabele- 

cimento deum ecossistema 

de inovação e da estrutura 
desenvolvida pelo país com 

o objetivo de viabilizar o 

amplo comércio, 
Todo esse investimen- 

tó despertou o interes- 

se global pela região, 

afirma o presidente da 
Confederação Nacional da 

Indústria (CNT, Robson 

Bragado Andrade. 

— Nos Emirados Arabes, 
a abertura de negócios é 

ágil, há confiabilidade nos 
contratos, disponibilidade 
de infraestrutura cum foco 
crescente em investimento 

estrangeiro. Acreditamos 

que EXISTA muito Espaço 

para o fortalecimento dos 

negócios entre os Emirados 

co Brasil — prevê, 

Foi apostando nesse 
potencial que, entre Os 

dias 1 e 20 de novembro, 

Andrade, Roriz é outros 

*& FEpreSCntantes de 

230 empresas ce institui- 

ções brasileiras partiram 
para Dubai. Eles integra- 

ram à Missão Pro Rpec tiva 

Brasil - Emirados Árabes 

Unidos, realizada pela CNI 
com o apoio da Agência de 
Promoção de Exportações 

& Investimentos (Apex 

Brasil). 

A comitiva teve agenda 
técnica voltada para o 

conhecimento das formas 

de atuação no país, séja 
exportando, importando, 

fazendo investimentos ou 

buscando parceiros para 

projetos no Brasil. Também 
fez nerworkingcom compa- 

nhias árabes e visitas a 

centros de referência. 

MISSÃO EMBLEMÁTICA 
O presidente da CNTembra 

que a missão marcá a reto- 
mada das viagens de negó- 
ciodepoisde restrições para 
combateao coronávirus: 

— Foimuito emblemático 

que essa primeira missão 

[desde o início da pande- 

mia] ocorresse em Dubai, 

que recebe uma das maio- 

res exposições mundiais, à 

Expo Dubai 2020, adiada 

devido à Covid-19. Faz 
sentido que a gente realize 

uma grande missãoempre- 

sarial focada em trazer 

novas oportunidades de 
negócio para a indústria 

brasileira. 

O presidente da Asso- 
ciação Brasileira da In- 

dústria Têxtil e de Con- 

tecção (Abit, Fernando 

Pimentel, acredita que a 
Expo Dubai seja umespaço 

A FORÇA DOS EMIRADOS 
ÁRABES UNIDOS (em US$) 

PIB em 2020: 

1.398,22 bilhões 
Exportações em 201%: 

316 bilhões 
ne no ranking mundial) 

“Importações em 2019: 

268 bilhões 
| (19º no ranking mundial) 
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estratégico para o setor 
industrial. 

— Independentemente 

de fazer negócio direto com 
um pais, você tem uma zona 
de influência construída 

com muita competência. É 

UTM MEDENTO IMpOFante 

para os paises mostrarem 

seus atrativos. 

Dono e presidente da 
Carólina Baby, indústria e 
comércio de móveis infan- 

Hs, Aureo Barbosa conta 

que a empresa já possuia 
relação comercial com o 

pais, mas viu má missão 

bportunidade para conhe- 
cer avanços tecnológicos € 
dimensionar seu potencial 

como fornecedor. 

— Nossa relação com 08 

Emirados Arabes começou 
quando, em Z019, rece- 

bemos à visita de uma em- 

presa à procura de móveis 

infantis. Com os produtos 
testados é consagrados, 

pretendemos expandir as 

exportações, inclusive com 

novos produtos, Em Dubai, 

enfatizamos que utilizamos 

matérias primas de flores- 
tas replantadas e contribu- 
imos para o equilíbrio do 

dióxido de carbono livre na 

atmosfera — conta Auréo. 

Outra organização que 

exporta para o Oriente 

Médio e embarcou com o 

objetivo de ampliar as rela- 
cões comerciais éa Provest, 

Como explica 0 gerente de 

Estratégia, Victor Araújo, 

a empresa comercializa 

uniformes € eqnipanero 

tos de proteção individual 

(EPIs) para Dubai e Omã 
desde 2019. 

— Feçhamos parceria 

com uma firma local de 

distribuição, que nos repre- 

senta no Oriente Médio. A 
partir disso, fomos desen- 

volvendo mercados em 

conjuntoe fechando contra- 
tos de fornecimento. 

COMÉRCIO ABERTO 
No que depender das rela- 
ções diplomáricas e comer- 

ciais entre o Brasil é os 

paises árabes, a missão tem 

tudo para resultar em bons 
negócios para ambos os 

lados. À aposta é do secre- 

tário-geral da Câmara de 
Comércio Árabe-Brasileira, 

Tamer Mansotur. 

— O Brasil, por sua tradi- 
ção diplomática não beli- 
perante, sempre foi visto 

como um país amigo no 

mundo árabe — diz. 

Brasil e EAU criam Conselho Empresarial 
Memorando de cooperação permitirátroca de pa o com líderes da indústria mundial 

s setores produtivos 

do Brasil e dos Emi- 

rados Árabes Unidos (EAU) 
estão empenhados em 
estreitar as relações econó- 

micas e fomentar opor- 

tunidades de negócios É 
investimentos entre os dois 

países. Esta será a missão 

do Conselho Empresarial 

Emirados Árabes Unidos- 

Brasil, criado em Dubai, cm 

solenidade durante a missão 

liderada pela CNI ao pais da 
Peninsula Arábica. Omemo- 
rando foi assinado pelo 

presidente da CNI, Robson 

Braga de Andrade, e pelo 
presidente da Federação 

das Câmaras de Comércio 

é Indústria dos Emirados 

Árabes Unidos (FCCI), 
Abdullah Al Mazrui. 
Segundo o acordo, CNT 

e FOCI promoverão maior 

entendimento entre os 

setores privados dos dois 

países sobre as políticas 

econômicas, comerciais € 

de investimentos, de forma 
aampliar o conhecimento 

mútuo sobre os ambientes 

de negócios. As entidades 
apresentarão aos governos 
de seus países propostas 

para aprofundar as rela- 

ções econômicas entre 

Brasile EAU. 

srs - 

Robson Braga de | 

Andrade assina 

memorandos de 

Além da formação do 

Conselho, a CNI participa- 

rá de um qualificado foro 

de troca de experiências e 
de debates sobre os desa- 

7 

fios da manufatura mun- 
dial. Em Dubai, o presiden- 

te da CNT assinou memo- 

rando de cooperação com 
a Global Manufacturing 

Organisation Limited 

(GMOL), organizadora do 

Global Manufacturing & 
Industrialisation Summit 
(GMIS), que reúne anual- 

mente lideres empresariais 

detodo mundo, 

— O trabalho coorde- 
pado entre o GMIS ca CNT 

será extremamente fru- 

tífero como fonte de troca 
de experiências entre lide- 

res do setor industrial, em 

um mundo onde as mu- 

danças tecnológicas são 
cada vez mais rápidas € 

importantes para o de- 

senvolvimento indus- 

trial — afirmou Andrade. 

Pelo GMOL, à memo: 

rando foi assinado por 

seu diretor executivo, 

Namir Hourani, 

Andrade lembrou que 

a CNI é articuladora de 

mais de so entidades se- 
toriais é empresariais pa- 
ra formular estratégias de 

desenvolvimento da in- 

dústria. A confederação 

elabora estudos sobre a 

importância do setor para 

a economia e atua em prol 

da inovação, articulando 
mais de 200 lideranças 

empresariais, autoridades 

de governo, é representan- 
tes de instituições. 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLABGLOBO.COM 

GT oa dra bad io pa 



8 | Política 

Após filiar o 
presidente, PL 
mira pasta de 
Infraestrutura 
Partido de Bolsonaro quer mais espaço 

no governo e voltar a controlar área de 

Transportes, como nas gestões petistas 

JUSSARA SOARES 
pussra staresihal opiobo.00m bz 
Biasihiá 

ps fia filiar o presidente 
Jair Bolsonaro, o PL es- 

pera aumentar seu espaço 
dentro do governo em pas- 
tas estratégicas. O avanço 
da sigla comandada por 

Valdemar Costa Neto so- 

bre os cargos não será ime- 
diato, À expectativa é que 

indicados do PL ocupem 

postos de novos filiados 

que devem sair para dispu- 
taras eleições de 2022. 

Um dos cargos cobiçados 

pelo PL é o Ministério da In- 
frae: strutura, comandadopor 

Tarcisio de Freitas, aposta de 

Bolsonaro para concorrer ao 
governo do estado de São 

Paulo pelo PL. Apesar da 

pressão do presidente, Tarci- 

sio ainda não confirmou ofi- 

cialmente JU estara na dis- 

puta e cogita concorrer ao 
Senado por Goiás. 

O PL — anteriormente 
chamado de PR — coman: 

dou o Ministério do Trans- 

portes, que cuida das áreas 

hoje no guarda-chuva da 

Infraestrutura, entre 2003 

e 2018, portanto nas ges- 

tões de Lula e de Dilma 
Rousseff, do PT, e Michel 

Temer, do MDB. 

Não será a primeira vez 
que Valdemar tenta avançar 

na pasta de Tarcísio no go- 

verno Bolsonaro. No ano 

passado, quando o presi- 
dente se aproximou do Cen- 

trão, o cacique queria ficar 

com o controle do Departa- 
mento Nacional de Infraes- 

trutura de Transportes 
(DINTTI). Na ocasião, Larci- 

sio blindou o órgão, que é 
comandado desde o início 

dogoverno pelo general An- 

tonio Leite dos Santos Filho. 
O PL também vê a possi- 

bilidade de ganhar espaços 

com à saida de ministros 

A Ai 

E Presidenta que far Er 

ã. EDelal do mu: 

, 
[ mi 

a 

Planos. Evento que formalizou entraca ce Bo'sonaro no PL: espectativa é que partido ocupe postos de mumstros que dever sas para disputar as elesções de 2027 

que vão se filiar ao PL, co- 

mo Onyx Lorenzoni, do 
Trabalho, Gilson Macha- 
do, do Turismo, e Rogério 

Marinho, do Desenvolvi- 

mento Regional. O convite 
também está feito para as 

ministras da Agricultura, 

Tereza Cristina, e da Mu- 
lher, Familiae Direitos Hu- 

manos, Damares Alves. 

PARTIDOS ALIADOS 
Enterlocutores de Valde- 

mar afirmam que o presi- 

dente da sigla considera 
“natural” que o partido de 
Bolsonaro fique com esses 

postos quando os minis- 

“Órfão;, Aliança pelo Brasil 
segue coletando assinaturas 
Apesar da desistência de Bolsonaro, empresário tenta colocar sig'a de pé 

DANIEL GULLINO 
daniel ip, Meo ação og E met e 
BRESiiA 

ficialmente, no site do 

Tribunal Superior Elei- 

toral (TSE), o presidente 
Jair Bolsonaro ainda apare- 

ce como presidente do Ali- 

ança pelo Brasil, partido em 
formação, que tinha a pro- 

messa de ser uma legenda 

conservadora e de direita. 

Na vida real, no entanto, 
Bolsonaro está filiado desde 

a última terça-feira ao PL, 

partido do Centrão, bloco 
que o presidente criticava 
no passado, 

Apesar de Bolsonaro 

abandonar o projeto, o se- 
gu ndo vice-presidente do 

Aliança, o empresário Luis 

Felipe Belmonte, segue co- 
let andoassinaturas, COM Es- 

perançade colocar a sigla de 

pé até as eleições de 2022. 
Belmonte paga entre R$ 15 
mile R$ 20 mil por mês, do 

próprio bolso, para manter a 

equipe do partido. Em dois 

anos, os gastos podem ter 
nunc aR$480 mil, 

A expectativa dele é que q 
Aliança possa receber parla- 

mentares bolsonaristas e 
outros apoiadores do presi- 

dente que não encontrem 
espaço no PL, por divergên- 

cias nos estados ou pelo li- 

miteno númerode candida- 
tos aserem lançados. 

Questionado sobre quem 
po derlam ser esses possi- 

veis filiados, Belmonte des- 

conversa e diz que é preciso 
aguardar o cenário em cada 

estado. O plano será dificil 

de se concretizar; devido à 

incerteza da criação da le- 

genda, aliados de Bolsonaro 
que não vão para o PL estu- 

dam entrar em outros parti- 
dos da base, como o PPe o 

Republicanos. 
— Estamos fazendo um 

partido para os conservado- 

res. Muitos parlamentares 
que vão ser candid atos não 

vão ter espaço no PL. É até 

uma formade teruma alter- 

nativa — avalia Belmonte, 

Bolsonaro se desfiliou do 

PSL, partido pelo qual foi 

eleito presidente, em no- 
vembro de 2019, eananciou 
aintenção decriaro Aliança 

pelo Brasil. Um grande 
evento toi feito, em um ho- 
tel de luxo em Brasília, e o 
partido teve estatuto, logo- 

marca e número nas urnas 

(o 38) divulgados. O objeti- 

tros se descompatibiliza- 

rem em abril para disputar 
a eleição, embora nenhum 

desses nomes tenha chega- 

do aos ministérios por in- 

dicação partidária. 
Atualmente, à PL ocupa 

apenas a Secretaria de Go- 

verno com a ministra Flá- 
via Arruda, que deixará o 

posto para concorrer ao de- 
nado pelo Distrito Federal. 

Duas outras siglas do 
Centrão, o PP eo Republi- 

canos, completam a trinca 

de aliados prelerenciais 

que Bol GONarocostura pra EA 

2022,e também têm es pa- 

co no poverno. O PP tem 

Ciro Nogueira como chefe 

da Casa Civil, enquanto o 
Republicanos está no Mi- 

nistério da Cidadania, que 

controla o Auxílio Brasil, 

com João Roma,potencial 
candidato ao governo da 

Bahia no ano que vem, Us 

três partidos têm ainda 
apadrinhados emcargos de 

segundo escalão. 

Apesar da cobiça do PL, 

segundo interlocutores do 
governo e dos partidos, os 
detalhes ainda não foram 

discutidos na negociação 
paraa filiação de Bolsonaro. 
Auxiliares do Planalto afir- 

mam que a reforma minis- 

EE SÓ hÓ 

Projeto, Ba'monte paga do próprio bo so para manter equipe do parda 

vo inicial era que a legenda 
ficasse pronta a tempo de 

participar das eleições mu 

nicipais de 2020. 

Em janeiro do ano passa- 
do, Bolsonaro participou de 

um evento de coleta de assi- 

naturas, em Brasília, e pro- 
jetou que o partido poderia 
eleger uma bancada de c cem 

parlamentares em 2022 — 

em 2018, o número de de 

putados e senadores eleitos 

pela PSL não chegou a 60. 

Entretanto, as dificulda- 

des para a coleta das assina- 

turas necessárias e o desejo 
de uma estrutura partidária 

maior para sua campanha a 

reeleição fizeram o presi- 
dente desistir de entrar na 
legenda, Uma cena se repe- 

tiu diversas vezes: apoiado- 

res iam ao “cercadinho do 
Palácio da Alvorada dizer 

que ainda apostavam no Ali- 

ança, mas Bolsonaro os cor- 

tava e dizia que procurava 
outro partido. 

Belmonte evita criticar o 
presidente, dizendo que ele 

anunciou sua decisão Com 

Pacheco e Lira defendem orçamento secreto no STF 
Presidentes de Senado e Câmara se encontram com Fux e Moraes; nova proposta foi preparada para Rosa, que suspendeu execução da verba 
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Clois da Divisão da Licitações 

MARIANA MNE 
raiado renina globo cam br 
ER 

E pm missão para que os valo- 
res relativos às emendas 

de relator de 2021 sejam libe- 

rados pelo supremo Tribunal 
Federal (STF), os presidentes 
do Senad: L Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), e da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP- 
AL), cumpriram ontem uma 

agenda de visitas à Corte, que 

suspendeu a execução da ver- 

ba por Falta de transparência. 
O presidente do Senado tinha 

em mãos uma nova proposta 

sobre as emendas, aser entre 

gue para a ministra Rasa We- 

ber, relatora da ação. 
Pacheco e Lira se reunicam 

como presidente do STE, Luiz 

Fux, e como ministro Alexarn- 

dre de Moraes e, à noite, con- 
versaram com Rosa Weber, 

que suspendeu o Chamado 
“orçamento secreto”. 
Na conversa com Fux e Mo- 

raes, Pacheco teria dito que 

tem uma nova proposta para 

fazer sobreas emendas de rela- 

tor. À reunião durou pouco 

mais de 15 minutos. Na sema- 

na passada, num pedido ende- 

reçado à Rosa, Pacheco e Lira, 

solicitaram a imediata SUS per 

são do bloqueio das emendas. 

Segundo os parlamentares, as 

medidas de transparência sa- 
cramentadas no ato aprovado 

na última segunda-feira seri- 

am o bastante para cumpriro 
que foi determinado por Rosa 
no início de novembra. 

Em decisão do último dia 9 

a ministra, atendendo a um 

pedido feito por partidos poli- 
ticos, deu uma liminar sus- 

terial que obrigatoriamente 

ocorrera por causa das elei- 
ções envolverá outra nego- 

ciação e deverá contemplar 

todos os partidos aliados. 

Durante a cerimônia de 
sua filiação ao PL, Bolsona- 

ro inclusive se dirigiu a No- 

gueira e ao presidente do 
Republicanos, deputado 

Marcos Pereira (SP), refor- 

cando que espera ter os par- 

tidos ao seu lado em 2022 e 
que, juntos, eles formam 
uma família. 

—(Eueo PL)não seremos 

marido e mulher, seremos 

agora uma familia — decla- 

rouo presidente. 

antecedência e que precisa- 

va analisar a “conjuntura 
político-partidária”, 

— O presidente desde se- 

tembro do ano passado ti- 

nha anunciado que ia bus- 

car alternativas. Estávamos 

cientes disso — afirma, 

acrescentando: — Tem toda 

uma conjuntura político- 

partidária nacional que ele 

tem que administrar. 

Mesmo assim, Belmonte 

continua coletando assina- 

turas. Até agora, já foram 

apresentadas 164milao TSE, 
um terço das 492 mil neces- 

sárias. O empresário afirma 

que outras 215 mil estão 
aguardando análises e mais 
100 mil serão apresentadas 

nos próximos dias. Além dis- 

so, Belmonte aposta nas assi- 
naturas eletrônicas, autori- 
zadas no mês passado pelo 

TSE, para acelerar a coleta. 
— Nossa ideia é concluir 

até dezembro a coleta para 

que em fevereiro quando o 

TSE, voltar do recesso, tenha 
condições de apreciar o re- 

gisto — afirma o empresário, 
que culpa os cartórios eleito- 
rais pela demora na análise. 

pendendo de maneira integral 

e imediata a execução das 

emendas de 2021, e cobrou 

transparência e ampla pablici- 
dade a respeito da destinação 

das verbas. A decisão de Rosa 

foi confirmada pelo plenário 
do STF por oito votos a dois. 

Estácom Rosa o pedido feito 

pelo Congresso para que a exe- 

cução do orçamento seja libe- 
rada mediante às novas regras 

para execução das emendas de 

relator, estipulando valores 
máximos de destinação. Ela 
poderá decidir sozinha, dema- 

peita monocrática, e levar 
imediatamente para referen- 
do dos demais ministros, ou 

optar por determinar a libera- 

ção do julgamento do mérito 
da ação — o que permitiria a 
execução das verbas. 
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ENTREVISTA 

Aécio Neves / deputado 

Ex-presidenciáve! tucano e rival do governador 
paulista descarta sair do PSDB e rebate criticas 
de que aproxima o partido de Boisonaro 

BRUNO GUES bravo pos BS ugiodo conte mmsilica 

“DORIA AINDA 
NÃO TEM 
CONDIÇÕES DE 
LIDERAR 3º VIA 

poiad 3 de Eduardo Leite 

nadisputa: outra João Dk 

riae pivó dos conflitos mais ex- 

plicitos nas préviasdo PSDB, o 
ex-governador de Minas Ge- 

rais e deputado federal Aécio 

Neves (MG | sustenta que ain 

da não ve condições de o po- 

vermador de São Paulo, esco 

lhido em votação interna, lide- 

rara terceira via. Apontado até 

por tacanos como articulador 

de uma “bolsonarização” da 

bancada federal do partido, ele 
diz que Bolsonaro não repre- 

senta “ideia de pais ecrítica a 

aproximação de Geraldo Alck 

min com o petista Lula. De- 
fensor de uma terceira via sem 

um tucano na cabeça de cha 

pa, ele também alfineta o ex- 
juiz Sergio Moro, pré-candi- 

dato pel | Podemos. 

Qual é a avaliação do processo 

edo resultado das prévias? 

O resultado final atende ao 

enredo previs toe montado pe- 

lo presidente Bruno Araújo, 
de sede quan , Em mm LEA à, SET 

TA WS CLT ECA 

> 

HOLuaIdda 

E TO 

reunir a Executiva, sem con- 

sultar mi nguém, Com exceção 

obviamente do João Doria, 

marcou para este ano as preva- 

as, dO CcoNtrano Ch) CFM tinha- 

mos proposto, que o00TrEsse 

o primeiro Eriinestre do ano 

que vem, já com um amiiente 
les! I 

potitioo um POP TTIAIS Chana, 

Pretende deixar o partido? 
famais Perisel NISSO Não hã 

fazão, Estou construindi Li 

PSDE ao longo de 33 anos. 

Não é uma circunstância de 

uma eventual candidatura 

que vai nos fazer abandonar 

aquilo em que acreditamos 
Isso serve para naum nara d- 

tras lideranças do partido. Es- 

tamos e ficaremos no PSDB. 

Ehaverá reação? 

Não faço política om o figa 

do. Falta de empatia com À ou 
E não val orientar as minhas 

posições. Sempre coloquei 

com clareza que, entre as can- 

didaturas de Eduardo e Doria, 
a do Eduardo é que a tinha as 

Tucanos. Aécio criticou Bruno Araújo por condução das prévas, Dona pelo esbilo e Alckmin por se aprasmar de Lula 

melhores condições de agre- 

gar forças em torno do PSDB. 
Não vejo ainda condições de o 

governador de São Paulo fazer 

isso, Mas ele tem a autoridade 

do PSDB, fura, Cimo Poti 

construir a sua candidatura. 

Haávárias pré-candidaturas de 

terceira via, Com quem 

conversar? 
PUC ho o ti tocas ESSAS Cor Hi- 

RODRIGO ALVAREZ 
APORECIDé 

ROB LIVRE 

— += o 
TT 

daturas no centro têm que di- 

alopar. O ideal seria ter uma 

sã. Independentemente do 

resultado dessas eleições, O 

PSDB será o partido da reias 

titucionalizaç ão da pe lítica. 

E uma chapa Lula-Akckmin? 

Vejo com muito estranha 

mento. Lamento que 0 go- 
vernador Alckmin, pela sua 

história no partido, não te: 

nha escolhido o partido co- 

mo seu camp de luta. Vive- 

nós Lrés anós CONSecutivos 

de recessão em razaã ida [o 

ra Matriz Econômica do PT 

Nú ue PEROS 1550 de Br 

E por queo senhor estâem 

trincheira diferente da de 

Bolsonaro? 

Porque o Bolsonaro não 
ideia de pais PEpDrE Senta 

Política | 9 

mais, Na verdade, ele repre- 

senta hoje um segmento da 

sociedade conservador, de 
extrema-direita, que nãoéo 

nosso sentimento 

Como o senhor avalia o papel 
da Lava-Jato de forma gerale 

especificamente no seu caso? 

à Lava-jato teve papel im- 

portante, mas hove exageros. 

Meu caso é um deles. A Justica 

está demonstrando isso em to- 

dos 05 inquéritos. E houve 

uma motivação É laramente 

política. Acho até que o Moro 

precisa fazer algo que quem 

sabe ajudaria na sua candida 

tura. Deveria torna públicas 

as gravações parcialmente di 

vulgadas. Seria uma forma de 

mostrar queele não utilizou da 

tunção pública para viabilizar 
um proleto politico 

O senhor virou réuno caso do 

pedido de dinheiro ao Joesley 

Batista... 

Todos estão senda arqui- 

vados. Mas a Justiça tem seu 

tempo. Fui vitima de uma 

armação criminosa e de um 

conluio entre Ministério 

Público e esse cidadão da 
[BS que são réus contessos 

de mais de 200 crimes e cri 

atam ali uma falsa narrativa 

para conseguir imunidade 

absoluta dos seus crimes 

O PSDB traiu os ideais de 
responsabilidade fiscal ao votar 

pela PEC dos Precatórios? 

É uma questão realmente po- 
lêmica. Houve muito debate 

interno. À maioria da banca 

da optou par esse caminho 

achando Jue É 

programa Social mais rolbus- 

preciso um 

to, Avora, é um erro conside 

rar que determinadas vota- 
CÕES acqui sienin a Ap dO 

poveroo Rolsonaro 

GZOBOLIVROS 

O jornalista RODRIGO ÁLVAREZ 
traz uma deliciosa narrativa baseada em 

pesquisa inédita sobre a história do famoso 
Cristo que está de “braços abertos sobre a 
Guanabara” e foi escolhido como uma das 

7 maravilhas do mundo moderno. 

APARECIDA 
E — 

MARIA 

p = 
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Aliados à esquerda do PT 
resistem a chapa com Alckmin 
Embora cogite manter apoio ao ex-presidente em 2022, PSOL discorda de 
oferta da vice ao ex-governador. Petistas priorizam apoio do ainda tucano 

nO faut 

possível aliança entre o ex-go- 
4 vernador Geraldo Alckmin, que 

está de saida do PSDB, e o ex-presi- 

dente Luiz Inácio Lula da Silva tem 
desagradado alguns setores da es- 

querda. O PSOL, que pela primeira 

vez desde a sua fundação cogita não 
ter candidato à Presidência da Re- 
pública para apoiar o petista, é um 

dos focos de resistência, 

Em entrevista ao jornal “Valor 
Econômico”, o presidente do PSOL, 

Juliano Medeiros, afirmou anteón- 

tem que considera “descabido ter 

um sujeito como Alckmin compon- 
do uma frente das esquerdas”, O 

PSOL foi fundado em 2004 por par- 

lamentares que haviam sido expul- 
sos do PT por votarem contra a re- 
forma da Previdência no início do 

primeiro governo Lula. 

O PSOL vem mantendo a disposi- 
ção de endossar a candidatura de Lula 

mesmo com a resistência dos petistas 

em apoiar a candidatura do líder sem- 
teto Guilherme Boulos ao governo de 

São Paulo. Dentro da cúpula do parti- 

do, há resignação com a consolidação 
de um cenário em que Boulos enfren- 
taria o ex-prefeito Fernando Haddad 

(PT) na disputa paulista de 2022. 
O PSB, provável destino de Alck- 

min caso 0 ex-governador aceite ser 
vice de Lula, exige que Haddad dei- 

xe a dis puta eo PI apoteo ex-pover- 

nador Márcio França. Os petistas 
não cogitam essa hipúte se 

EPE BE BS EL 

a a N f ED 

Pré-candidatura. Lulatratzo PS8 como aliado preferenco .e costura filiação de Alckmin à sgla 

A possibilidade de união dos par- 

tidos de esquerda em uma única 

chapa em São Paulo não é conside- 
rada por nenhum dos lados e não 

tem feito parte das conversas. 

PROGRAMA COMUM 
Numa sinalização que pode ser in- 

terpretada como uma tentativa de 
a os setores da esquerda des- 

contentes com a possibilidade de 

composição com Alckmin, a presi- 

dente do PT, Gleisi Hoffmann, disse 
ontem que antes de definir quem 

serão vice, o partido discutirá com 

aliados a elaboração de um progra- 
made governo para o pais, 
=) que é importante é acentrali- 

dade programática que nós vamos 

ter. Não é nem tanto o nome do vice, 

mas O programa que vamos apre- 

sentar ão país. E isso tem que estar 
muito claro entre as fo Eças ; SR Vá 

compor esse processo — afirmou 

Gleisi, ao site 247, em declaração 

que foi reproduzida na página do PT 

Ria IRLecmel. 

Á dirigente disse estar conversan- 

do com PSB, PCdoB, PSOL: 

—Vamos conversar com outros pra - 

tidos, e isso tudo tem que ser conside- 

tado numa composição de chapa. 

Reservadamente, lideranças pe- 

tistas têm afirmado que a adesão do 
PSOL àchapa presidencial não é tão 

fundamental. A aposta é que se ti- 

vesse que optar entre ficar sem o 
PSOL e ter Alckmin como vice ou 
ter o partido como apoiador da sua 

candidatura sem o ainda tucano, 

Lula optaria, sem preocupação, pe- 
la união com a ex-governador. 

A? 
e 

Stuta-faira 312.202) O GLOBO 

Deltan reavalia 

“PowerPoint sobre 

Lula: “Erro de cálculo 
Ex-coordenador da Lava-Jato diz que petista não 
foi inocentado, mas dificilmente voltará à prisão 

ex-procurador é ex-coar- 

denador da Lava-jato em 

Curitiba, Deltan Dallagnol, 
comentou sobre a exibição 

do Powerpoint durante à en 

trevista sobre a primeira de- 

núncia movida pela força-ta- 

refa contra Lula, em 2016. 

“Foi um erro de cálculo nos- 

so”, afirmou Dallagnol em 
entrevista ao “Flow Podcast” 

nesta semana. 
— Ai a gente [az a entrevista 

coletiva do Lula, (mas) a gente 
já tinha feito em entrevistas 

anteriores, usando lá apresen- 

tações, PowerPoints (sic), a 
gente já tinha feito várias ante- 

riotes, só que não tinha tido 

aquela repercussão. (...) Foi 
um emo de cálculo nosso... À 
gente achou que fazendo igual 

às outras vezes a gente ia ter 
um resultado igual —disse. 
Na época, a entrevista pa- 

ra apresentar a denúncia de 

que Lulaseriao“comandan- 

te máximo do esquema de 
corrupção Hentificado na 

Lava-jato” foi transmitida 

ao vivo, eo PowerPoint usa- 
do por Dallagnol foi alvo de 
críticas é viralizou como 

meme nas redes sociais. Em 

setembro de 2016, usuários 
levaram os termos “Power- 

Point” e "PPT" aos mais co- 

mentados do Twitter, ale- 

gando erros gramaticais na 

| 

O aguardado 
romance inédito de 

apresentação e ausência de 

evidências sólidas. 

Lula chegou a ser posterior- 
mente condenado no caso pe 

lo então juiz Sergio Moro. No 

entanto, o STF decidiu, em ju- 
nho deste ano, que houve sus- 

peição do juiz envolvendo o 
ex-presidente e que a Justiça 
Federal de Curitiba não teria 
competência para ter julgado 

os casos. Por isso, as investiga- 

ções seguiram para Justiça Fe- 
deral do Distrito Federal, onde 

começarão a tramitar do zero. 

Naentrevista, Dallagnal res- 

saltou que Lula não foi inocen- 
tado, mas acimitiu que será di- 

ficil que o petista volte á prisão. 

Para o ex-procurador, com o 
fato de a investigação ter valta- 
do ao seu início, há uma gran 

de possibilidade de o suposto 

Come prescrever, 

Dallagnol comentou ainda 

sobre as críticas direcionadas à 

forma como a Lava-jato atuou 
nos casos do ex-presidente e às 

insinuações de que a força-ta- 

refa teria cometido excessos 

em busca de apoio público. 
— À gente buscou sim (o 

apoio da opinião pública), 

porque se a gente não tives- 
se buscado, meu amigo, não 
tinha existido Lava-jato, ti- 

nha parado lá no ano um. 
(...) Agenteachava queaso- 
ciedade merecia saber. 

Ti LA a 

Em As DOENÇAS DO BRASIL, Valter Hugo Mãe 
traz uma obra que se passa em solo brasileiro. 
Com artes de Denilson Baniwa e prefácio de 
Conceição Evaristo, o livro é uma verdadeira 

homenagem às pessoas dessa terra. 
Re di; 4 
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Presa por atacar ex que perseguia 
Names Polcialdo DF descumpriumedda restritiva é aprediv vitima Com umeanivete 

RÉVEILLON PRUDENTE 
Com temor da Ômicron, já são 
21 capitais sem festas públicas 
ARTHUR LEAL, FELIPE GRINEERO, 

LUCAS ALTINO 
E MARIANA ROSÁRIO 
bs aiiogaba com lat 

for 7 SA ads 

inda que admitarm os ín- 

dices seguros de vacina- 

ção e de casos e hospitaliza- 
ções por Covid-19 atual: 

mente, os prefeitos de 21 ca- 

pitais já anunciaram que 

não realizarão eventos de 
réveillon. O temor com a 

nova variante Ômicron e à 

incerteza sobre o cenário 

epidemiológico até o fim do 
mês motivou prefeituras 

que haviam programado à 

festa a rever a decisão e re- 

forçou a determinação dos 

municípios que já não pla- 

nejavam uma celebração. 
Na maioria dos casos, no 

entanto, os anúncios não fo- 

ram acompanhados de no- 
vas medidas restritivas, € 

festas particulares continu- 

am permitidas, geralmente 

com exigência de compro- 
vação da vacina, Es pecialis- 

tas destacam que o cenário, 

hoje, favoreceria os eventos 

de virada do ano, mas avali- 
am que o cenário internaci- 

onal justifica a prudência e 
os cancelamentos. 

PAULISTA CANCELADA 

A preleitura de São Paulo 

anunciou ontem o cancela- 

mento da festa de réveillon 

na Avenida Paulista, depois 

que o governo do estado 
confirmou a existência do 
terceiro caso da nova cepa 
do coronavirus em um paci- 

ente no Brasil: um homem 
de 29 anos que desembar- 

cou no Aeroporto Interna- 

cional de Guarulhos no sá- 

bado vindo da Et iópia. 

A capital paulista também 

vai manter a exigência de 

uso de máscaras em todos 05 

ambientes, incluindo vias 
públicas e parques. Mas res- 

trições de ocupação, horá- 
rio e distanciamento em lo- 
cais fechados continuam 

valendo. O passaporte da va- 

cina continua adotado para 
eventos que prevejam 500 
pessoas ou mais. 

TT 

VIRADA SEM FESTA Maioria das capitais desiste de celebrações públicas 

CAPITAIS QUE > 0) Estão programando festa 0) Já cancolazam a testa 

Eventos privados |berados, 

com regras como passaporte 

sanitário e necessidade de 

autorização prév.a 

Governo do Piaui limitou 

hestas particulares para até 

50% de capacidade do Espaço. 

em locais abertos. Shows em 

casas techadas com público 

Cancelou a festa 

pubica mas permitiu 

eventos fechados com 

capacidade para até 5 

É nt mi! pessoas 
sn e nas pistas de dança du em pê 

BOA estão proibidos. 

VISTA AP 
MACAPA (b Vai apenas manter as 

praias abertas, e bares 

Decide até ' : e restaurantes poderão 
adia iz =" io » organizar testa 

MABIALIS 
am PA og O FORTALEZA 

Má a CE a 

TERESINA o 

“ PI pp MP cÃo PESSOA 

doa o BOgTO TO pp Onccr 
RIO BRANCO a e SE LD, ACHO 

anjo BA É anscay 
Ainda aguarda 

posicionamento do DF a 

comitê científico a BRASÍLIA SALVADOR 
CUIABÁ co 0 Cancetou a festa pública 

“ mas permitiu eventos 

GOÂNIA lechados com capacidade 

us Mi para até 1,é mil pessoas 
id da e Es 

Liberou apenas BELO : ca q monte O 
estas particuiares VITÓRIA nes 
jactima de 200 E) Já não tinha planejado festa, 

pesso as) PR [1 antes dó &urÊ mento da 

SãO pari variante Ômicron 

Manteve apenas CURTIA LO 

programação de se 
Matal, com ; é Decide alé o dia 

eventos menores R5 FLORIANÓPOLIS 20 se mantém 

ALEBRE 

Terá queima da fogos na 

praia, mas sem público, e 

pequenas festas nos bairros 

O Rio mantém até o mo: 

mento a previsão de realizar 

a festa da virada, mas o mar- 

telo sá será batido em duas 
semanas, quando o comité 
científico da prefeitura vol- 

tará a debater otema. No ul- 
timo encontro dos especia- 
listas, no começo desta se- 

mana, o cenário foi visto co- 

mo favorável para a festa, 
— Não basta olhar para o 

panorama de hoje. É preciso 
lazer projeções, o que é 
complicado com a Covid. E 
cada vez mais raro ter um 

Cancelou a testa na Avenida 

Paulsta e manterá a obrigação de 

máscaras em amb entes fechados 

caso grave na cidade. O que 

protege é a alta cobertura 

vacinal, mas se tiver uma 
comprovação científica de 
que a nova variante a ultra: 
passa, a gente perde nossa 

principal barreira — diz Da- 
niel Sorara, secretário mu- 
uicipal de Saúde do Rio. 

O governo do estado tam- 

bém estuda e debate inter- 
namente q ual será a orien- 

tação a ser passada aos 97 

municipios do Rio. Por en- 

Cquani to, O secretario estad L= 

al de Saúde, Alexandre Chi 

eppe, prefere esperar, ao 
contrário do comitê cienti- 

tico que o assessora € já re- 
comendou na quarta-feira 

cancelaro evento. 
— Qualquer tomada de 

decisão em relação a réveil- 
lon depende da caracteriza- 
ção do comportamento da 
variante. É im portante cau- 

tela e avaliar o cenário epi- 
demiológico dia a dia. Por 
enquanto, as decisões serão 

postergadas —diz Chieppe. 
Coordenador do Labora- 

tório de Virologia da UFRJ e 

Editoria de Arte 

integrante do comitê cienti- 

fico da estado do Rio, Amil- 

car Tanuri considera que a 

incerteza é muitoalta paraa 
realização da festa. 
— Se o réveillon fosse 

amanhã, estaria tranquilo, 
mas não sabemos como es- 

tará o cenário daqui a 20 ou 

30 dias. Espero que esteja 

igualhoje, mas sabemos que 
qualquer variante nova tem 

chance de causar aumento 

de casos — explicou Tanuri, 
que destacou a falta de con- 

dições para se criar meca- 

nismos de controle de pú- 

bliconumeventocomoo ré- 

veillomn de Copacabana, — 
Não teria nem como cobrar 

mascara, a situação é bem 

complexa. O ideal seria ter- 
mos mais 15 diaspara aguar- 

dar o cenário, mas ficaria 

muito em cima para à mon- 

tagem do evento. 
Em Florianópolis, os 

shows foram suspensos, 

mas a queima de fogos man- 
tida. Em João Pessoa, a praia 
estará liberada para encon- 

tros particulares, mas a pre- 
feitura decidiu não realizar 
mais as apresentações em 

palcos. 

Como no Rio, nas outras 
cinco capitais em que não 
houve cancelamento, a de- 

cisão não é definitiva. A pre- 
feitura de Maceió continua 

monitorando as estatisti- 

cas, e Manaus tomará uma 

decisão no dia 12. 

Para Tânia Vergara, presi- 
dente da Sociedade de In- 

tectologia do Rio de Janeiro, 

o cancelamento do réveil- 
lon seria a medida adequa- 
da, assim como a manuten- 
ção da cobrança da máscara, 
inclusive em locais abertos, 
e do passaporte da vacina, 

— Dispensar máscaras em 

locais abertos sem aglome- 
ração não seria problema, 

mas é complicado esperar 

que a população vá ter o dis- 
cernimento de andar sem 

máscara no parque e depois 
colocá-la quando entrar nu- 

ma loja ou transporte — ex- 
plicou Tânia, que destacou 
que o final de dezembro po- 

de sera época do aupe da cir- 

culação da variante Qmi- 

cromn no pais. 

EM RECIFE, FESTAS PRIVADAS 

Para a infectologista, “já 
passou o momento” de can- 

trolar fronteiras por causa 

da nova variante. Tânia diz 
que importa mais haver 

oferta de testes e cobrança 

de vacinação. 
Em duas capitais do Nor- 

deste, a suspensão não foi 

estendida para eventos par- 

ticulares. Em Pernambuco, 
um decreto aumentou de 5 

mil para 7,5 mil o público 

máximo de festas privadas. 

Em Fortaleza, os limites se- 
rão de 2,5 milem ambientes 

techados e de 5 mil em espa- 

ços abertos. 
O governo do Piauí ado- 

tou medidas mais restritivas 

para eventos particulares. 
Lim decreto proibiu shows 
em casas fechadas com pú- 

blico nas pistas de dança ou 

em pé. E eventos públicos só 
podem ocupar metade da 
capacidade do espaço. 
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Boate Kiss: espuma era inútil, diz engenheiro 
Material instalado no teto da casa ajudou a espalhar fogo e liberou gases tóxicos na noite da tragédia, segundo 
investigação. No segundo dia de júri, sobrevivente afirma que não havia sinalização e saídas de emergência 

CLEIDE CARVALHO 

E GUILHERME CAETANO 

frssiivagiobo com é 
aiRaLLO 

Atos: pela perícia co- 

mo uma das causas do 
incêndio que causou a mor- 

te de 242 pessoas na boate 

Kiss, em Santa Maria (R5), 

em janeiro de 2013, a espu- 
ma usada no palco e no teto 

da casa noturna era desne- 

cessária. À afirmação foi fei- 
ta pelo engenheiro Miguel 
Angelo Teixeira Pedroso on- 

tem, no segundo dia do jul- 
gamento do caso, que é rea- 
lizado em Porto Alegre, 

Além do engenheiro, foram 

ouvidos sobreviventes que 

reforçaram que faltava sina- 
lização e saídas de emerpên- 

ciana boate. 

Pedroso foi convocado co- 

mo testemunha porque rea- 

lizou um projeto de reforma 
para a boate entre 2011 e 

2012. Segundo o engenhei- 

ro, no entanto, a espuma no 
teto, sobre o pa 2 não 

constava em seu trabalho, 

pois não havia justificativa 
para ser colocada. De acor- 

do com a investigação, além 

deespalhar o fogo, o materi- 

al soltou gases tóxicos na 
noite da tragédia 
— Só passo deduzir que (a 

colocação da espuma) foi 
feita numaobra posterior — 

afirmou Pedroso. — Só um 

leigo e ignorante na área po- 

deria achar que espuma seja 

conveniente em uma boate. 

Segundo ele, existe um ti- 

podeespuma chamada elas- 

E 

Depoimentos. o jun em Porto À egre, Pedroso disse que revest mento deve ter sido incluido em obra posterior à sua 

tômero que serve apenas pa- 
ta garantir o contorto de 
músicos em estúdios de gra- 
vação, mas não para evita 

que o som de uma casa no- 

turna cheg ue a imóveis vizi- 

nhos, por exemplo. À inves- 

tigação apontou que a espu- 
ma da boate Kiss, sem trata- 

mento antichamas, teria si- 

do comprada numa loja de 
colchões da região. 
Antes do engenheiro, fo- 

ram ouvidos dois sobrevi- 

ventes da tragédia, que re- 

Projeto quer deixar armas com quem não conseguir renovar registro 

LEESRIO AIRES 
brgatê risevo roses ogia corr br 
mraniiá 

elator de um projeto de 
BY lei do governo Bolsona- 
roquecrianavas regras para 

posse e porte de armas, o de- 
putado Eduardo Bolsonaro 

(PSL-SP) apresentou pro- 
posta para ampliar ainda 

mais os benefícios a quem 
compra armamentos. Em 

DIAMANTE d 
NEGRO 

MARC É | 

sessão nesta semana na C.o- 

missão de Relações Exterio- 

tes, o filho do presidente 

Jatr Bolsonaro incluiu no 

texto perm issão pará que o 

proprietário de uma arma 

ANTAR STE! 

de fogo que não conseguir 
renovar o registro seja con- 

siderado “fiel depositário", o 

que dá o direito de mantê-la 

em sua residência. 
A proposta de Eduardo 

Bolsonaro estabelece ainda 
que o proprietário poderá 

usar à arma em caso de ne- 
cessidade, mas ficará res- 

ponsável par erre ntuais atu 

sos, O projeto aindanão tem 

Ea 

JE 
Mm 
=| 

> 

Eu 
do 

forçaramatese de que os do- 

nos da casa noturna foram 

negligentes. Emanuel Pastl, 
de 27 anos, que comemora- 

va o aniversário com o lr- 

não gêmeo na noite do in- 
cêndio, afirmou que ne- 

nham alarme soou durante 

oincêndio e a rota de emer- 

gência não estava clara du- 
rante a tentativa de fuga na- 

quela noite. 

— Só tinha uma saída de 
emergência — declarou 
Pastl, quese casou coma en 

termeira que o tratou. 
SãO TÉUS DO processo os só- 

cios da boate Elissandro Cal 

legaro Spohr e Mauro Lodei- 
ro Hotfmann, além do muúsi- 

co Marcelo de Jesus dos San- 
tos, E do produtor Luciano 

Augusto Bonilha Leão. 

previsão de votação na co- 

missão, 

Atualmente, o registro só 

é concedido a quem tem re- 

sidência lixa e não tiver an- 
tecedentes criminais, além 

de capacidade técnica e ap 

tidão psicológica compro- 

vadas parao manuseio daar- 
ma de fogo. 

Capes: 
Justiça 
autoriza 
avaliações 
PAULA FERREIRA 
paude ferreira Diniagioão cao dr 
Brmillia 

Justiça Federal do Rio de 
Janeiro determinou on: 

tema retomada da avaliação 
teitaa cada quatro anos pela 
Capes, responsável por su- 

pervisionar os cursos de 
pós-graduação no país. A 

decisão atendeu aum recur- 

so da Advocacia-Geral da 

União contra à liminar que 

havia suspendido o proces- 
sa, devido à aplicação retro- 

ativadecritérios aolongo da 

análise dos cursos de pós- 

graduação. 
A decisão se segue à saida 

de cerca de 80 pesquisado- 

res que atuavam na avalia- 
ção, como coordenadores e 
consultores. Os pesquisa- 

dores, das áreas de Matemá- 

tica, Física e Quimica, dei- 
xaram a Capes com criticas 

à gestão da presidente, 
Cláudia Toledo, Os clentis- 

tas acusavam Cláudia de 
não demenstrar empenho 

em retomar aavaliação, mas 

adecisão judicial não deve 
ser suficiente para pacificar 

acrisenoórgão. 

Ã o sair, 08 cientistas tam- 

bem fizeram criticas à cele- 
ridade usada para a abertura 

de edital de análise de novos 

cursos e ao incentivo para 
cursosde educação adistân- 

cia. Cerca de 4,5 mil consul- 

tores atuam nas avaliações 

da Capes, 
A presidente da Capes dis 

se que, de acordo com a de- 

cisão judicial, a restrição de- 
terminada anteriormente 
ficará limitada à divulgação 

dos resultados da avaliação, 
mas 0 processo de análises 
poderã ser retomado. No 

início da semana, Cláudia |á 
havia afirmado que a Capes 

estava empenhada em reto- 
mar aavaliação. 
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Barroso estende suspensão de despejos 
Med da vale tanto para imúve:s rura:s quanto urbanos e estã relacionada à pandemia 

Economia To] 
meia ROLE tio 

O PREÇO DA INFLAÇÃO 

ECO OMIA 
DE VOLTA À 
RECESSÃO 
PIB cai 0,1% com renda 

achatada, custo em alta na 
indústria e queda no agro 
CAROLINA MALIN, STEPHANTE 

TONDO, JÚLIA NOTA, JOÃO SORIMA 

NETO E IVAN MARTÍINEE-VARGAS 
etdrgorda doggera cdr: Ear 
ad TAS Pas 

Nº trimestre em que a vaci- 
| nação avançou no pais, o 

comércio voltou a funcionar 
sem restrições e a maior par- 

te das atividades econômicas 

engrenou uma rotina mais 

próxima à de antes da pande- 
mia, o Produto Interno Bruto 

(PIB, soma de todas as rique- 
zas produzidas pelo pas) so- 
reu uma retração de 0,1%, 
informou ontem o IBGE, A 

queda entre junho e setem- 

bro toi a segunda consecuti- 
va, o que levou o Brasil à en- 

trar em uma recessão técni- 

ca, como os economistas 
chamam doistrimestres con- 
secutivos de queda no PIB, 

Segundo especialistas, a al- 

ta da inflação explica grande 
parte deste freio na econo- 

mia. O consumo das famili- 

as, que responde por mais de 

60% do PIB, cresceu somen- 

te 0,9%. O setor de serviços 

teve expansão de 1,1%, mas o 

comércio, que dele faz parte, 
registrou queda de 0,4%. A 

pressão de custos afetou tam- 

bém a indústria. que ficou es- 

tagnada. Junte-se a isso uma 
agropecuária que viu sua 
produção sofrer um tombo 
de 8% devido a efeitos climã- 
ticos e uma antecipação de 

exportações, e o resultado é 

um PIB negativo. 

O economista Luka Bar- 

bosa, do Ttaú Unibanco, vê 

na piora do segundo semes- 
treum efeito da “inflação al- 

tacomendo a renda real”: 

— As vendas no var ejo 

mostram 1550, com Itens 

sensíveis à renda, como su- 
permercados, recuando. 

A bancária Luciana de Lima 
viu isso ao retomar os almo- 

ços fura nos fins de semana: 

— Tive um impacto gran- 

de. Eu preferia a picanha. 
Mas, hoje, está uns 30% 
mais cara —lamenta. 

Para Sergio Vale, econo- 
mista da MB Associados, O 
resultado sugere que a eco- 

nomia parou no trimestre 
passado. E, com a inflação 
encerrando o ano em torno 
de 10%, é possível afirmar 

que o país passa por um cla- 
TO processo de estagi lação. 

— (O setorde) serviços, da- 

do esse cenário mais compli- 

cado para a economia, está 
desacelerando com mais in- 

tensidade — diz Vale. 

A combinação de inlação al- 
ta e riscos político e fiscal ele- 
vádos tem exigido uma respos- 

ta mais dura do Banco Central 

(BC), mas o preço disso é a es- 
tagnação econômica, 

— E uma economia que 
anda de lado e que deve ficar 

assim em 2022 — diz Ales- 
sandra Ribeiro, economista 

da Tendências Consultoria. 

PETRÓLEO E CÂMBIO 
A indústria só não entrou nó 

terreno negativo no último 

trimestre EraÇaS dO AVANÇO da 

CRC] nstrução civil, que cresceu 

NÓS SOMOS 

MAIS DO QUE UMA ss 

CONSULTORIA, - | 

SOMOS UMA : 
TAVA SDLOIN DAR ' ; 

q Na 

3,9%. Mas o setor extrativo 
, minério e petróleo) Cali 

0,4%, e a indústria de trans- 

lormação recuou 1%. Segur- 

da Rodolfo Margato, econo- 
mista da XP, as restrições de 

oferta, com a falta de insu- 

mos, e a forte alta em custos 
de produção e distribuição, 

com a disparada nos preços 

de energia e transporte mari- 

timo, afetaram setor. 
Na Plasútil, fabricante de 

múveis e mtensílios domésti- 

cos de plástico, a alta do petró- 
leo e do dólar comprimiu as 

margens. Marco Antonio Pe- 

reira da Silva, diretor-presi- 

dente da empresa sediada em 
Rauvu (SP), sentiva desacele- 
ração da economia ainda no 

início do segundo semestre: 
— Não consegui repassar o 

custo, pagamos o preço de ren 

da achatada e inflação elevada 
no pais, além do crédito enca- 

recido coma alta dos juros. 

O cenário de inflação em 

alta, que deve levar a novos 

apertos dos juros, e incerte- 
zas fiscais e políticas para 

2022 já levam muitos eco- 

nomistas a reduzirem suas 
projeções para o PIB no ano 

que vem, quando o país, se- 
gundo estimativas, deve ter 

desempenho perto de zero, 
O banco Credit Suisse, que 

já projetava queda de 0,5% 
noanoque vem, colocou ad es- 
timativa com viês de baixa. O 

Bank of America, que já ha- 
via reduzido sua previsão de 

2. 1% para 1,1%, também não 
descarta novas reduções. 

DE NIZAN GUANAES 

Espanto no 

restaurante. ha 

casa da bancaria 

Luciana de 

Lima, avolta a 

uma rdbnade 

azer apúsa 

Emi id 

cômpetar a 

Vacinação vo 

acompanhada 

do susio Com os 

preços. Lim 

almoço lora com 

D5pas eos três 

filhos está 40% 

mais caro. Para 

conter 05 

gastos, cortou 

as saidas à 

metade. “Tive 

um impacho 

Frarde 

Cardápio 

revisado 

A Reniblização 

gerou altade 

20% no 

movimento DOS 

restaurantes 

Joaquina. na 

Zona Eu do Rio 

segundo um das 

sócios, Marcos 

Gelin. Mas, com 

ainilação não 

deu para fugir 

das reajustes. 

Pratos com 

care subiram 

20%, 205 COM 

salmão, ate 15% 

Pressão da 

matéria-prima. 

Tamns 

Rarzanelta, 

diretora 

execulvada 

tabrca 2 Rios 

Lirmpêne, de 

Jara, 

entrenta fala de 

TSLETOS E 

rEajustas 

“Antes, havia um 

ou dois 

aumertos no 

ana. Este ano, 

perdiaconta. No 

cãso do E asbio, 

chegou a 0%” 
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O progresso 
dos estados 

Te a honra de ser convidado pelo então 
8 candidato eleito a governador, Paulo 
Hartung, no final de 2002, parafazer aaber- 

tura do evento inaugural da sua gestão, para 
começar a alinhar os primeiros passos do 
Seu BOVECrmo, Num desses encontros em Cio 

a primeira sessão aborda o cenário nacio- 
nal, Coube-me então falar das perspectivas 
macroeconômicas, enquanto a jornalista 
Tereza Cruvinel tratou do cenário político. 
Quase 20 anos depois, ano passado viajei 

de férias com minha esposa para interior 
do Espirito Santo. Ali tive a oportunidade 
de constatar como aquele episódio tinha si- 
do o primeiro passo de um processo de 

transformação notável do Espírito, então 
marcado pelo auge do crime organizado e 

hoje convertido num estado modelo, após 
sucessivas gestões locais de equipes hories- 
Las, competentes E COomM projet U&. 

Nesse lugar privilegiado pela natureza, 
como é Pedra Azul e arredores, no interior 
do estado, é possível ver como 20 anos de 
bons governos estaduais tazem diferença. 
Mãe Natureza ajuda, mas o ser humano 
precisa fazer a parte dele para haver pro- 
Eresso. E o tur e observa em lugares Como 

esse é uma feliz combinação dos seguintes 
elementos: 
1 planejamento, porque esse progresso 

não teria acontecido se não tivesse sido fei- 
to antes um processo de interiorização do 

turismo, mediante a abertura de estradas 
secundárias muito bem concebidas, com 

uma excelente relação custo-beneficio da 
gasto público alocado nisso; 

NH) estradas de excelente qualidade: 
HI) segurança, algo cada vez mais valioso 

no Brasil; 
IV) ambiente de negócios adequado, o 

quesenotapela gamainteressantedelojase 
hotelaria a disposição do público; e 
VJcooperação, entre as unidades de go- 

vero e dei ds (estado e municípios), 
Fiz essa introdução para tratar do livro, "O 

destino dos Estados brasileiros” (Editora 

Lux), que organizei e acabei de lançar em 
conjunto com Guilherme Tinoco e Victor 

Pina, com 12 capítulos (de vários autores ), 
um por estado (RJ, MG, RS, ES, CE, SF,GO, 
AL, BA, DE, RNe AC). onde mapeamosa re- 

alidade das finanças de um conjunto que 
cobre as cinco regiões do país, bons e maus 
exemplos, estados grandes e pequenos, go- 

vernosde esquerda e de direita, etc. consti- 

tuíndo um amplo mo- 
A vigilância é saico do país e onde o 
chave, pois do Espírito Santo é, ob- 

há poucas viamente, um case de 
coisas mais SUCESSO. 
rápidas para Da leitura do conjun- 
ocorrer que to dos capítulos emer- 

desorganizarum gem as seguintes es 
estado ajustado | conclusões: 

a) nas gestões mais 

recentes da governo federal, em função do 
trabalho da equipeda Secretariado Tesouro 
Nacional (STN), foram tomadas medidas 
importantes para enfrentar o problema fis- 
cal dramático que os estados enfrentavam 
em meados da década passada, mas o cami- 
nho ainda é longo, como indicam às prazos 

contemplados no Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF): 
bja “questão dos estados” é atualmente 

um problema mais restrito a MG e RJ, en- 

quanto, de um modo geral, as demais casos 
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encontram-se em situação de franca me- 
lhora, com resultados já visíveis ou toman- 
do medidas exemplares para sair da crise 
(comoóno R$): 

c) não obstante isso, à vigilância é chave, 

pois há poucas coisas mais rápidas para ocor- 
rer que desorganizar um estado ajustado; 
dja despesa com pessoal é o grande de- 

safio; dai a importância que uma boa re- 

forma do estado tem para as administra- 
çõeslocais; 
ejos casos de ES, CE e SP provam que a 

continuidade é fundamental. Ter um bom 
governo quatro anos ajuda, mas não trans- 
forma um estado. Vinte anos de boas pes- 
tões, sim: basta comparar ES com RJ] - que 

está hoje como o ES em 2002; 
[jo apoio político ao ajuste é essencial, 

Por melhor que seja a equipe técnica, ela 

pouco pode fazer se não tiver o respaldo do 
poder político por trás para tomar as medi- 
das necessárias; € 

g) seriedade fiscal não tem ideologia: o li- 

vro mostra isso, dando o devido destaque 
aos méritos tanto das mudanças em curso 
em Goiás, sob o governador Ronaldo Caia- 

do do DEM atéas boas gestões do PT na Ba- 
hia com os governadores Jacques Wagner e 
Rui Costa, passando pela melhora notável 

que Alagoas está experimentando com o 
governador Renan Filho, do MDB. 

Agropecuária desaba 8% e favorece recessão 
Setor exportador, que vinha se destacando em meio à crise provocada pela pandemia, contribuiu com 

o resultado negativo do PIB no 3º trimestre, refletindo o efeito de choques climáticos nas safras 

CAROLINA MALIM, STEFHANIE 

TONDO E JULIA NOTA 

annanedamagiato corno 

mquebrade safra em vári- 

as culturas importantes 
devido a problemas climári- 
cos, a produção agropecuária 

despencou 8% entre julho e 
setembro, nã comparação 
com o segundo trimestre, e 

contribuiu para a queda de 
0,1% do Produto Intemo Bru- 
to (PIB) brasileiro na periodo 
que levou país à recessão téc- 

nica, informouwontemo IBGE. 

Choques climáticos derru- 
baram a safra de várias cultu- 
ras importantes para à econo- 
mia. No café, o tombo foi de 
22. 4% em relação ao terceiro 
trimestre de 2020. Algodão 

teve queda de 17,5%, e milho, 

de 16%, Com isso, o resultado 
do setor veio bem pior que o 

previsto pelos analistas, que 

estimavam uma queda de 3% de-açúcar no Centro-Sul têm peso concentrado no 

Agro em baixa. Seca. geada e queimadas encolheram safras de culturas importantes para a ecoromia, como caté (-22 4%), milho (16%) e a podão (175%) 

nais do IBGE: nhar mais proeminência 

sações internacionais. Ele 
aponta que aalta do custodo 
frete, apesar de não afetar a 

totalidade do setor, encare- 

ceu a exportação de milho e 
algodão. Mas, olhando sob a 
ótica da lucratividade, ele 

avalia que o resultado parci- 
al de 2021 é superior ao de 
2020. Em 2022, Castro te- 

me uma piora por causa da 
tendência de redução de 
preços dos bens embarça- 
dos e também de redução na 
quantidade: 
— Os preços, de uma for- 

igeei, estão diminuindo, 

Connro jAOCDEDE com minério 

de ferro, petróleo e soja. No 
cenário É hoje, a receita de 
exportação para 2022 sera 

menor que deste ano, uma 

queda como um todo. 
O EO elemento que pre- 

ocupa os exportadores é à 

nova variante da Covid-19, 
E 

Omicron, identificada pri- na agropecuária. 
Para à coordenador do nú- 

cleo de economia da Conte- 
deração da Agricultura e Pe- 
cuária (CNA), Renato Con- 
chon, que previaqueda de 6% 

no setor no trimestre, a retra- 
ção era esperada. Na compa- 
ração com o mesmo periodo 

de 2020, a queda foi de 9%, 

sob influência da revisão dos 
dados do PIB do ano passado. 
O especialista explica que a 

seca prolongada em 2020 
atrasouo começo das culturas 
este ans, principalmente a da 
soja. À reação em cadeia teve 
impacto mais severo nas co- 
lheitas de milho e café no ter- 
ceiro trimestre, afetadas por 

a, seca e queimadas. 
— O fim da safra de cana- 

também foi comprometido 
diz Conchon. 

VALORIZAÇÃO DA SOJA 

Luka Barbosa, economista 
do Itaú Unibanco, avalia que 

a queda da agropecuária no 
terceiro trimestre deve ser 
vista com ressalva, uma vez 

que parte da volatilidade en- 

trentada no desempenho do 
setor tem relação com a Me- 

todologia do IBGE e a forma 

como são distribuidos os re- 

sultados trimestralmente. 
No cálculo do economista, à 

agropecuária deve crescer 

4% em 2022, quando espera 
uma alta de 0,5% no PIB: 

— Tivemos neste ano, par- 

ticularmente, o crescimen- 

to de alguns produtos que 

E a " 
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primeiro trimestre, que foi 
vcasodasoja Oapgrotendea 

subir no começo do ano que 
vem. O setor tem um ciclo 

bem resilientee, háalgumas 
décadas, cresce mais do que 

o PIB. Vai crescer em 2022, 
mas isso não vai se transmi- 
tirparao PIB como um todo. 

O recuo na produção do 

camponoterceiro trimestre 
também influenciou o tom- 
bo de 9,8% nas exportações, 

na Comparação com à se- 
gundo trimestre. Muitos 
produ tores antecipa Ra! 

seus embarques de soja para 

o iii semestre, O que 
afetou as vendasexternasdo 
páis no periodo seguinte, 

explicou Rebeca Palis, coor- 
denadora de Contas Nacio- 

—Comoasojaéaprincipal 
commodity brasileira, a pro- 

dução agricola tende a ser 
menor a partir do segundo 
semestre. Além disso, a agro- 
pecuária vem de uma base de 

comparação alta, já que foi a 
atividade que mais cresceu 
no periodo de pandemia. 

As exportações, previstas 
em grande volume para os 
meses de julho a setembro, 
foram adiantadas pela valo- 

rização da soja no mercado 
internacional. O cenário 
vantajoso para a produção 

brasileira, no entanto, não 

deve se manter em 2022, 
Segundo Conchon, da 
CNA, os Estados Unidos, 

país que é outro grande pro- 
dutor de soja, podem ga- 
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nas exportações, que define 
como “cenário menos favo- 

rável”, mas ainda positivo. 

EXPORTAÇÕES EM QUEDA 
A queda de 9,8% nas expor- 

tações brasileiras, para José 
Augusto de Castro, presi- 
dente da Associação de Co- 

mércio Exterior do Brasil, 

não reflete a totalidade do 
setor. Sepgu ndo Castro, en- 

uanto ho uvre cre $ci mento 

e 4,7% nas exportações no 
ano, o faturamento dos ex- 
portadores saltou 28,9%, o 

que explica em parte os nú- 
meros do PIB. Ele diz que os 
produtores aproveitaram a 

onda de supervalorização 

das commodities e a cotação 
alta do dólar, usado em tran- 

meiro na África do Sul. Ape- 

sar de ainda desconhecida, 
Castro acredita que terá im- 
pacto no balanço de expor- 
tações em 2022. 

Na pecuária, o fator mais 
alarmante é o embargo chi- 
nês à carne brasileira, anun- 

ciado em setembro e sem 
previsão de ser derrubado. 
Para Conchon, da CNA, co- 

moainte rrupção das EX por- 

tações ocorreu na metade 
do terceiro trimestre, não 
houve impacto significati- 

vo. No entanto, 0 peso sera 

mais agudo no quarta tri- 
mestre e até no primeiro tri- 
mestre de 2022, caso não 

haja a retomada do fluxo 
ainda neste ano, alerta. 
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Guedes: “Tem 
o Brasil dos críticos 

e o Brasil do governo' 
Ministério minimiza resultado do PIB e afirma que é mais 

importante olhar a 'qualidade do crescimento' que o número 

0,5 0,6 

SO TAI 

GABRIEL SHINOHARA 

E MANDEL VENTURA 
ecoetareid aginba cor. br 

maaditiá 

governo minimizou os nú- 
meros da economia divul- 

gados ontem pelo IBGE e atri- 
buiu o resultado do PIB à que- 
da na agropecuária e á crise ht- 
drica. Em um evento de con- 

cessionárias de aeroportos na 
tarde de ontem o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 

chamou de “equivocada” e de 

“conversa de maluco” a previ- 
são de queo Brasil não irá cres- 

cer neste e no próximo ano, À 

noite, disse que há “dais bra- 
sis”. Afirmou que hã bilhões 
em compromissos de investi- 

mentos para os próximos anos 

já assinados com empresas 
privadas, o que, segundo ele, 

significa “crescimento contra- 

tado”, mas admitiu que o estor- 
ço para combater a inflação vai 
diminuir o ritmo de expansão 

da atividade econômica. 

— Ucrescimento está con- 
tratado, essa conversa que o 
Brasil não val crescer é con- 

versa de maluco — disse o 
ministro, completando que 
“todo dia” há comunicados 

de decisão de investimento 
por empresas privadas: — 
Todo dia eu sou comunicado 
de aumento de investimen- 

to, USS Lbilhão, USS 500 mi- 

lhões, USS 2 bilhões, todo 
dia. Então dizer que o Brasil 

não val crescer é simples- 

mente um equivoco. O Brasil 
val Crescer, Crescer um poli 

co menos, porque vamos es- 
tar combatendo a inflação. 

Ele afirmou que os preços 
têm subido por fatores como 

a desorganização das cadeias 

produtivas globais e sugeriu 
que o Banco Central inde- 
pendente vai controlar os 

preços por meio dos juros. O 
BC está coordenando um au- 
mento da taxa básica de ju- 

ros, à Selic, nos últimos me- 

MITRA 

0,3 
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tm 
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ses de alho na inflação de 
2022. A Selic está atualmen- 

te em 7,75% e deve subir para 

9,25%na próxima semana. 
— À pergunta é se vai ter 

um pouco mais ou um pouco 
menos de inflação, e isso vai 
depender justamente de co- 
mo vamos combater a infla- 

ção — disse, ressaltando que 

a BC ganhou autonomia. 
Comentando diretamen- 

te o dado divulgado pelo TB- 

GE. Guedes argumentou 

que ninguém acredita que o 
país não vai crescer. E citou 

o resultado positivo da Bol- 

saontem como evidência: 
— Hoje Contem) saiu um 

dado, entramos em recessão 

técnica, o PIB caiu 0,1% no 

trimestre. A Bolsa subiu 3%, 
Se alguém tivesse levando a 
sério que o PIB vai cair, a Bol. 

sando estaria subindo, Ela es- 
tá subindo porque, anunci- 
ando aos senhores, porque 

acabou de ser aprovada a 

PEC (dos Precatórios) em se- 

gundo tumo —afirmou. 

COMEMORAÇÃO DA PEC 
Segundo ele, a aprovação da 
emenda à Co nstituição sip- 

nifica que os pastos públicos 
no país continuam sob con- 
trole. A proposta permite ao 
overno gastar R$ 106,1 bi- 

hões a mais no próximo 

ano, mudao teto de gastos (a 
principal âncora Éscal do 

pais) e adia o pagamento de 

dívidas judiciais. O texto é 
criticado por especialistas 
emcontas públicas. 

— Tem toda uma conversa 

fiada de que o Brasil perdeu 
o controle sobre o fiscal. E 

uma conversa fada, é uma 

narrativa política, fake 
news, porque as verdades 
fiscais estão lá registradas 

— disse Guedes. 
A Secretaria de Política 

Econômica (SPE) do minis: 
tério de Guedes avaliou que 

2020/T' TRI Seiva TR 

é mais importante olhar a 
qualidade do crescimento 

do que o número do PIB em 

st. À análise consta em uma 

nota informativa divulgada 
ontem. “TalcomoaSPE tem 

ressaltado, mais importante 

doque considerar o número 
do crescimento, é observar 

asua qualidade”, diz o texto. 

AGGLOBO, o secretário da 
SEE, Adolfo Sachsida, disse 
que hã pontos positivos para 

o PIB de maneira estrutural, 

como a retomada do setor de 
serviços edos empregos, mas 
que isso foi afetado pelo cho- 

que climático causado pela 
crise hidrica. Ele afirma que, 
sem uma queda de 8% na 

agricultura registrada no ter- 

Criticas incâmodas. Paulo Guedes: “Tur 

2020/4º TRI 

ceiro trimestre, o PIB teria 
crescido 0,3%: 

— Tem que separar ques- 

tões conjunturais é estrutu- 
rais. Há um resultado positi- 
vo estrutural de nossa políti- 

ca econômica, como a maior 

taxa de investimentos desde 
o terceiro trimestre, Mas nós 

estamos atravessando a mai- 

or crise hidrica em 90 anos. 

Ocorreram efeitos climáti- 
cos adversos, 

Para secretário, a queda do 
apronão é trivialeesse cenário 
não deve se repetir em 2022: 

— Foi a mator queda do 

agro em dez anos. À proteção 
do clima éuma agenda do pa- 
is, mas os eventos climáticos 

adversos tiveram efeitos 

muito ruins na ecomamia. 
A noite, Guedes voltou a 

reclamar dos críticos. Disse 

que reduziu a leitura de no- 
tícias porque fica “desani- 
mado” com as críticas diri- 

gidas a ele e au Executivo. 

Para ele, há dois “Brasis”. 
Um pais dos “críticos, afir- 

ECHO, dE CLIO do Eovermo. 

— Eu não leio muita, porque 
se eu ficar lendo muito dá um 
desânimo. Tem dois Brasis. 

Tem o Brasil dos críticos e tem 

+ Adu |) A o 

n toda uma conversa lada de que o Brasil perdeo o contro'e sobre o fiscal 
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a Brasil do governo — afirmou 
Guedes, durante evento orga- 

nizado pelo ministro Gilmar 

Mendes, do Supremo Tribu- 
nal Federal (STF). 
O ministro da Economia 

então descreveu o que con- 
sidera o país do governo Jair 
Bolsonaro, 

— O Brasil do governo cri- 

ou 3,5 milhões de empre- 
gos, estã aumentando a taxa 
de investimento, que está 

chegando a 20% do PIB, 

tem R$ 700 bilhões de com- 
promissos deinvestimentos 

para os próximos anos. Jão 

Brasil dos críticos é fome, 
está dando tudo errado, o 
desequilíbrio fiscal é incor- 

rigivel, Então cu fui econo- 

mizando na leitura dos jor- 
nais — comparou, 
O ministro tem se queixa- 

do em diversos discursos 
das críticas feitas à equipe 
econômica. Uma das detra- 

ções que ele diz rechaçar é 

sobreo descontrole das con- 
tas públicas. Guedes afir- 
mou que o rombo fiscal saiu 

de 10% do PIB em 2020, du- 
ranteo auge da pandemia de 
Covid-19, para 0,5% do PIB 

neste ano, 

País está em recessão desde o início da pandemia 
Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da FGV considera que o Brasil enfrenta o quinto período de retração neste século 

STEPHANTE TONDO 

elapha nha fsdoticçiodo cam bs 

amoo crescimento sobre 

uma base fraca em 2020, o 

Brasil caminha para continuar 
aser o pais do futuro, não o do 

presente. O PIB caiu 0,1% no 

terceiro trimestre, após queda 
de 0,4% no trimestre anterior, 
Com duas retrações seguidas, 

o paisentrana chamada reces- 
são técnica. No entanto, na 

avaliação do Comitê de Data- 

ção de Ciclos Econômicos 

(Codace) da Fundação Getu- 
ho Vargas (FGV), o Brasil mun- 
ca saiu da recessão Iniciada 

com a pandemia — que, se- 
gundo os critérios do comitê, é 
aquinta deste século, 

Para Paulo Feldman, pro- 

fessor de Economia da USP a 
alta da inflação e dos juros difi- 
culta q avanço do consumo e 

dos investimentos, que são 

alavancas para o crescimento. 
— O que mais atrapalhou 

foi a inflação. Para combater 

esse aumento dos preços, 0 

Banco Central partiu para 
uma política de juros altos. Só 
que isso causa impactos nos 

investimentos e no consumo 
— diz Feldmann, ressaltando 
que esse remédio é mais ade- 

quado à uma inflação de de- 
manda, como a que houve no 
governo Dilma. — Agora há 

uma inflação de oferta. O 

consumo vai diminuir, mas a 
inflação não vai baixar. 
Não existe uma definição 

única sobreo que é recessão. 

Por convenção, dois trimes- 

tres seguidas de queda no 

PIB são considerados “re- 

cessão técnica”. 

— A recessão técnica é 
quando o país tem pelo me- 

Q 
A recuperação que 
todos esperavam 
quando o setor de 
serviços voltasse a 
funcionar bem não 
aconteceu, porque 
ainda estamos sob 
observação do 
coronavirus 

Claudio Considera, pesquisador 

associado da FGV Ibre 

nos dois trimestres consecu- 

tivos com taxa de crescimen- 

tonegativa Emperal, issonão 

é suficiente para atestar que a 
economia está encolhendo. 
Mas é um indício grande de 

que a economia está cami- 

nhando para esse cenário — 
explica Juliana Inhasz, profes- 
sora e coordenadora do curso 

de Economia do Insper. 
Economistas avaliam que 

indicadores mais amplos, co- 

mo emprego, produção das 

empresas, atividade dos ser- 
viços, cosciclos daeconomia 
qualificam melhor quando 

um pais entra em periodos 
recessivos ou de expansão. 
No Brasil, o Codace faz essa 

avaliação, seguindo parâme- 

tros semelhantes aos do Nati- 
onal Bureau of Economic Re 
search (NBER), que é a refe- 
rência para o PIB americano. 

E, na avaliação do comitê, 
o Brasil está em recessão 

desde março de 2020. Na 

prática, para as famílias bra- 
sileiras, representa que o 
pais está geran do menos 

emprego, renda e qualidade 

devida. Paraas empresas, os 
negócios estão patinando. 

QUEDA NO PIB FER CAPITA 

Auúltima vez que o Codace se 
manifestou sobre o PIE foi 

em junho de 2020, quando 

atestouo inicio de uma reces- 
sãoem março. Desdeentão,o 
Codace não atualizou sua po- 

sição, o que indica que, for- 
malmente, ch ciclo de PECES- 

são permanece, explica Pau- 

lo Piochetti, membro do co- 

mité e pesquisador da FGV: 
— O comité ainda não en- 

controu evidências robustas 

para dizer nem que a recessão 
acabou, nem que continma. 

Ele ressalta, porém, que co 

mo ús dois últimos trimestres 

ficaram próximos de zero, O 
cenário tem mais “cara de es: 
tagnação” do que de uma re- 
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— Dizer que hã um des- 
controle fiscal é uma narra- 

tiva política, ela não proce- 

de — afirma, citando tam- 
bém que o governo conse- 

guiu aprovar a reforma da 

Previdencia, desinvestiu re- 
cursos do BNDES e atraiu 

investimentos privados. 

Guedes ainda defendeu a 
aprovação da reforma admi- 

nistrativa, que está parada 
na Câmara. O próprio presi- 
dente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL), já cobrou empe- 
nho dogoverno para a medi- 
da, Guedes disse que a refor- 
ma ficou desidratada e não 

atinge os funcionários atu- 

ais, apenas os futuros. 
— À reforma acdiministrati- 

va era parte do nosso progra- 

ma inicial. Ela está bastante 
desidratada, graças a Deus, 
porque não precisa avançar 

sobre nenhum direito de 

ninguém. O sacrificio de rea- 
linhamento de salários já foi 
feito —disse o ministro, lem- 

brando que os salários toram 

congelados até o fim deste 
ano, gerando uma economia 

de R$ 160 bilhões para Uni- 

do, estados e municipios. 

REFORMAS 

Guedes afirmou ainda que à 

reforma administrativa 
proposta pelo EOVEIDO É Sl 

are e ECN rosa comos atuais 

servidores e que a medida 
foi inicialmente bloqueada 
pelo próprio entorno politi- 

co de Bolsonaro. 

— O entormo-do presidente 
bloqueou a reforma adminis 
trativa no início — disse, 

acrescentando: — À nossa re- 
forma administrativa ficou 
suave, desidratada e generosa 

para o funcionalismo atual, 

O ministro ainda afirmou 

que preferia a versão inicial 
da PEC dos Precatórios que, 

segundo ele, reconhece 0 
mérito das decisões do Judi- 
ciário, mas pede respeito à 

capacidade de pagamentos 
do governo. À versão inicial 
do governo previa o parcela- 
mento em dez anos das divi- 

das. Agora, o texto estabelece 

um limite para o pagamento, 
rolando grande parte das di- 

vidas para os anos seguintes. 
— Coma PEC dos precató- 

rios, eu confesso que gosta- 
va mais da versão inicial, 

mas entrou no Legislativo, 

mexem aqui e ali, e acabou 
sendo um mal menor. 

O ministro tem se queixa- 

do do crescimento das divi- 
das de precatórios, que são 
decorrentes de derrotas do 

governo na Justiça. Já afir- 
mou que há uma indústria 
de precatórios e negou calo- 
te do governo. 

cessão propriamente dita. 
— A definição formal de re- 
cessão é uma queda generali- 
zada no nivel de atividade, e 

nós temos percebido alta em 
alguns setores. Mas não uma 
alta generalizada que passa 

indicar recuperação. 

Para Claudio Consideta, 
pesquisador associado da FGV 
Ibre, ainda que o PIB encerre 

este ano com expansão de 
4,78%, como preveem os ana- 
listas do mercado, segundo o 

último Boletim Focus, do Ban- 

coCentral, osaldonãoé positi- 
va, Isso porque, em 2020, opa- 
is recuou 4,1%, Ou seja, no fim 

das contas, O crescimento se- 

riadeapenas 0,68%, E, comoa 
população cresceu 0,9%, no 
fim das contas o PIB per capita 

está em queda, diz: 
— À recuperação que todos 

esperavam quando o setor de 

serviços voltasse a funcionar 
não aconteceu, porque ainda 
estamos soh observação do co- 
ronavirus. Agora, a variante 

Ômicron fez com que muitas 
cidades cancelassem as festas 
de fim de ano co carnaval, 
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PIB deixa o 
Brasil na 26º 
posição entre 
33 países 
Pais se distancia de outras economias 
sul-americanas, como Colômbia, Chile 
e Peru em ranking internacional 

[ÃO SORIMA METO 
js sair spogaho cam br 
digas LO 

om a retração de 0,1% da 
economia no terceiro tri- 

mestre deste ano, o Brasil ocu- 

paa 26º posição num ranking 
elaborado po agência declas- 
sificação de risco Austin Ra- 

ting, que contemplou 33 pai- 

ses que já apresentaram os re- 
fr dei oi 
O levantamento considera 

as variações em relação aos 

três meses anteriores, já des- 
contando oscilações sazonais. 
O Brasil entrou em recessão 

técnica com o resultado do 
PIB, ficando atrás de outras 
econormias latino-americanas 

como Chile e Colômbia. 

No primeiro trimestre deste 
ano, o Brasil cresceu 1,2% e 
cou na 19 posição do ranking, 

Já no segundo trimestre de 
2021, 0 IBGE revisou os nú- 

MEeros e apontou que o pais te- 

veretração de 0,4% em vez dos 
0,1% divulgados inicialmente. 

Segundo Alex Agostini, eco- 

nomista-chefe da Austin Ra- 
ting, o Brasil sempre tem apa- 
recido nas posições interme- 

diárias ou na rabeira dos últi- 

mos levantamentos. Ele lem- 
bra que a média anual de cres- 
cimento do país entre 201 e 

2020 ficou em apenas 0,7%. 
— O Brasil sempre está na 

parte inferior ou no meio do 

ranking, Com mais esta reces- 
são, revisamos nossa projeção 
de crescimento para este ano 
de 4,9% para 47H. e, em 2022, 

de 0,9% para 0,6%. Mas o ce- 
nário econômico preocupa e 

mostra perda de fúlego —diz, 

Ele lembra que em 2022 0 

Brasil ainda terãa inflação cor- 
roendo o poder de compra dos 
consumidores, os juros bási- 
cos devem chegar à casa de 
12%, o quadro fiscal permane- 
cerá ruim e o investimento, 

COMPARAÇÃO COM OUTRAS NAÇÕES 
O ranking da agência de classificação de risco Austin Rating compara o desempenho da 
economia brasileira com os de 33 países no 3º Lrimestre de 2021 em relação ao 2º trimestre, 

já descontando variações sazonais 

Países 

ed 

dráhia Saudita 

Colômbia 

Norvega 

Filipinas 

Peru 

França 

Turquia 

Itália 

10º EUA 

O 
a 

Fonta: Must Rating 
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5,8% 

5,7% 

4,9% 

3,8% 

3,8% 

3,6% 

3.0% 

2,1% 

2.6% 

2,1% 

26º BRASIL -0,1% 

Editoria de Arte 

“Derrapagem' no 3º tri reforça revisões de projeções 
Analistas reduzem previsão de crescimento da economia neste ano e em 2022, que pode ter retração no PIB segundo relatórios 

IVAN MARTINEZ AREAS, CAROLINA 
NALIN E STEFEANTE TOS 
decacrria ogia com br 
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caracterização de uma re- 
cessão técnica no terceiro 

trimestre deu mais uma razão 
para as revisões que analistas 

de mercado vêm fazendo nas 

projeções para o desempenho 
da economia brasileira neste 

anoecem 2022. 

O número do PIB do ter- 
ceiro trimestre divulgado 
ontem pelo IBGE foi exata- 

mente o previsto pelo Cre- 
dit Suisse. O banco revisou 

para baixo em novembro St) 

da Cstimativas paid ú CreSCI- 

mento da economia brasi- 
leiraem 2022, e passou a es- 
timar retração de 0,5%, 

Agora, manteve suas pre- 

visões de PIB dealta de 4,8% 

para 2021e de recessão para 

o ano que vem. 

Em relatório sobre o resul- 
tado desta quinta, o banco 

afirmou que o número é “li- 

gerame nte Super lot ao ESpe- 

rado” devido ao aumento do 
consumodas famílias no peri- 

odo, ao passo queos gastos pú- 

blicas, segundo o banco, cres- 
ceram menos que o esperado, 
“Apesar disso, os resulta- 

dos de hoje representam 
mais um melhor passado do 
que um melhor futuro, na 

nossa avaliação. O cenário 
para o quarto trimestre de 
2021c para 2022 continua 

em deterioração”, diz o do- 

cumento do banco suiço, 
O Credit Suisse colocou 

viés de baixa na projeção de 
queda de 0,5% no PIB em 

2022, em função do aumen- 

to das expectativas de infla- 

ção para este ano é os se- 

guintes, até 2024, descolan- 
do-se das metas do Banco 

Central. Agora, o banco sui- 

ço espera que a Selic, a taxa 
básica de juros no Brasil, 
chegue a 12,25% em maio 

de 2022, ante previsão ante- 

rior 11,5%. O juro alto difi- 
culta os investimentos, es- 

senciais para o crescimento 

econômico. 
O Bank of America infor- 

mou que havia revisado as 

projeções do PIB de 5,2% pa- 
ta 4,2% em 2021, e de 2,1% 
para 1,1% em 2022, No en- 
tanto, a instituição ressaltou 

que “o enfraquecimento per- 
sistentedaeconomia oferece 
umriscoderevisões para bai- 

xo nas p mjepies futuras”. 

O Modalmais manteve 

uma perspectiva negativa pa- 

rao último trimestre doano e 

projetou que a econamia de- 
ve crescer 4,5% em 2021, an- 

te 4,8% na previsão anterior 

“Para 2022, mantemos pro- 
jeção de 0,5%, contra carre- 

de -0,1% em caso de o PIB 

carestávelatéo final do ano 

que vem”, informou o banco 
emrelatória. 

“Com a derrapagem no 3º 

trimestre, o PIB do Brasil 
pode apresentar crescimen- 
to mais próximo a 4,5% em 

2021, abaixo dos 5% de alta 

previstos em nosso cenário 

atualmente”, informou Ra- 
chel de Sá, chefe de econo- 

mia da Rico Investimentos, 
em relatório, 
A Tendências Consultoria 

prevé alta de 0,6% para o 

quarto trimestre deste ano, 

puxada pelo setor de servi- 

ços e pela agropecuária, de- 
vido a base de comparação 
deprimida do segundo tri- 

mestre. A consultoria prevê 

alta de 4,7% no PIB de 2021 
e manteve previsão de 
+0,5% para o PIB de 2022. 

AGRO DEVE AJUDAR EM 2022 
Apesar de o PTB do terceiro 

trimestre ter sido menor 

ue a estimativa do Santan- 
de de +0,1%,0 banco con: 

sidera a variação relativa- 

mente pequena e vai man- 
ter suas atuais projeções pa- 
ra a economia neste ano E 

para 2022: alta de 4,7M e de 

0,7%, respectivamente. 
Para Lucas Maynard, eco- 

nomista do Santander, a 

apropecuária, queno tercei- 

ro trimestre deste aro SC 

baixo. Tudo isso terá reflexos 
negativos no PIB num ano em 

que as eleições devem tumul- 

tuar ainda mais o cenário, 

ARÁBIA SAUDITA NA FRENTE 
A primeira posição no ranking 
é ocupada pela Arábia Saudita, 

que teve um crescimento de 

5,8 Poem gua economia no ter- 
ceiro trimestre em compara- 

ção com o segundo. A alta do 

preço do petróleo, do qual o 
país é grande produtor, turbi- 
nou a economia do pais. 

A Colúmbia aparece na se- 
gunda posição, com cresci- 
mento de 5,7% no periodo, en- 

quanto o Chile surge na tervei- 
racolocação, com expansão de 
4,9% em seu PIB no periodo, 

Outro sul-americano entre as 

dez economias que nais CIES- 

ceram noterceiro trimestreéo 

Peru, umdos países do mundo 

onde a pandemia foi mais le- 

tal. Está na sexta colocação, 
com crescimento de 3,6%. 
Sobre o fato de outros países 

latino-americanos terem cres- 

cido mais que o Brasil, Agosti- 
mi pondera que ainda é preciso 

considerar que a pandemia 

não acabou e os efeitos negati- 
vos de medidas de contenção 
ainda estão refletidos nos nú- 

meros dessas economias: 

— Este países sofreram 
mais, foram mal em cresci- 

mento no início do ano e no 

segundo trimestre e, agora, 
começam a se recuperar. E 
preciso fazer essa ressalva. 

Os Estados Unidos cresce- 

ram 2,14% no terceiro trimes- 
tree ficaram com adécima po- 
sição no ranking. À maior eco- 

nomia da União Europeia, a 
Alemanha, ficou no 13º lugar, 
com crescimento de 8%. 

freu com geadas que atrapa- 

lharam safras relevantes, 

como a do café e do milho, 
deve ter boa performance 

no ano que vem. 
— À agropecuária sofreu 

também com embargos da 
China a carnes brasileiras e, 

no geral, isso eclipsou bons 

resultados em setores como 
construção civil e serviços, 

que tiveram URRAR] retomada 

mais robusta. No caso dos ser- 
viços, essa retomada deve 
continuar porque há subseto- 

res com ociusidade. Espera- 

mos uma alta de 0,2% do PIB 
poúltimo trimestre — disse. 
O agro, segundo May- 

nard, será um dos principais 
fatores de crescimento do 
pais no ano que vem, na vi- 

são do Santander: 

— À gente espera também 
que no ano que vem, Como 

arrefecimento esperado da 

inhlação, haverá um aumen- 
to da massa salarial amplia- 
da, que leva em conta tam- 

bém o efeito de programas 

de transferência de renda. 

Bolsa brasileira encerra na 
maior alta desde maio de 2020 
Investidores mostram otimismo com aprovação da PEC dos Precatórios 

VITOKH DA COSTA” 

vaio sesta gestos star 
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O Ibovespa, Poa in- 

dice da Bolsa brasileira, 
encerrou ontem na maior 
alta percentual desde maio 

de 220: 3.66%, aos 
104.466. Foi o melhor de- 
sempenhos desde 25 de 

maio do ano passado, quan- 
do o Indice avançou 4,25%. 

Esse resultado se deveu ao 
otimismo com a apro vação da 

proposta de emenda à Consti- 
tuição (PEC) dos Precatórios 
no Senado, que superou a de- 

cepção com o resultado do 
PIB, que fez o país entrar em 
recessão técnica, Houve tam- 
bém a influência positiva de 
papéis ligados a commodities, 
como Vale e Petrobras. 
O dólar comercial, por sua 

vez, teve baixa de 0,21%, a 
R$5,6585, 

UM MAL MENOR 

CO movimento no dia não sig- 
nifica que o mercado goste da 

PEC. Mas apús semanas de 

negociações e várias mudan- 
as Th texto, a proposta é vista 

como um mal menor. Haviao 

receio de que, caso não fosse 
aprovada, o governo pudesse 
apostar em medidas ainda 
mais prejudiciais as contas 
públicas para conseguir fi- 
nanciaro Auxílio Brasil. 
—Não é o texto ideal, mas 

é o possivel, O mercado está 
doido para tirar esse proble- 
ma do monitor calhar para 

problemas à frente — ressal- 
tao sócio da Inove Investi- 
mentos, Rafael Antunes. 

Entre as ações, as ordinári- 

as (ON, com direito a voto) 

da Petrobras subiram 8,63%, 
e as preferenciais (PN, sem 

Janet Yeilen, À variante Ômicron “pode causar problemas significativos” 

voto), 7,31%, Contribuiram 
para isso a alta dos preços do 

petróleo —o barril do Brent 

subiu 1,16%, a USS 69,67 —e 
relatórios de bancos que des- 
tacamacapacidade da estatal 

de pagar dividendos nos pró- 
XIMOS ANOS, 

E por falar em dividendos, 

eles também foram respon- 
sáveis pelo avanço de 9,5 1% 

nos cr ee PN da Braskem, 

que lideraram as altas do 
Ibovespa, O Conselho de 
a da empresa 

aprovou a distribuição de 
R$ 6 bilhões em dividendos 
antecipados, 

As ações ON da Vale avan- 
çaram 4,64%, e asda CSN, 

9,17%. Jáas PN da Usiminas 

subiram 7,45%, 

PANDEMIA AINDA PREOCUPA 

Apesar do otimismo de on- 
tem, o mercado mantém no 
radar a evolução da variante 
Omicron da Coúd-9. A secre- 

tária do Tesouro dos EUA, Ja- 
netYellen, afirmou antem que 
a Ômicron pode desacelerar o 
crescimento eo onórm ico glo- 

bal ao exacerbar os problemas 
da cadeia de suprimentos e di- 
minuir a demanda global 

— Esperamos que não seja 
algo que retarde o crescimen- 
to econômico significativa- 

mente — afirmou, em uma 

conferência da agência Reu- 
ters. — Hã muita incerteza, 

mas pode causar problemas 
significativos. Ainda estamos 
avaliando isso. (*Com agênci- 
as internacionais) 
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Com brecha para fila, Senado cria Auxílio Brasi 
Sob influência do governo, texto que passou ontem pela Casa altera redação feita pelos deputados e acaba com a obrigação 

de atender todos que se enquadrem no benefício social. STF já havia decido que renda mínima não pode ter espera 

FERMANDA TRISOTTO, GERALDA 

DOCA E JULIA LINONER 
ea io Toa] 

Essa 

A aprovação no Senado da 

medida provisória(MP) 

que institui o Auxílio Brasil, 
programa social substituto 

do Bolsa Família, toi marca- 

da ontem por uma atuação 
do governo que recriou a 
brecha para a fila de espera 

do beneficio. O texto rever- 

teu a proposta dos deputa- 
dos estabelecendo o paga- 

mento do auxílio mensal à 

todos que se enquadrassem 
noscritérios. 

Essa alteração— costura- 
da pelo lider do governo na 
Casa, Fernando Bezerra 
(MDB-PE) —também pode 

gerar um impasse jurídico. 

Isso porque a mudança 

ocorreu em um emenda de 

redação do relator da MP, 
senador Roberto Rocha 

(PSDB-MA). Mas, para 
muitos, ela alterou o mérito 
da proposta e, assim, o texto 
precisaria ser novamente 
apreciado pelos deputados. 
No entanto, caso isso seja 

mesmo necessário, a MP, 

que vence dia 7, pode perder 
avalidade. 

“SEMPRE HAVERÁ FILA 

A mudança feita pelo sena- 
dor condiciona o atendi- 
mento das famílias à dispo- 

nibilidade de recursos li 

nanceiros. Ão mesmo tem- 

poem queo texto deter mi- 

nadotação orçamentária do 

governo para atender todas 

as familias elegiveis ao pro- 
grama, também pondera 
que a inclusão estará sujeita 

ao limite do Orçamento. |s- 
E] também contraria a deci- 

são do Supremo Tribunal 

Federal (STE) de prover 

renda básica para todos os 
brasileiros que se enqua- 
drem nas linhas de pobreza 

aticial. 

O Ministério da Cidada- 
nia afirmou ao GLOBO que 

vai zerar a atual fila de espe- 

ra, avelevar para 17 milhões 
onúmero de famílias bene- 

ficiadas, e vai “se esforçar” 

paranão deixara tilavoltar a 
crescer. O APELO RVDO E que 

é impossível zerar a fila mês 

a mês por questões operaci- 

onais e de recursos. 

— Nós vamos sair de 14,5 
milhões (de famílias) e va- 
mos para 17 milhões. Ao 

longo do ano que vem, se 

forem se formando novos 
cadastros, val ser formada 

uma fila, mas o Orçamento 

já foiaprovadoe nós não te- 
mos como fazer essas pes- 
soas serem atendidas den- 

tro do próprio ano. Então, 

elas serão atendidas no ano 
subsequente, Sempre ha- 

verá uma fila que se forma 

Como compromisso deser 

atendida com os recursos 
disponibilizados no Orça- 

mento do ano seguinte — 

afirmou Bezerra. 

O Auxilio Brasil é uma das 

vitrines eleitorais do gover- 

no para o ano eleitoral. O 

projetoque substituio Bolsa 
Familia pretende reajustar 
a beneficio social da média 

atual de R$ 220 mensais pa- 
ra no minimo R$ 400, 

PAGAMENTO EM DEZEMBRO 

A proposta inicial era que o 
valor majorado seria pago 
somente até dezembro de 
2022, mas uma alteração na 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos 
Precatórios. que criou à es- 

paço orçamentário para o 
programa, determinou que 
ele seja permanente. O va- 
lor st a ser o mesma, 
uma vez que o Auxílio Brasil 
terá o tratamento fiscal 

Após acordo, senadores aprovam PEC dos Precatórios 
Projeto libera espaço de R$ 106 bilhões. Texto passará por fatiamento: parte será promulgada e outros trechos voltarão à Câmara 

GERALDA DÚCA, JULIA LINDNER 

E MANDEL VENTURA 
mecenas cor ar 
Brasi 

Senado aprovou ontem, 

em dois turmos, a propos- 
ta de emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórias, por 
tá votosa 13. Oprojetolibera 
espaço fio Orçamento para 

gastos extras de R$ 106 hi- 
lhões. que devem garantir o 

pagamento do Auxílio Brasil 
de R$ 400 mensais. Como 
houve modificações e uma 

articulação pelo fatiamento 
da proposta, partes do texto 
devem voltar à Câmara, en- 

quanto outras, inalteradas, 

serão promulgadas e entra- 

riem vigor, 
Para conseguir aprovar a 

PEC, o relator Fernando Be- 

zerra Coelho (MDB-PE), 

que também é lider do gover- 
no, fez uma série de con- 

cessões até instantes antesda 

deliberação. Ele acatou vári- 
as emendas, principalmente 
de MDB, PSDe PSDB. 

As concessões garantiram 
os apoios necessários para 

consolidar a ampla maioria 

de votos a favor do texto. O 

apoio nas bancadas de 
MDB, PSD, PSDE e até do 
PT foi decisivo para a vitó- 

ria. Entre os partidos, os vo- 
tos contrários à PEC fica- 
ram concentrados no Pode- 

moseno PDOT. 

ESPINHA DORSAL 
No total, Bezerra apresen- 

tou seis versões do parecer 

até chegar a um entendi- 
mento com parlamentares 

de diferentes correntes po- 

líticas, inclusive da oposi- 
ção. O PT, por exemplo, vo- 

tou favorável à matéria, en- 

quanto outras legendas 

mais resistentes, como Po- 
demos e Cidadania, opta- 

ram por liberar a bancada. 

Ac final da votação, Bezerra 
fez questão de registrar o 
“esforço coletivo detodosos 

senadores”. 

Apesar da desidratação da 
proposta, a versão final do 

relatório mantém a espinha 

dorsalda PEC, queadiaopa- 
gamento de precatórios, di- 
vidas judiciais da União sem 
a possibilidade de recursos, 

e revisão cálculo do teto de 
gastos. À principal altera- 

ção apresentada ontem por 
Bezerra reduz o prazo de vi- 

gência do limite no Orça- 
mento destinado aa paga- 

mento das despesas judici- 
ais. Assim, o subteto para os 
precatórios, que segue o pa- 

drão de gastos com essa ru- 

brica em 2016 atualizada 

pela inflação, terá validade 
somente até 2026 — a equi- 

peer onbpmnica queria que es- 

te novo limite valesse até o 
fim do teto, em 2036. 

DAB VAI AO STF 

O líder do governo também 
atendeu ao pleito para ga- 

rantir a vinculação de todo o 

espaço fiscal criado pela 
proposta para fins sociais, 
como a ampliação de pro- 

gramas de combate à pobre- 

zae dextrema pobreza, saú- 
de, Previdência e assistên- 

cia social. Outra modifica- 

ção feita pelo relator exclui 
da PEC as medidas relacio- 
nadas à securitização de di- 

vidas tributárias. 
O presidente da Comissão 

Especial- de Precatórios da 

Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) nacional, Edu- 

ardo Gouvêa, criticou a 
aprovação da proposta. À 

Articulação. O lider do governo no Senado e relator da PEC, Fernando Bezerra (MDB-PE). conversa com co egas de Casa: parse'e vitóra do texto fo “coletiva” 

entidade pretende entrar 

com ação no Supremo Tri- 
bunal Federal (STF j casa a 
Câmara confirme a decisão 

do Senado: 

— O governo eo Congres- 
so, em vez de criarem uma 
funte de receita permanen- 

te para esse gasto, utiliza- 
ram os recursos de tercei- 

ros, privados, de pessoas fi- 

sicas e empresas, e se apro- 
priaram desses recursos pa- 
ra pagar o beneficia. Ou se- 

ja. fazendo caridade com o 

chapéu alheio. 
Na tramitação da matéria 

na Constituição e Justiça 

(CC]), o governo já havia ce- 

dido à pressão dos parlamen- 
tarese retirado do teto de gas- 

tos os precatórios do Fundef 

(fundo da educação básica 
substituido pelo Fundeb). Os 
recursos devidos a estados € 

municipios serão pagos em 

três parcelas anuais. 
O espaço aberto com essa 

medida será destinado ao 

pagamento de precatórios 

de natureza alimentícia (di- 

gados a salários de servido- 

res). Eles terão prioridade 
de recebimento, depois das 
Requisições de Pequena Va- 
lor (RPV) de até R$ 66 mil, 

idosos, pessoas com defici- 

ência e doenças graves. 
Sobre o fatiamento da 

PEC, o presidente da Câma- 

ra, Arthur Lira ( PP-AL), dis- 

se ontem que apénas uma 

parte será prom ulgada ain- 

da neste ano. As alterações 

feitas pelo Senado deverão 
ser votadas somente em 

2022, afirmou Lira. 

Como se trata de uma 

PEC, o texto não passa por 
sanção presidencial, dife- 

Desoneração da folha: CCJ da Câmara valida texto final 
Como não houve tentativa de fazer votação no plenário, matéria agora vai ao Senado. Vital do Rêgo deve ser o relator, diz Pacheco 

BRUNO IGUVES 
bruna presiboglnho cor; Er 
ERasiiiá 

Comissão de Constitai- 

ção e Justiça (CC]) da Cà- 

mara dos Deputados apro- 

vou ontem a redação final da 
proposta que prorroga até 

2023 a política de desonera- 

ção da folha de pagamentos 
dos 17 setores que mais em- 
pregam no pais. Com isso, O 

texto segue aú Senado. 

A proposta em si já havia 
sido aprovada pela comis- 
são no mês passa do, em ca- 

ráter terminativo, ou seja, 

sem a necessidade de análi- 

se pelo plenário da Casa. 
Ainda havia, porém, pra- 

zo de cinco sessões para 

que parlamentares pudes- 

Fem TECOTrer é leva FO LEX- 

to para votação entre os 

513 deputados federais. 

Hoje o prazo se esgotou e 
nenhum deputado recor- 
reu. Por isso, a redação final 

loi aprovada, e o texto, re- 

metido aos senadores. 

Na Casa ao lado, o presi- 
dente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), já re- 

torçou que deve levar direto 
ao plenário o projeto. Ele 
afirmou que é defensor da 
proposta no Congresso. 
Em conversa com jorna- 

listas, ele revelou ainda que 
deve escolher o vice-presi- 

idêntico ao que O pagamen- 

to de salários ou aposenta- 

doria. À PEC também foi 
aprovada ontem no Senado. 
Após a aprovação do tex- 

to, o ministro da Cidada- 
nia, João Roma, afirmou 
que à primeiro pagamento 

de R$ 400 do Auxílio Brasil 

deve ocorrer ainda em de- 
zembro. À tendência, se- 

gundo Roma, é que os be- 

neficiários recebam tam- 
bém o valor retroativo ao 
mês de novembro, 

Os relatores da MP na Cá- 

mara, Marcelo Aro (PP- 

MG), e no Senado, Roberto 
Rocha (PSDB-MA), não co- 
mentaram as mudanças até o 

fechamento desta edição, 
(Colaborou Dimitrius Dantas) 

rentemente de projetos de 

lei e de medidas provisóri- 

as. O texto é promulgado 
pelacúpula do Congresso e 

passa a valer imediatamen- 

te, alterando a Constltui- 
cão Dessa forma, seria 

possivel pagar o Auxílio 

Brasil de R$ 400 antes do 

Natal e ao longo de 2022, 

LONGO PROCESSO 

Em uma PEC também é pos- 
sivel promulgar apenas o 
que é consenso entre Câma- 

ra e Senado. No caso dessa 

pro pos ta, O Comsenso entre 

as duas Casaséo ponto cen- 

tral da PEC: os trechos que 

limitam o pagamento de 
precatórios e revisam o teto 
de gastos. 

— O máximo esforço pos- 
sível para que o texto co- 
mum das duas Casas seja 
promulgado o miais rapida- 

mente possivel, para permi- 

tir que mais de 20 milhões 
recebam o Auxilio — afir- 

mou Lira. 

Entretanto, não há um con- 
senso sobre o que seria “pro- 
mulgável” imediatamente. 

Lira é o presidente do Sena- 

do, Rodrigo Pacheco (PSD- 
MG), vão se reunir para ten- 

tar resolver esse dilema. 

O ponto de maior questio- 
namento é gerado pelo fato 
devartigoquelimitao paga- 

mento de precatórios ter si- 

do profundamente alterado 
pelo Senado, o que pode in- 

viabilizar a sua promulga- 

ção sem uma nova votação, 

Cerca de metade do espaço 
Fiscal de R$ 106 hilhões em 

2022 com a PEC depende 

desse artigo. 
O presidente da Câmara 

explicou que, na Casa, a par- 
te alterada pelo Senado pre- 

cisará passar pela Comissão 
de Constituição e Justiça 

(€C]). por uma comissão 

especial e pelo plenário em 
duas votações. E um proces- 

so longo, conforme deter- 

mina à Regimento Interno 

da Casa, que pode ser con- 
cluído apenas em 2022. 

dente da Casa, Veneziano 

Vital do Répo (MDB-PB), 

como relator da matéria. À 
decisão deve ser formaliza- 

daem breve. 

Entreos 17 setores da eço- 
namia que podem aderir a 
esse modelo estão as indús- 

trias têxtil, de calçados, má- 

quinas & equipamentos e 

proteina animal, constru- 

ção civil, comunicação e 

transporte rodoviário, que 

empregam diretamente 6 
milhões de pessoas. 
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Mercado Livre 
avança sobre 
Serviços 
nanceiros 

Empresa dona de 'marketplace' aposta 

no território das fintechs e escolhe o 

Brasil para oferecer criptomoedas 

poÃO SORIMA NETO 
quo smirafap ogiobo varia 
ada Lo 

Mercado Pago, braço fi- 
nanceiro do Mercado 

Livre. deu mais um passo nã 

oterta de serviços financei- 
ros no merc ado nacióm al, A 

carteira digital começa a 

olerecer a possibilidade de 

comprae venda de trés crip- 
tomoedas, a partirde um in- 
vestimento inicial de R$ 1. 

A novidade ficará disponi- 

vel este mês e, segundo os 
representantes da empresa, 
trata-se da primeira insti- 

tuição de pagamentos a obe- 
recer cripromoe das em lar- 

ga escala. 

— O Mercado Livre velo 

democratizar o comércio, e 
o Mercado Pago está demo- 

cratizando os serviços fi- 

nanceiros. Hoje damos um 
passo muito importante, 

porque as criptomoedas são 
uma revolução no mercado 
financeiro — disse Oswaldo 
Gimenez, presidente do 

Mercado Pago. 

Neste inicio de úperação, 

estarão disponíveis para 
compra, venda e custódia 

três criptmoedas: Bitcoim, 

Ethereum e USDP. Quem 

comprar essas moedas não 

poderá gastá-las em produ- 

tas no Mercado livre nem 

transterir pa rã OUTras Caf- 

teiras digitais, por engquan- 

to. Será cobrada uma taxa 

única de 2% sobre cada 
transação de compra ou 
venda e em reais. 

Na operação de venda e 

compra de criptmoedas, o 
Mercado Pago fechou uma 

parceria com a empresá 

americana Paxos, platafor- 
ma custodiante, que já tem 

registro na Securities and 

Exchange Commission 

(SEC), órgão que regula e 
fiscaliza o mercado de ca pi- 
tais dos EUA. 

O Mercado Pago ainda 
não tem expectativa de 
quantos brasileiros devem 

investir em criptomoedas 

par meio de seu aplicativo. 
Maslembra que, no terceiro 

trimestre deste ano, cerca 

de 20 milhões de brasileiros 

Sústa-fura 3. 12.202 

Nova fronteira. Ti lo Oliveira, v NE pres dente do Mercado Pago, disque nova funcional care Do mpie ermenta a conta já disponivel, que rende 120% do CDI 

fizeram algum tipo de com- 
pranaempresa, oque sinali- 

za um base consistente de 

potenciais clientes. 

A empresa também vai 
oferecer conteúdo de edu- 

cação financeira sobre co- 

mo funciona o mercado de 
criptomoedas e como ope- 
rar nesse mercado. 

— É mais um caminho pa- 
ra fazer investimentos em 

novos ativos. O Mercado Fa- 

go já olerece uma conta re- 
munerada que rende 100% 
do CDI. Temos de ter mais 

produtos de investimentos 

para complementar niúsSsa 

oferta — disse Túlio Olivei- 
ra, vice-presidente do Mer- 

cado Pago no Brasil. 

A empresa decidiu co- 
meçar a operação pelo 
Brasil porque é o maior 

mercado onde opera. De- 

pois, vai oferecer o serviço 
aoutros países da América 

Latina. 

Embora não se denomine 
um banco digital, mas sim 
uma fintech, o Mercado Pa- 

go caminha na direção de 
oferecer cada vez mais ser- 
viços financeiros. Além da 

conta remunerada, à em- 

presa também já tem oterta 
de crédito, além de permitir 

operações com Pix, por 

exemplo. 

MÃO DUPLA 
E um movimento seguido 

por outras fintechs e co- 
meçaram como marketpla- 
cesedepois passaram a ofe- 

recer produtos financei- 

ros. Na contramão, os ban- 
cos também invadem a 
praia dessas fintechs e es- 

tão criando seus market- 

places próprios na rede. 
= Hã um cruzamento no 

caminho de bancos e em- 

presas de varejo. Os bancos 
estão criando seus própri- 
os marketplaces, e as em- 

presas de comércio eletrô- 

nico cada vez mais ofere- 
cem serviços financeiros. 

Com a dipitalização das 

operações nas Com pras Ê 

de serviços Financeiros, 

além do open banking, que 

compartilha dados bancá- 

Fis, ES5ad estratégia vem 

crescendo — diz Luiz Mi- 

guel Santacreu, especialis- 

ta em sistema financeiro e 

analista da agência de clas- 
sificação de risco Austin 

Rating. 

No Brasil, empresas de va- 
reja como a Magalu estão 
cada vez mais ofertando 

produtos financeiros, emn- 

quanto bancos tradicionais, 
como Bradesco, criaram 

muarketploces, lembra Santa- 

creu. Essa tendência tam- 
bém é vista no exterior. O 
Ant Group, fintech finan- 

ceira do grupo chinés de co- 
mércio on-line Alibaba, 
atua num modelo de negó- 

cio semelhante aos de Mer- 

cado Livre e Mercado Pago. 
Santacreu observa que as 

criptamoedas são um ativo 

da “moda' no mercado fi- 

nanceiro e têm atraido a 
atenção de muita gente, in- 

clusive no Brasil, por isso as 

tintechs estão começando a 
oferecer esse produto. Se- 
gundo dados obtidos pelo 

Mercado Pago, há mais bra- 

sileiros aperando com as 
chamadas moedas digitais 

(39%) do que com ações em 
Bolsa (29%), 

FT: Luiza Trajano entra para lista das mais influentes 
Presidente do Conselho da rede Magalu é a única brasileira no ranking de 25 mulheres feito pelo jornal britânico Financial Times 

À empresária Luiza Traja- 
no, presidente do Con- 

selho de Administração do 

Magazine Luiza, toi eleita 

ontem umadas 25 mulheres 
mais influentes de 2021 pe- 

lo Financial Times. Ela é à 

única brasileira a aparecer 
no ranking elaborado pelo 

jornal britânico, Em setem- 
bro, ela já havia sido aponta- 

da pela revista americana 
Time uma das cem pessoas 

mais influentes do mundo. 

Alistadas Mulheres do Ano 

está dividida em três categoni- 

as: lideres, heroinas e criado- 
ras. Na de maiores lideres do 
mundo, na qual foi indicada, 

Luiza Trajano aparece ao lado 
de nomes como Ngozi Okon- 
jo-Iweala, diretora-geral da 

Organização Mundial do Co- 

mércio (OMC): Nancy Pelo- 

si, presidente da Câmara dos 
Deputados dos Estados Uni- 

dos; e Mary Barra, presidente 
da General Motors. 
A empresária é descrita 

como uma das mulheres de 

negócios e lideres sociais 
mais notáveis do Brasil, 

considerada “uma inspira- 

ção para empreendedores 
em todos os lugares”. 

Na apresentação, assinada 

por Gillian Tett, do conselho 
editorial do jornal, também foi 

destacado o trabalho de Luiza 

em questões sociais envolven- 
do igualdade de gênero e raça, 
assim como sua história no 

empreendedorismo. 

Na lista de criadoras são ci- 
tadas a atriz Scarlett Johans- 

soneca produto tã e roteirista 

Shonda Rhimes, autora das 
séries “Greys Anatomy, No tapo. Luiza Tra ano, que também está na lista da revista amercana Time 

“Scandal"edosfilmesda fran- 
quia “Diários da Princesa”, 

ambas americanas, além da 

cineasta chinesa Chloé Zhao. 

Entre as heroinas, o jornal 
indicou a cientista de dados 

Frances Haugen, ex-funcio- 

nária do Facebook que libe- 
rou à imprensa documentos 
da empresa após deixar seu 

cargo, em maio. 

Luiza Trajano começou a 
trabalhar aos 17 anos na loja 
de calçados da família, no mu- 

nicípio de Franca (SP), e 
transformou o negócio em 

uma das maiores potências da 

América Latina. Segundo o 

jornal, o grupo Magazine Lui- 
za está avaliado em mais de 

USS 10 bilhões (R$ 56,1 bi- 

lhões) e emprega mais de 40 
mil funcionários. 

App para cristãos, lorify 
terá aporte de US$ 40 milhões 
Especializado em orações, produto tem 1,8 milhão de usuários no Brasil 

[RAM MARTINEL-VARGAS 
nen marie ruangas tia dado corri be 
iso 

O aplicativo de origem 
britânica Glorify, de 

meditação coração para 

cristãos, vai receber um 

aporte de US$40 milhões 
(R$ 226,8 milhões) em uma 
rodada de captação de inves- 

LImRETILOS Cure tema partie I- 

panos Softhank e de cele- 
ridades americanas coma 

os cantores Michael Bublé e 

Jason Derulo, a mãe da influ- 
enciadora Kim Kardashian, 

Kris Jenner, e seu compa- 

nheiro, Corey Gamble. 
O Glorify foi lançado no 

Brasil em janeiro deste ano 

ese denomina principal 
app de orações voltadas ao 

público cristão no mundo: 

são 2,5 milhões de usuários 
cadastrados, a maioria (1,8 

milhão) constituída por 
brasileiros. 

Arodada de investimen- 
tos é liderada pelo fundo 

americano de venture capi- 

tal Andreessen Horowitz 

(AL6Z), especializado em 
start-ups. Também inves- 

tem, além do SoltBank, o 

fundo K5 Global e as cele- 
bridades americanas. 
Os recursos serão investi- 

dos em contratações de 
desenvolvedores e na ex- 
pansão de funcionalidades 

do aplicativo, que, apesar 
de estar disponivel também 

em inglês cespanhol, tem 

crescido de maneira mais 
acelerada no Brasil, 
Os fundadores da empre- 

sa, os britânicos Ed Beccle e 

Henry Costa, permanecem 
como controladores. 

Ed Beccle, de 22 anos, é 

evangélico. Nascido em 
Hong Kong, passou a maior 
parte do ano passado no 

Brasil com a namorada 

brasileira. Atualmente, 
intercala temporadas na 
capital paulistana com via- 

gens a Los Angeles, Nova 
Yorke, claro, Londres, 

— E onde residem meus 

pais, tenho de ir ou eles me 
matam —conta Be cole, 

que não fala português. — 
Apesar de ter 22 anos, este 
não é meu primeiro negó- 
cio, sempre quis trabalhar 

com tecnol yria Eme a pal z 

xonei pelo Brasil quando 
vim paraca, 

O jovem executivo diz 
que o Glority não vai expan- 
dir os negócios para outras 
denominações religiosas 

ELLE ED TRES E 

Aposta. Kris 

Jennar, mãe de 

Kim Rardashuan, 

Eumadas 

imeesidoras 

Bo Glory 

que não as cristãs: 
— Meus valores e os valo- 

res da empresa são cris- 

tãos. apesar de respeitar 
outras visões religiosas. Já 
temos um potencial de 

mercado de mais de 2 bi- 

lhões de pessoas. 
Perguntado sobre como 

conciliar as inúmeras diver- 

gências entre as distintas 

igrejas cristãs, Beccle afir- 
ma que o appnão tem a 

intenção de substituir os 

pastores e padres. esim de 

tornar os hábitos de devo- 

ção mais interessantes. 
— Tenhoa visão de que a fé 

deve ser simples, acessívele 

interessante. Passei quase 
toda a pandemia no Brasil e 
vi que muita gente se sente 

só ou perdida e, ao mesmo 

tempo, os brasileiros têm 
muita devoção a Deus, Não 

queremos competir com a 

religião, mas ser um comple- 
mento — afirma ele 
O aplicativo exibe menisa- 

gens motivacionais e suporte 

a meditação religiosa, além 

de passagens bíblicas. Para 

Beccle, a competição pelo 

tempo dos usuários é com 
outras redes sociais laicas: 
—Instagram, TikToke 

outras redes sociais são 
muito atraentes, e as pesso- 

as passam muito tempo ali, 

mas podem perder-se de si 

mesmas. Já as igrejas têm 

dificuldades para se conec- 
tar com as pessoas. 
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O ADVERTÊNCIA 

PEDRA NO SAPATO 
Campanha eleitoral pode atrapalhar 
reaproximação de Brasil e Argentina 
JAMAÍNA FIGUEIREDO 
pano Migunsira Sobaghabo or tn 
mEnsdis 

À troca de farpas toi dei- 

xada de lado, o comér- 
cio bilateral vem crescen- 

do em ritmo sustentado, 

todas as barreiras comerci- 

ais foram derrubadas e os 
dois presidentes, Jair Bol- 

sonaro e Alberto Fernán- 

dez, não fazem mais mala- 
bares para evitar encon- 

tros. Na comemoração or- 

ganizada na noite de quar- 
ta-feira pela Embaixada da 
Argentina em Brasília para 

celebrar o Diada Amizade 

entreos dois paises oclima 
foideidilioe descontração. 

Os convidados se diver- 

tiram como show dado pe- 

lo embaixador da Coreia 
do Sul, Lim Ki-mo, que de- 
leitou a plateia cantando 

tangos como Caminito. 
Foi uma festa e tanto, que 
contou com a presença de 
altas autoridades dos dois 

governos. Em 30 de no- 
vembro de 1985, 05 então 

presidentes Raúl Alfonsin 

e José Sarney determina- 
ram que aquele seria o dia 
da amizade entre os dois 

paises, marco histórico 
que buscou deixar para 

atrás décadas de desconfi- 
ança e disputa regional, 

Anos depois nasceuno Mer- 

cosul, em 1991, e posteri- 
ormente os dois paises vi- 

veram épocas de glória no 

vinculo bilateral. 
Mas tudo isso pareceu ir 

por água abaixo quando 

Fernândez toi eleito pre- 

sidente da Argentina, em 
dezembro de 2019, 0 co- 

mércio jávinhaem queda, 

eoviínculo bilateral pas- 
sou porvárias turbulênci- 
as, mas com Bolsonaro e O 
retorno do peronismo ao 
poder a relação viveuuma 
crise que, por momentos, 
pareceu terminal. O pre- 

sidente brasileiro, em um 

primeiro momento, ori- 
entou seu governo a não 

se relacionar com a Casa 

Rosada. 
Os motivos da discórdia 

foram variados, mas um dos 

ia 

À 

EUA: Rússia pagará se invadir Ucrânia 
Moscou ex pe de Washington garantias de segurança emlongo prázo' emsiias hronteras 

Hermanos. Pres dente foisonaro marca um ano de Dane Sol como embaixador argentino; dipiomata foi um dos responsáve = por 'cesestressar a relação 

mais importantes toi a pro- 

ximidade entreo presidente 
argentino E ex-presid ENTE 

brasileiro Luiz Inácio Lula 

da Silva, a quem Fernândez 

visitouna prisão. O chefe de 
Estado brasileiro, por sua 

parte, não perdeu aportuni- 

dade de atacar a Argentina 
publicamente e usar o pais 
como exemplo de modelo 

esquerdista e socialista que, 
segundo Bolsonaro, seu go- 
verno evitaria que fosse im- 
plementado no Brasil. 

A situação de extrema fri- 
Eza edist anciamento conne- 

coua melhorar em meados 

de 2020, quando o embaixa- 
dor argentino, Daniel Scio- 
li, ex-governador da provin- 

cia de Buenos Aires é ex 

candidato presidencial 

(derrotado pelo ex-presi- 
dente Mauricio Macri, alia- 
do de Bolsonaro, em 2015), 

chegou da Brasil afirmando 

que seu desafio era “deses- 
tressar a relação”, 

LULA EM BUENOS AIRES 
Na noite da última quar- 
ta-feira, ficou claro que à 

meta traçada por Scioli, 
que parecia impossível há 
um ano emeio, foi alcan- 

çada. O desafio agora, re- 

conhecem fontes dos dois 

paises, é preservar essa 
conquista durante a cam 

panhaeleitoral brasileira. 

Lula planejaumaviagema 
Buenos Aires para antes 

da próxima cúpula de pre- 

sidentes do bloco, no dia 

17 dedezembro, em Brasi- 
lia. Assim, temem as fon- 
tes ouvidas pelo CLORO, 

“aelima pode azedar”. 

A intenção de Scioli e do 
Itamaraty é que Fe rnândez é 

Bolsonaro finalmente te- 

nham um encontro bilate- 
ral, no âmbito da reunião 
presidencial -os dois gover- 

nos estão trabalhando para 

isso. Mas, segundo fontes do 
PT, está previsto que Lula 

seja recebido por Fernán- 

dez em 10 de dezembro, é 
essavisitapreocupaogover- 
no brasileiro. 

O clima de pré-campanha 

eleitoral no Brasil e à dispu- 
ta central entre Lula e Bal- 

sonaro são uma pedra no sa- 

pato da relação, que nem 
Scioli nem os articulares 
que o ajudaram do lado bra- 
sileiro podem garantir que 

não atrapalhara a relação ao 
longo de 2022. 
O evento na embaixada 

contou com a participação 

dos ministros da Saúde, 
Marcelo Queiroga, de Mi- 
nase Energia, Bento de Al- 

buquerque,e do secretário 

especial de Assuntos Es- 
tratégicos do Palácio do 

Planalto, almirante Flávio 

Viana Rocha, um dos que 
mais se empenharam em 
recomporo vinculo hilate- 

ral. Viana Rocha toi o pri- 

meiro funcionário de alto 
escalão que visitou Bue: 

nos Áires, em janeiro de 

Esquerdista Boric lidera em nova pesquisa no Chile 
A três semanas da eleição, candidato mantém vantagem sobre ultradireitista José Antonio Kast, que venceu o primeiro turno 

três semanas do segundo 
À turno da eleição presiden- 

cialdo Chile, Gabriel Boric, de 

esquerda, mantém a vanta- 
gemsobreo ultradireitista José 

Antonio Kast. que sornou mais 

votos no primeiro turno. Uma 

pesquisa da Criteria Research, 
divulgada ontem, mostra Bo- 

ne com 5 dos votos válidos, 

enquanto Kast tem 46%, A 
sondagem confirma os levan- 

tamentos divulgados no fim 

de semana pelas empresas 
Black and White, Pulso Ciuda- 
dano e Cadem, que já mostra- 

vam Borlc à frente, com uma 

vantagem de 3 a 16 pontos per- 
centuais sobre seu rival, 
O resultado do primeiro tur- 

no obrigou o candidato de es- 

querda a procurar apoios em 
outros setores do campo pro- 
gressista para conseguir uma 

maioria, o que inevitavelmen- 
te levou o Partido Comunista, 
que integra sua aliança eleito- 

ral, a ocupar um lugar menos 

visível nessa nova etapa e, pas- 
sivelmente, em um eventual 

novo governo, Boric arregi- 

nene importantes BCDTHO- 

mistas de centro-esquerda pa- 
ra assessorar no seu programa 

— Andrea Reperio e Eduardo 

Engel, entreoutros — e procu- 
rou apoionos partidos da anti- 

ga Concertação, que governou 

Chilena maior parte do peri- 
odo desde a redemocratização 
do país, em 1990, 

PRESSÕES INTERNAS 
Intemamente, Boric vem en- 
frentando tensões desde a vo 

tação de 21 de novembro, prin- 

cipalmente como Partido Co- 
munista. O prefeito de Santia- 

go, Daniel Jadue, derrotado 

por Boric nas primarias presi- 

denciais de julho, insultou os 
12,8% de eleitores que opta- 

ram pelo populista Franco Pa- 

nisi, o candidato radicado nos 
EUA, que ficou em terceiro hu- 

gar sem ter pisado no Chile. O 

dirigente comunista às qualih- 
cou de “tremendamente indi- 
vidualistas”. 

— À única coisa que procu- 

ram é mais grana no bolso — 
afirmou Jadue sobre os eleito- 
res de Parisi, que Baric preci- 

sa conquistar para chegar ao 
Executivo. 
A foto de Boric numa reu- 

nião privada com a presiden- 

ta da Democracia Cristã, 

Carmen Frei, na semana pas- 
sada, foiaantecipação do que 

ocorreu na direção nacional 

da tradicional agremiação, 
que no domingo decidiu 
apoiá-lo “sem condições”, 

embora o partido pretenda 

ficar na oposição em caso de 
vitória do deputado. 

“Hoje sei que a arrogância 

peracional é má conselhei- 
ra, que não há virtude por si 
só na juventude”, escreveu 

Boric em uma carta aos de- 
mocratas € ristãos, mirando 

uma crítica feita à nova ge 

ração de esquerda, criticada 

já Kast recebeu na semana 
passada o endosso do Renova- 
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2021, e, em dobradinha 

Com Scioli, ren traba- 

lhando nos bastidores pa- 

ta aparar arestas e reapro- 
ximar os dois paises. 
Do lado argentina, veio de 

Buenos Aires o secretário de 

Assuntos Estratégicos, Gus- 
tavo Beliz, que na tarde desta 
quarta se reuniu com o mi- 

nistro da Economia, Paulo 

Guedes, e também foi recebi- 
da par Bolsonaro, No encon 

tro, o ministro brasileiro ex- 

pressou o apoio do Brasil à 
Argentina nas negociações 

com o Fundo Monetário In- 

ternacional (FMI), cruciais 
no atual momento para a Ca- 
sa Rosada e o futuro do des- 

gastado governo Fernández, 

Entre varios dutos assuntos 

da agenda bilateral que fo- 
ram conversados num clima 
de extrema cordialidade. 

CÉU AZUL 
Os presidentes do Brasil e 

da Argentina enviaram sau- 
dações por vídeo e destaca- 
ram à importância da rela- 

ção bilateral, Bolsonaro as- 

segurou que “sempre esta- 

remos juntos”, e Fernândez 

disse que “trabalhamos to- 

dos os dias para que esta uni- 
ão seja crescente e de bene- 

Ficio mútuo”. 

O céu estáazul, e Scialicon- 

seguiu que o Brasil volte a ser 
oprincipal sócio comercial da 

Argentina, que acumula três 

[NESSES CONSECULÍVOS de SUpe- 

rávit comercial na balança hi- 
lateral. Em novembro, as ex- 

portações argentinas ao Bra- 

sil foram as mais altos dos últi- 
mos oito anos, 

Os dois povernos fecha- 

cam recentemente um acor- 

do importante para reduzir 
a Tarifa Externa Comum 

(que taxa produtos de fora 
do Mercosul), menos do 

que Gu edes queria, mas 

mais do que a Ar gentina 

pretendia, e agora esperam 

que o Uruguai aceite o en- 
tendimento na próxima cú- 

pula presidencial. 

O governo do presidente 
Luis Lacalle Pou está fazen- 
do exigências, a principal 

delas é que o Brasil apoie ex- 

plicitamente sua decisão de 
negociar acordos por fora 

do bloco — começando pela 

China. Mas entre Brasil e 
Argentina hoje predomi- 

nam entendimentos. 
Bolsonaro e Fernândes ho- 

ram convencidos da necessi- 
dade de reconstruir a relação, 

apesar das diferenças ideolá- 

gicas e de certa antipatia mú- 
tua. Resta saber se a eleição 
brasileira provocará novos so- 

bressaltos entre os dois prin- 

cipais sócios do Mercosul. 
* Arepórterviajoua convite 

da Embaixada da Argentina 

ção Nacional (RN), partido 

do presidente Sebastián Pifie- 
ra, e da Evópoli (Evolução Po- 

lítica). legenda que se classifi- 
cacomo liberal e que faz parte 
do governo. Também foi pa- 
blicamente apoiado pela Uni- 

do Democrática Independen- 

te (UDI), a terceira sigla da 
atual coalizão governista chi- 
lena, da qual Fazia parte antes 

de fundar o seu Partido Repu- 

blicano, em 2019. 
O candidato conservador 

iniciou na segunda-feira uma 

viagem de 24 horas aos EUA, 
onde deveria se reunir com 
empresários e políticos, ten- 

tando aplacar no exterior sua 

fama de radical de direita, 
além de passar internamente 

sinais relativos à ordem públi- 

ca, responsabilidade fiscal e 

promoção de investimentos, 
(Com El Pais) 



20 | Mundo 

i—— e Alemanha veta i-x= 
não vacinados 
em igrejas e 
restaurantes 
EUA também anunciam medidas contra 

pandemia, mas sem impor restrições 

duras para evitar fechar a economia 

LM E AA TO 

Alemanha eos EUA anun- 

ciaram ontem novas me- 

didas paraconteraCovid-19e 

barrar o avanço da variante 

Omicron. com a abordagem 
alemã impondo duras restri- 
ções a quem rejeitar se vaci- 

nar e à americana sendo mais 
branda, com oobjetivodendo 
fechar a economia do pais. 
Na Alemanha, as regras para 

os não inoculados serão simi- 

lares às de uma quarentena to- 
tal: não poderão ter acesso ao 

comércio não essencial ou à 

restaurantes, assim como es- 
paços de lazer ou culto. As me- 

didas foram anunciadas após 

uma reunido entre achanceler 

Angela Merkel, seu sucessor,o 
social-democrata Olaf Scholz 

— que será confirmado pelo 

Bundestag, o Parlamento do 
país, no dia 8 —e os lideres das 
ló regiões alemãs. 

Eles também concorda- 

tam em apresentar tm pro- 

jeto de lei para que a vacina- 
cão sejaobrigatóriano pais a 

partir de fevereiro de 2022, 
algo a que o futuro mandatá- 
rio da maior economia eu- 

ropeia já disse ser favorável. 
As novas restrições vêm um 

dia após o pais registrar seu 

maior número de mortes diá- 

rias pela doença em nove me- 

“O número de infecções 

se estabilizou, mas em 

um patamar muito alto” 

Angela Merkel, chanceler alemã 

durante coletiva com sucessor 

Ses, ENA meioa recordes COMNSO- 

cutivos de casos nesta quarta 

onda. Até o momento, quatro 

pessoas tiveram testes positi- 
vos para a variante Qmicron 

no pais, todas elas completa- 

mente vacinadas e com sinto- 

mas moderados. 
Outras medidas incluirão 

o fechamento de boates e 

casas de festas em regiões 
onde forem registrados se- 
manalmente mais de 350 

casos por 100 mil habitan- 

tes. Nessas situações, even- 
tos em ambientes fechados 

terão sua capacidade redu- 

zida para 50 pessoas. 
— A quarta onda precisa 

Ser interrompida, oque não 

aconteceu até o momento 

(...]. O múimero de infecções 
se estabilizou, mas em pata- 
mar muito alto — disse 

Merkel, em uma coletiva ao 
lado de Scholz. 

'DEPRIMIDA' 

A chanceler afirmou estar 
“deprimida” com o surto, in- 

dicando que esperava que ini- 

ciativas voluntárias tossem 
suficientes para contê-la, si- 
nal das preocupações de que 

medidas mais duras atrasem a 

recuperação econômica. A 

vacinação, disse ela, “É ocami- 

nho para sairmos desta pan- 

demiaeé por isso que precisa- 

mos tomar esta decisão” 
Scholz, atualmente vice- 

chanceler e ministro das Fi- 

nanças, defendeu as restri- 
ções, afirmando que não são 
discriminatórias, pois as vaci- 

nas já são olerecidas para toda 
a população alemã. Possíveis 
consequências econômicas 
serão recompensadas, disse 

ele, que terá a crise sanitária 

euta-lera 3.12 2021 
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Vacinação obrigatória. Pacente com Covid-l9 é transferido de avião na Memanha: autoridades planejam obrigar mun gação a partir de fevereiro de 2022 

Pedidos de dos. Apastaseresumea > Deacordocoma tederal poderia auxiliá- 

auxílio de dizer apenas que está pasta, há 325 pedidos los, por exemplo. fretan- 

brasileiros “acompanhando aten- deassstênciarepistra-  dovoos parao retorno. 

tamenteasituação dos | dosnas embaixadas 

brasileiros impossibili- brasileiras estabeleci- > “Os postos no exteri- 

> Após o Brasil fechar tados de viajar”. das nos paises africa- orestão realizando 

tronfeiras com seis 

países da África para > Aportarian“ 660, 

nos, principalmente na 

Airicado Sul. 

gestões jumto às com- 

paniias abroas que 

tentar evitar adissemi publicada ségunda- atuamnaregião, com 

nação daverianteÔmi- feira proibevoos inter- > Orepatriamento vistas aque os brasillei- 

crondo coronavirus, O nacionais quetenham consiste no auxilio, por TOS possam embarca e 

Ministério das Relações  origemou passagem parte da governo tede- que haja voos ao Brasil, 

Exteriores não informa por Africado Sul, Botsu- ral. paraorepressode ougque rotas alternati- 

seha planos derepatria- 

ção de brasileiros pre- 

sos nos países envolvi» 

como um das principais desa- 

fios do seu governo. 

O ponta mais delicado da 
novaofensivaalemi éodeba- 

te ao redor da vacinação obri- 

gatória. O projeto de lei, que 
será elaborado pela Comis- 
são de Etica do governa, é 

par ticularmente CONTrOvE E- 

sono país, onde há forte êntfa- 

se na proteção das liberdades 

individuais, além de um dos 

movimentos anti-lnoculan- 

tes mais fortes da Europa. 
áté o momento, 70,93% 

dos alemães já tomaram ao 
menos uma dose da vacina e 
quase 68,06% tomaram as 

duas. O número está próxi- 

mo da média europeia, mas é 
inferior ao de países como 
Portugal, Espanha e Irlanda. 

Tanto a conservadora 

União Democrata Cristã 

Merkel defende democracia em 
despedida com honras militares 
Chanceler agradece pela confiança do povo alemão ao longo de 16 anos 

BET ai 

Aces alemã, Ange- 

la Merkel, despediu-se 

cerimonialmente do cargo 
ontem, com uma homena- 

gem militar que foi trars- 

mitida pela TV alemã. Foi 

seuúltimo evento público 
antes de entregar formal 

mente o cargo a Olaf 

Scholz, semana que vem. 
Durante a cerimônia, na 

área externa do Ministério 

da Defesa, em Berlim, 

Merkel agradeceu a confi- 
ança recebida nos seus 16 

anos de poder. Em breve 

discurso, fez um apelo a 

favor da democracia e con- 
traó ódio, a violênciae a 

desinformação. Também 

pediu que os alemães enca- 
remavidacomo“co ração 

leve" e sejam otimistas em 
relação ao futuro do país. 
—Hojesintoacima de 

tudo gratidão e humildade 

diante do cargo que há tan- 

totempo exerço — disse, — 
Estou grata pela confiança 

recebida, pois a confiança é 

a maior capital da política, 
Merkel pediu uma “oposi- 

ção firme” quando o conhe- 
cimento científico for ne- 

gado e teorias da conspira- 
ção forem disseminadas. 

— Nossa democracia tam- 

bém vive do fato de que, 
quando o ódio ea violência 

são considerados um meio 

legitimo de impor os pró- 

pPrLOS Interesses, nossa Lo- 

lerância como democratas 

deve encontrar seulimite 

— disse ela. 
Devido às restrições pela 

pandemia, Merkel convidou 

só cerca de 200 pessoas, tn- 

cluindo os 52 ministros que 
serviram durante seu manda- 

to, Acerimônia é à honraria 

militar mais importante do 

pais, que inclui procissão de 
soldados com tochas, orques- 

trae marcha militar, O even 

toremontaado militarismo 

prussiano do sóculo XVI, mas 

até hoje só foi concedida a 
dois chanceleres: Gerhard 
Schróder e Helmut Kohl. 

Como trilha sonora da sua 

despedida, Merkel escolheu 

um hino cristão do século 
XVII, uma provável homena- 
gem aseu partido, a União 

Democrata Cristã (CDU): 
uma canção popular alemã da 

década de 1960, que fala sobre 

sonhos e ambições adolescen- 

tes; eum hit pop da Alema- 
nha Oriental dos anos 1970, 

da cantora punk Nina Hagen, 

uma homenagem à sua cria- 
ção na cidade de Templin, 
região de Brandemburgo — 

algo que raramente tez dutan- 

te o mandato. A canção “Du 
hast den Farbfilm vergessen” 
(Você esqueceu o filme colori- 
do), que ontem foi executada 
entre hinos militares, era 
interpretada como uma cnti- 

ana, Eswatini, Lesoto, 
Mamiíbia e Zimbábue 

nosúltimos ládias. 

(CDU) de Merkel quanto o 
trio que compõe futuro go- 
vemo de coalizão — os soci- 
al-democratas, os Verdes eo 

Partido Liberal — concor- 

dam com a necessidade de 
mandatos de vacina. À mai- 
or objeção vem do partido 
de extrema direita Alterna- 

tiva paraa Alemanha (AID), 

que lançou uma campanha 

com o slogan “vacina obri- 

gatória? Não, obrigado”. 

PLANO AMERICANO 

Nos EUA, não há previsão de 
restrições duras, suspensão 
de aulas ou quarentenas. Em 
vez disso, as medidas inclu- 

em aumentar as doses de re- 

forço para todos os adultos, 
vacinar crianças, expandir os 
testes diagnósticos gratuitos 

e introduzir protocolos de vi- 

seus cidadãos impedi- 

dosde voltar aoBrasil 

Neste caso, 0 poverno 

vas sejam encontra» 

das, alirmou o itama- 

ratyemnota. 

agem mais rígidos, exigindo 

que os viajantes que che- 
guenm aos EUA sejam subme- 
tidos a um teste de diagnósti- 

conodia anterior ao voo. 

As determinações foram 
anunciadas no mesmo dia em 
que os EUA registraram o pri- 

meiro caso de transmissão co- 

munitaria da Umicron. E um 
adulto totalmente vacinado 

que esteve recentemente em 
Nova York, mas não furado pa- 

is. O primeiro caso da nova va- 
riante nos EUA foi identifica- 

do na Calilórnia, na quarta 

Desde o início da pande- 
mia, o múmero total de casos 
de Covid-l9 no território 

amencano chegou a 48,5 mi- 

lhões, com 780 mil mortes. 
Em novembro, foram 37 mil 

mortes. Cerca de 60% da po- 

pulação, ou 196 milhões de 

pessoas, foram totalmenteva- 
cinados, considerado um pa- 

tarar baixo para um país rico, 
O plano de Biden prevê que 

o Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos e empre- 

sas farmacêuticas criem uma 

campanha de informação pú- 
blica para encorajar os 10 mi- 

lhões de adultos americanos 

elegíveis para doses de reforço 
a tomá-las. Já as farmácias en- 

trarão em contato com os dli 
entes por texto e e-mail e to- 

marão medidas para aumen- 
tar a disponibilidade da vaci- 

na. O governo também plane- 

jaabrir centenas de clinicas de 
vacinação familiar em todo o 
pais, permi tindo que pais. avós 

e filhos recebam as vacinas ini- 

ciais e doses de reforço. 
O governo exigirá que as 

seguradoras de saúde priva- 

das reembolsem seus 150 

milhões de clientes em 
100% do custo dos testes 

Covid-19 domiciliares, dis- 

seram funcionários do go- 
verno, e disponibilizem 

mais 50 milhões de testes 

gratuitamente em clínicas 

rurais e de saúde centros pa- 
raos não segurados, 

Os EUA também planejam 
exigir que os passageiros in- 
termacionais cque entrem no 

pais sejam testados para Co- 

vid-19 em até um diaantes da 

partida. A exigência de más- 
cara em aviões, trens e veicu 
los detransporte público será 

estendida até 18 de março. 

Contra o ódio. Em discurso em Beriim, Merkel defendeu “oposição firme” 20 negacion smo e às feorias da conspiração 

cai comunista República 

Democrática Alemã (RDA), 

onde filmes coloridas eram 
raridades. 

Para que Merkel entregue 

formalmente o poder a 
Scholz, o acordo de coali- 
zão do próximo governo 

recisará ser aprov ado pe- 

as três partes envolvidas. 
O Partido Social-Demo- 

crata (SPD), de Scholz ,rea- 
lizará um congresso parti- 
dário no sábado, em queos 
delegados deverão ratificar 

q acordo pelo qual a centro- 

esquerda retornará à Cham- 

celaria pela primeira vez 
desde 2005. O Partido De- 
mocrático Liberal (FDP) 

também realizará uma vo- 

tação no dia seguinte, en- 
quanto os membros do Par- 

tido Verde têm até 6 de de- 

zembro p dida prova Pou 

rejeitar o acordo. Embora 

muitos membros da legen- 

da tenham expressado criti- 
cas aos aspectos ambientais 
doacordo, uma rejeição é 

considerada improvável. 

Assim que o documento for 

aprovado pelos três partidos, 
Scholz poderá ser empossado 

como o próximo lider da Ale- 

manha, entre segunda e quar- 
ta-feira. Na quinta, um novo 
chanceler alemão terá que 

representar o país na Cúpula 

pela Democracia promovida 
pelo presidente dos EUA, Joe 

Biden. Angela Merkel prova- 

velmente entregará a Chance- 
laria no mesmo dia da posse 
de OlafScholz. 

O TTTTTT—.— íMRMIooooJJJÃÃjÃ ão EE HI a = A À 
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o MEDIDAS CONTRA À COVID 

Bolsonaro se opõe a novos lockdowns 
Presidente também criticou passaportes vacinais adotados par prefeituras 

ED SÓS DANTAS 

Precaução. O poverno de SP decidu rever é | beração douso de máscaras depois de consultar comitê centilico; intervalo para apl cação do reforço também foi antecipado de cinco para quatro meses 

SP CONTRA-ATACA 
Governo Doria antecipa dose 
de reforço para conter a Ômicron 
MARIANA ROSARIO, GUILHERME 

CAETANO, PAULA FERREIRA E 

MELISSA DUARTE 
irnde Dog com br 

ab Pao Lêda a á 

o diaem que o pais alcan- 

N ou seu quinto Caso Cit 

firmado da variante Ômi- 
cron do corenavirus, o gover- 

no de São Paulo anunciou 

que vai reduzir de cinco para 

quatro meses o intervalo da 
dose de refo ço contra à Co- 

vid-19. Segundo a gestão es 

tadual, a medida é uma for- 
made renovar a proteção dos 

paulistas para as festas de fim 

de ano e também de diluir o 

impacto da nova cepa, 
A determinação vale para 

quem tomou duas doses dos 

imunizantes Coronava E, 

AstraZeneca e Pfizer. A esti- 

mativa é que à antecipação 

impactecercade 10 milhões 
de pessoas que se vacinaram 

nos meses de julho e agosto. 
Em nota divulgada pela 

secretaria de Saúde, a deci- 
São, que c ontrania o interva- 

lo de cinco meses para à 

aplicação do reforço reco- 
mendada pelo governo fe- 

deral, foi classificada coma 

No Brasil, vacinação ampla 
é esperança contra a cepa 
Para especialista, tendência é que hospitalizações 
e mortes não cresçam tanto com a nova variante 

DEM STAN ATATSCH 

comtánça é turhitogioba vom ds 

TÃO Pag] 

E ilecharo aromês de novem- 

Â bro com pouco mais de 

6.800 mortos pela Co- 

vid-19,0 Brasil colhe hoje os 
frutos da vacinação. E é nela 

que se pode apostar para en- 

irentar a nova ameaça mun- 
dial, a variante Ômicron, 

que parece ser ainda mais 

transmissível que a Delta. 

O número de óbitos ainda 
é alto, mas é incamparavel. 

mente menor que o do pico 

da pandemia, em abril, 
quando mais de 82 mil pes- 

soas morreram pela doença 

em um só més. Até aquele 

momento, à Yicinação am- 

da patinava no Brasil, com 

frequente falta de doses. 

Maio e junho ainda manti- 
veram elevado número de 

óbitos, 58.679€e 55.280, res- 

pectivamente. À partir de 

julho, justamente quando o 
programa de vacinação en- 
grenou, a queda se tornou 

constante. Para o infectolo- 
pista Alexandre Naime Bar- 
bosa, membro do Comité de 

Monitoramento Extraordi- 

nário da Covid-19da Associ- 

ação Médica Brasileira 
(AMB),a relação éclara 
— Em janeiro. quando a 

variante Gama começou a 

circula COMO era diais 

transmissível queacepaori- 
gimal, houve um aumento 

exponencial. A partir de 
maio, o percentual de vaci- 

nados aumenta um pouco e 

isso ajudou a frear o número 
de óbitos, Mas entre março 
e junho a vacinação ainda 
era lenta. Só em julho, ultra- 
passou 4% e entramos 

num ritmo rápido, conse- 
guimos diminuir as mortes 

“uma recomendação do Co- 
mitê Científico do Corona 

virus do Estado de São Paulo 

diante do atual cenário epi- 

demiolágico da doença no 

mundo e a proximidade das 

Lestividades de final de ano”. 

Com a mudança, São Paulo 
torna-se o primeiro estado a 

anunciar medidas práticas 

para antecipar o possivel im- 

pacto da nova cepa, identifi- 
cada inicialmente na Africa 

do Sul. Ontem, tanto pover- 

no estadual como a prefeitu- 
ra decidiram manter a obri- 

gatoriedade do usode másca- 

e também os casos —alirma 

Naime Barbosa, 
A aceleração em julho foi 

fundamental, de acordo 

com o infectologista, para 

que a variante Delta, que é 
100% mais transmissivel 

que o virus original e 50% 

mais que a Gama, não tizes- 

se um estrago tão grande. 
Para Barbosa, à alta cober 

turavacinal —63% dosbrasi- 

leiros já estão totalmente 
imunizados contra a Covid 

— será determinante para 
nos proteger da Omicron: 

— E muito provável que, 

porconta da alta taxa de vaci- 

nação, o Brasil não deva ter 

roblema de aumento nas 
spitalizações e óbitos pela 

nova variante, Ela deve co- 

meçar a circular por aqui, 
mas muito provavelmente 

não vai vingar — afirma o in 

tectologista. celebrando a 

tradição de vacinar do brasi- 
leiro: — Os negacionistas e 

até o governo federal não 

mudam nosso DNA. Aquiêo 

pais do Zé Gotinha! Com o 

PNI erradicamos varíola, pó- 

lia, sárampo, ehojeo brasilei- 
ro vai para a fila de vacina sa- 

bendo que elaceficaze segu- 

ta. Isso fez toda adiferença. 

raem lugares abertos. À ges- 

tão João Doria haviaanuncia- 

do a Dexibilização do item de 

proteção para o dia 1 de de- 
zembro, mas a chegada da 

Omicron ao Brasil motivou 

uma nova análise do tema. 

“Decidimos adotar essa 
medida por prudência como 

cenário epidemiológico no 

estado. Todas os númevos de- 

monstram que a pandemia 
estã recuando em São Paulo, 
mas vamos optar pela precau- 

ção”, afirmou Doria, em nota. 
A revisão veio depois de uma 
avaliação do Comitê Cientifi- 

VIDAS SALVAS 

O número de óbitos HJ | | $ | 
cai drasticamente — La 
com o avanço da MORTES VACINAÇÃO 
imunização no país ora De demos por wês 

21558 | Janeiro 10 
] 

an 484 | Fevereiro 

| 
66.568 Março 

58.679 Maia 

55.280 | «unha 

3819) | duiho 

24.088 , Agosto 

15.275 Ê Setembro 

11060 | Outubro 

E a94 | | Novembro 
| 

co do Governo do Estado e da 

confirmação de três casos da 

Omicron em São Paulo. 

DOIS CASOS NO DF 
Ontem, o Distrito Federal 

anunciou que registrou dois 

casos de Covid-19 causados 
pela nova cepa. À informa- 

ção foi confirmada ao GLO. 
BO pelo governador Ibaneis 
Rocha (MDB). Ele afirmou 
que um paciente está assin- 

tomático e outro apresenta 

apenas sintomas leves, 
Mesmo coma chegada da 

nova variante, o governador 

Fonte: Consórcio dê vebcuios de rmprénsa 

Pari 

OQREDDL 

ainda não pretende adotar o 

passaporte da vacina. 
— Por enquanto, não mu- 

da nada — disse Ibaneis, 

quando perguntado se ha- 
veria medidas adicionais 

contra a Ômicron. 

OITO SUSPEITOS 
O Ministério da Saúde inhor- 

mou ontem que, além dos 
cinco casos confirmados da 

nova cepa, outros oito estão 

em investigação no país. De 

acordo com a pasta, todos 05 

sequenciamentos positivos 
para a variante correspon- 

dem a pessoas vacinadas. As 
ocorrências em apuração es- 

tãono Rio de Janeiro, em Mi- 

nas Gerais e no DE. 

À pasta criou um plano de 
ação para monitorar à disse- 

minaç ão da variante pelo pa- 

is. Asala de situação da secre- 

taria de Vigilância em Saúde 
começou a funcionar na últi- 

ma segunda e ficará ativa, a 
priori, por 15 dias. À estrutu- 
rapode ser desmobilizadaca- 

so haja transmissão comuni 

tária da cepa no pais, ou de 

acordo com melhora do ce- 
nário epidemiológico. 

Entreosobjetivos doplano, 

estão acompanhar o registro 
dos casos e o perfil desses in- 

fectados, e fazer o monitora- 

mento dos contaminados. 

Outra funções incluem avali- 
arestoquesde vacina, testese 
capacidade de sequencia- 

mento genômico, a tim de 

detectar a presença da vari- 
ante no país. À sala também 

val observar a cobertura vaci- 

nal mundial e local e atuali- 

zaros dado: sepidemiolá HELCOS 

relacionados à doença, emi- 

tindo alertas às secretarias. 
Em anúncioontem, o mi- 

nistro da Saúde, Marcelo 

Queiroga, tentou tranqui- 
lizar a população. 
— Não podemos sair de 

uma situação libertária, de 

estas, de réveillon, de carna- 

val, para uma situação de fe- 
chamento total da nossa eco 

nomia, porque as conse- 
quências nós já sabemos. Até 
porque não há motivo para 

isso. Até agora, O que hãéa 

notificação da variante, que 
tem muntas mutações, mas O 

real impacto sobre a saúde de 

cada um nós não sabemos. 

Torcemos para que esses ca- 
sos da variante Ômicron se- 

jar mais leves — afirmou. 

PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (EM pi LHDES 

Editora de Árie 
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Melatonina: entenda o que é, para que 
serve e quais são os benefícios para o sono 
Antes importado ou vendido somente em farmácias de manipulação, hormônio teve comercialização em drogarias 

brasileiras autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na forma de suplemento alimentar, sem receita 

DOMNSTANÇA TATSCH 
conitasca tá tróhgaho som ei 

mm 

E". outubro passado, a 

Agência Nacional de Vi- 

gilância Sanitária (Anvisa) 

autorizou a venda de mela- 

tonina na forma de suple- 

mento alimentar. Agora, ela 
começaa chegar às tarmáci- 

as de todoo país e já atende a 
uma demanda reprimida. 
A fabricante Macrophy- 

tus, por exemplo, abriu pré- 
venda assim que saiu a deci- 

são da Anvisa, Começou a 
entregar o produto nesta se- 
mana para 4.386 farmácias 

e 116 distribuidoras, num 
total de mais de 85 mil fras- 

cos chegando ao mercado. 

O suplemento de outra 

fabricante, a Equaliv, já es- 
táá venda em quase todas 

as regiões do pais e a em- 

presa alirma que muitos es- 
tabelecimentos fizeram 
pedidos de reposição. 

— A melatonina só podia 

vIr importada ou feita em 

farmácias de manipulação, 

Es isso, quando a Anvisa li- 

tou, estava todo mundo 

esperando. À expectativa é 
vender bastante — afierma o 

CEO da Macrophytus, Gui- 
lherme Spillere. 

CICLOBIOLÓGICO 

A melatonina é conhecida 

como o hormônio do sono. 

fisio e psicológica do corpo 

humano. O hormânio in- 
duz todas as modificações 

necessárias para o repouso, 
como sono, jejum e redu- 
ção da atividade cardiovas- 

cular, da pressão, da fre- 

quência cardiaca e até da 

temperatura corpórea. 
Bruno Halpern, endocri- 

nologista da Sociedade Bra- 

sileira de Endocrinologia e 
Metabologia Regional São 
Paulo (SBEM-SP), explicao 
papel dessa substância: 

— Não se trata do hormô- 
nio do sono, é hormônio da 
noite, é diferente. E o mensa- 

geiro que avisa o corpo que é 
noite e quas funções vacalêm 

defazer dormir: o figado para 

de produzir glicose e o pán- 

creas diminui a produção de 
insulina, por exemplo. 

Para Halper n. por ser 

um hormônio, o ideal se- 
ria quea melatonina fosse 
vendida como um remé- 

dio, com bula e controle 

da Anvisa, e não na forma 
desuplemento. No entan- 

to, ela não costuma ter 
muitos efeitos colaterais. 

segun do o endocrinolo- 

gista, a melatonina ajuda, 

SONO EM NÚMEROS 

66,8% 

sim, a dormir, mas não é 
uma panaceia. Ela funcio- 
na especialmente para 

aqueles que estão com defi- 

ciência no hormônio. 

QUEM PODE SE BENEFICIAR? 

A melhor evidência sobre 

indicações do hormônio 
queexisteé o uso em pesso: 

as idosas. já que, a partir 

dos 60 anos, a produção cai 
echegaaser25% menor do 
que em jovens. Também 

pode haver diminuição da 
produção durante o perio- 
do menstrual ou em razão 

de distúrbios endócrinos. 

Há outras pessoas que 
podem se beneficiar. Atu- 

almente, com a presença 
até tarde em lugares muito 

Iluminados, uso de compu- 
tador e celular, mesmo jo- 
vens podem ter o relógio 

biológico alterado, não só 
pela luz, mas também pelo 
excesso de estímulos. 

A substância pode ainda 

Servil COMO FECUTSO para 

pessoas que viajam e que 
sofrem com jet lag. 

A melatonina também é 

muito utilizada nos casos 
de distúrbio de ritmo cir- 

cadiano, que são aquelas 
pessoas noturnas com ten- 

dência a dormir de madru- 

gada e acordar mais tarde 

pela manhã, mas que pre- 
cisam acordar cedo, para 

estudar ou trabalhar, por 

exemplo. Assim, o horm- 

nio é tomado no começo 

Q 
“Não é um remédio 
universal para insônia. 
E preciso avaliar vários 
jatores” 

Bruno Halpem, 

endocrinologista 

“A melatonina pode 
consolidar o ritmo 

biológico, mas tem que 
tomar com horário fixo 

para dormir toda noite. Se 
Jor adiantar o ritmo, tem 
que tomar mais cedo” 

Dalva Poyares, médica e 

pesquisadora do Instituto do Sono 

- NU milhões do 
brasileiros usavam 

remédios para 

* * 
Eos TRÇÃO dE MELLO 

da noite como objetivo de 
mandar um sinal de desa- 
celeração para o corpo. O 

mesmo vale para pessoas 

que são obrigadas a acor- 
dar 3h, 4h da manhã. 

— Não é um remédio uuni- 

versal para insônia. É preciso 

| valiar vários fatores: será 

que a pessoa produz pouca 

melatónina? Ou será que a 

causa do problema para dor- 
mir dela é outra? Ela pode 
ajudar com a vantagem de 

mexer menos com a arquite- 

tura do sono do que os remé- 
dios para dormir. Se a pessoa 

tomar remédio num dia e nó 

outro à melatonina, certa- 

mente dormirá mais rápido 

com o remédio que induz so- 

no, mas tem mais efeitos hu 

turos — afirma Halpern. 

COMOUSAR 

A médica e pesquisadora 
do Institato do Sona Dalva 

Poyares ex plica que são ne: 

cessários cerca de 15 dias a 

partir do início do uso até 
que amelatonina realmen- 
te possa consolidar o ritmo 

biológico. Para isso, deve 

ser tomada diariamente, 
no mesmo horário, um 

pouco antes dese deitar. 

Mas Poyares aconselha as 
pessoas à buscarem, pri- 

meiro, entender as causas 
para sua dificuldade para 

dor mir. As vezes, OUIros 

que têm problema de so- 
no, E preciso entender o 
que está acontecendo e se 

ela tem como melhorar is- 
so. Ela pode consolidar o 
ritmo biológico, mas tem 

quetomar direito, quesig- 

nificaterhorário fixo para 

dormir tada noite. Se qui- 
ser adiantar o ritmo, tem 

que tomar mais cedo — 

atirma a médica. 

RESTRIÇÕES 

De acordo com a resolu- 

ção da Anvisa, os suple- 
mentos devem trazer na 
embalagem a advertência 

de que o produto não deve 
ser consumido por ges- 

tantes, lactantes, crian- 
ças e pessoas envolvidas 

em atividades que reque- 
rem atenção constante e 
são destinados exclusiva- 

mente a pessoas com ida- 
de igual ou maior que 19 
anos e para o consumo di- 

ário máximo de 0,21 mp. 
Paraaespecialista, a An- 

visa foi coerente ao libe- 

rar uma dose de apenas 

0,21 mg, que é mais pare- 

cida com a fisiológica, Na 
Europa, as doses à venda 

mais comuns são de Img 

ou 2 mge, nos EUA, as do- 
ses costumam serde 3,5e 

até 10 mp. O risco é que 

uma dose elevada assim 

deixe residuo pela ma- 
Na verdade, é mais do que 551% 6LE% 59,4% dormir em 2016 problemas desaúde podem  nhã, fazendo com que a 
isso: é uma das principais das pessoas pera E interferir, como obstrução pessoa tenha a impressão 

e Temos per eleia sã E dj Everam mais passarama começaram sofremde  desonosão nasal ou rei luxo, MU de estar um pouco sedada, 
olágico de quase todos os inha diflcudade dormmemais aacordará insônia recomendadas que a melatonina jamais Para despertar natural- 
seres vivos, usada no ritmo pandemia para dormir tarde noile no Brasil diariamente poderia solucionar. mente, a dose de melato- 
circadiano, que regula a — A melatonina não vai nina no organismo deve 
atividade física, quimica, Fontes: Instituto da Sono, OMS « IBGE Editorade Ate ajudar todas as pessoas estar muito baixa. 

QUEM PODE RIO DE JANEIRO (R3) SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) OUTRASCIDADES MAIS DETALHES 
SE VACINAR Reforço para pessoascom  PessoascomlBanosoumais  Reforçoparaidososde63 NITERÓI no. DA VACINAÇÃO 

59 anos ou mais que receberam a segunda anos que receberam a Pro de sanhé [5] Apontea câmera 
dosehá 4 meses segundadoseháSmeses vacinados me: = (o set celular 

BRASÍLIA (DF) o parraoQReveja 
h SEGUNDA — Relorço para pessõas SÁBADO — Não haverá vacinação Tarr ocalendário 

de SB anos ou mass idos há 5 mese de algumas cidades 

FORTALEZA (CE) 

——— E 
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APRESENTADO POR 
Gsi terf: 

Saúde 

Para entidade, vetos na Lei de Propriedade 
Industrial devem ser mantidos 

Segundo Interfarma, da forma como havia sido aprovada no Congresso, 
legislação dificultaria investimento em inovação no pais 

S exto maior mercado 

farmacéutico 
mundo, segundo um levan 

tâmento da empresa IQVIA, 

o Brasil tem 212 milhões de 

habitantes = cada um deles, 

em um momento ou outrá 

da vida, inevitavelmente 

vai consumir medicamen- 

tos. Mais de solaboratórios 

do 

globais têm presença no 

pais e são responsáveis por 

trazer remédios e terapias 
inovadoras, inclusive para 

doenças raras, que atin- 

gem 13 milhões de pessoas, 

mais do que a população da 

cidade de São Paul, 

O acesso da população 

brasileira às novas terapias 

depende de um sistemabem 

estabelecido de parentes, 

que se caracterizam cómo 

uma proteção por tempo 

determinado e são funda: 

mentais caso 0 Brasil queira 

serum hub ce inovação. 

Nesse contexto, mudan- 

ças na legislação deman- 

dam atenção. É o caso 

do Projeto de Lei (PL) 

12/2021, que altera a Lei de 

Propriedade Industrial, 

sancionada em 1096, E 

propõe à possibilidade 

de haver licença compul- 
sória, que é uma quebra 

temporária de patentes, A 

licença compulsória, nos 

termos propostos, não é 

viável pela complexidade 
da produção de vacinas. O 

timing também está incor- 

reto, já que, até o final de 

novembro, 158 milhões já 

tinham recebido ao menos 

uma dose da vacina e 133 

milhões estavam total- 

mente imunizados. 

Aprovado no Congresso 

Nacional, o PL recebeu 

importantes vetos da parte 

do presidente da República 

Agora, volta ao Legislativo, 

que vai debater se derruba 

ou mantém a decisão 

presidencial. 

As parentes são cruciais 

para o desenvolvimento 

de novos medicamentos € 

tecrdogias em saúde, Em 

média, um medicamento 

consome USS 2,6 bilhões 

e mais de dez anos cm 

pesquisa científica. 

— (quem seesforçaa inven- 

tar um produto ou processo 
assume riscos. Nesse 

sentido, as patentes incen- 

tivam a pesquisa € o desen- 

volvimento, na medida em 

que protegem os inovado- 

res — defende o presidente 

da Associação Brasileira 

da Propriedade Intelectual 

(ABPI, Gabriel Leonardos, 

MEDIDAS 

CONTRAPRODUCENTES 

Na avaliação da Associação 

da Indústria Farmacéutica 

de Pesquisa CInterfarma), 

Os vetos 

assertivos, como também 

evitaram que o Brasil se 

colocasse em Fisco de 

descumprir tratados inter: 

nacionais, como o Acordo 

sobre Aspectos dos Direitos 

não só foram 

“Depois de quase dois 
anos de crise sanitária 
e econômica, em que 
a população já carece 
de muitas coisas, 
coloca-se a licença 
compulsória como 
uma solução para a 
pandemia, mas ela 
não é factível porque a 
produção de vacinas é 
muito complexa. É uma 
promessa que não será 
cumprida” 
ELIZABETH DE CARVALHAES 
Presidente da Interfarma 

de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio 

(TRIPS,na sigla em inglês), 

do qual o Brasil é signatá- 

rio. Estaria, assim, sujeito 

a sanções. E o que afirma 

Elizabeth de Carvalhaes, 
presidente da instituição 

— A obrigatória trans- 

terência de tecnologia e 

kncw-how dos ritulares cuja 

parente seja alvo de licença 

compulsória, como previsto 

no PL, é algo impensável 

Obrigar a divulgação de 

segredos industriais é violar 

o artigo 39 do TRIPS, que 

garante ão inventor prote- 
ção às informações confi- 

denciais e aos segredos de 

negócio. Essa obrigação 

geraria incontornável desba- 

lanceamento no sistema de 

proteção de propriedade 
intelectual 

De fatõ, o texto apro- 

vado pelo Congresso previa 

uma licença compulsória 

muito além da estabele- 

cida pelos padrões adota- 

dos globalmente. Exigia, 

porexemplo, a transferên- 

cia de tecnologia e de segre- 

dos industriais dos titula- 

res cujas patentes fossem 
licenciadas, como o banco 

de células. É esse foi um 

dos trechos barrados. Até 

porque a licença compol- 

sória já existe na legislação 

eno TRIPS e deve ser utili- 

zada em caso de extrema 

necessidade, que seria o 

caso da pandemia, masonde 

não houvesse condições de 

suprir omercado - e não foi 
O que aconteceu 

— (Jg vetos são muito 

importantes. As licenças 

compulsórias so fora Tm 

usadas uma [Raia | vuz no 

Brasil até hoje. E muito 

melhor que haja licen- 

ças voluntárias — avalia 

Leonardos. 

Outro ponto vetado 

autorizava a concessão de 

licenças compulsárias pelo 

Congresso Nacional. 

— Não hã precedente 

internacional que permita 

ao Parlamento a emissão 

de licenças compulsórias 

— afirma a presidente da 

Interfarma 

DESESTÍMULO A 

INVESTIMENTOS 

Além disso, foi barrado o 

artigo 2, que estabelecia a 

necessidade de hstagem de 

patentes para licenciamento 
compulsório relacionadas 

aos produtos para combater 

a Covid-g, incluindo vaci- 

nasedemais medicamentos 

Na avaliação da entidade, 

caso o Congresso decida 

derrubar esse veto, vai se 

instalar no pais um cená- 

rio de insegurança jurídica 

é desestimulo para futuros 

investimentos e parcerias 

COMErcias CsSLr MEGICASs, 

como as já realizadas por 

laboratórios farmacéuticos 

internacionais de pesquisa 

e por instituros públicos de 

pesquisa e farmacêuticas 
brasileiras. Assim, atrapa- 

lharia o enfrentamento da 

pandemia. 

Afinal, para que novas 

parcerias, não só para à 

produção de vacinas para 
Covid-g, mas também de 

outras tecnologias, sejam 

estabelecidas entre empre 

sas globais de pesquisa é 

empresas ou institutos de 

pPrsquisa nacm HE Prec 10 

que o Brásil sustente um 

sistema de propriedade inte- 

lecrual confiável 

No cenário internacio: 

nal, não existe consenso 

quanto à necessidade de 

quebra de patentes para 

combater a pandemia 
Os entraves no combate à 

doença são outros, de natu- 

reza política, econômica € 

logistica, Não há notícia de 

que tenha havido conces- 

são de licença compulsó- 

ria para o combate da atual 

pandemia em nenhum 

país do mundo. A despeito 

disso, a vacinação avança 

em todos os continentes 

Além disso, à versão apro- 

vada pelo Congresso tinha 

um alcance que ultrapas: 

sava os efeitos da crise 

sanitária — resultado da 

tramitação em regime de 
urgência, sem o devido 

debate coma sociedade. 

Por isso, afirma 

Carvalhaes, O setor, repre - 

sentado pela Interfarma, 

acompanha de perto o 

debate em relação à posição 

do Congresso Nacional a 

respeito dos vetos presiden- 

ciais ão projeto de lei. 

— Os Investimentos em 

pesquisa e desenvolvi: 

mento em novos medica- 

mentos é vacinas no pais 

poderiam ser afetados 

A mudança de regras no 

licenciamento compul- 

sório como proposto pelo 

Congresso Nacional pode 

justamente atrapalhar o 

enfrentamento da pande- 

mia poraqui. Por isso, nosso 

trabalho agora é para que os 

parlamentares mantenham 

os vetos realizados pelo 

presidente da República 

J PERGUNTAS E RESPOSTAS 

ENTENDA O IMPACTO DA DERRUBADA DOS 
VETOS SOBRE A VIDA DOS BRASILEIROS 
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3 Naciona 

uma licença compulgoria muito além da 

belechda pelos padrões adotados globalmente 

tada pan tratad SCtonais, Exindo 

pr exemplo, a transterência de tecnologia e de 

indios dis as patantas 

como o banco da células 

5 me 

sógredos imuontoros 

lossem licenciadas 

Foram derrubados os irechos que iraiam de 

E lranslerendia de tecnologia: eliminada à 

obrigatonedade de compartilhamento pelo invamor 

da patente de dados de leste, informações 

lecnicas ou material biológico em caso de uma 

licenca compuisuria 

do de licenças compulsórias pelo 

E Tambam caiu o artigo que determinava a 

necessidade de listagem de patentes para 

licenciamento compulsório relacionadas dos 

produtos para combate à Covid-19 

dama da propriedade meleciual torta 

e em acordo com tratados miernacionais sobre o 

lema se torna mais atrativo para investimentos em 

inovação, Com ganhos para à saude da população. 
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Abraçaço 

Quer Veloso captou bem a melhor de- 

monstração de atetividade dos brasi- 
lei Pos do COMpor à canção que deu note 

ao seu àlbum de 2012: “Dei um laço no es- 

paço pra pegar um pedaço do universo que 
podemos ver... Nem todos os povos usam 

o abraço de mod tão frequente — os nor- 

te-americanos são econômicos nesse pes- 

toe muitas vezes prelerem um aceno ma- 
nual sem toque, € 05 |[aponeses tazem 

aquela mesura inclinando o corpo leve- 

mente, sem abraço. Brasileiros vão logo 

abraçando, nem tanto agora pelo medo de 
contaminação como coronavirus. 

Os psicólogos estudam esse gesto de afeti- 
vidade entre pessoas, com propósitos des- 

critivos e para entender seus determinan- 
tesneurais. Afinal, trata-se de um atomotor 
disparado por contextos emocionais, com 

um certo padrão que permite avaliar o que 
significa essa justaposição afetiva de dois 
corpos humanos. Além disso, não está lon- 
ge o tempo em que as câmeras inteligentes 
poderão não apenas captar os abraços, mas 
pelas suas características compreender o 
seu sentido afetivo: importante para a in- 

dústria de perfumes, por exemplo. Ou para 
aclucidação de crimes, em outroscasos. 
Recentemente, um grupo de psicólogos de 

Londres estudou o estilo dos abraços, e reve- 
lou dois principais: um, cruzado, e outro “em 
colar” No estilocruzado, oabraçante leva um 

dos braços por cima do ombro do abraçado, 
encu ato O CHILTO braço contorna as Costas 

acima da cintura, No estilo em colar os abra- 
çantes se enlaçam pelo pescoço, porcima dos 

ombros. Um laço, como cantou Caetano. O 
grupo avaliou também a influência do gêne- 
ro;daduração do contato, e de seu viésemoci- 

onal. O trabalho foi atropelado pela pande- 
mia, e tem limitações, pr incipalmente por- 

que as condições experimentais foram um 

tanto artificiais. Abraçar para um experimen- 
to ninguém merece, não éº Maso trabalho já 
revelou que os abraços de 5-10 segundos são 
os mais prazerosos, E que o estilo do abraço 
não influi na transmissão de emoção, 
Tudo bem. Intuitivamente sabemos que s 

abraços rápidos são 
Abraços emocionais emocionalmente 

desviam o controle neutros, mais co- 

cerebral do hemisfério muns entre homens, 
esquerdo para à Os abraços mais lon- 

direito, que passa a gos são afetivos, mais 

comandar o corpa, comuns entre mu- 

mastrou estudo lheres e entre pares 

amorosos, E os abra- 
ços muito longos podem ter significado emo- 
cional negativo: passam compaixão e conso- 
la a alguém que sofre, ou significam assédio, 
emcontextos de violência de gênero. 
Um outro grupo de pesquisa, desta vez ale- 

mão, decidiu fazer uma abordagem mais na- 
turalista para tentar relacionaro abraço natu- 
ral com a especialização dos hemistérios da 
cérebro. Foram a um aero porto intern aCho- 

nal, e à distância filmaram abraços no portão 

de embarque (abraços de despedida) e no 
portão de desembarque (abraços de chega- 
da). Foram cerca de mil abraços em cada por- 

Sputa-fata 312.20 

tão. Engenhoso, pois, estatisticamente, é 
muito provável que o conteúdo afetivo dos 

abraços de despedida seja mais triste do que 
os abraços de chegada. Compararam esses 
gestos de aeroporto com uma série jocosa de 

vídeos do YouTube, em que pedestres eram 
abordados por pessoas de olhos vendados que 
os abraçavam: abraços neutros, portanto, 
Avaliaram qual dos braços dos abraçantes en- 
laçava c ombro dos abraçados, mo estilo cru- 
zado. A ideia por trás do estudo era verificar 
se havia alguma preferência lateral do braço 

que abraça primeiro: direito ou esquerdo? 
Essa preferência revela o comando do hemis- 
fério cerebral correspondente. 

Nos abraços neutros de olhos vendados, 
mais de 90% eram liderados pelobraço direi- 
to, de acordo com a maioria de seres huma 

nos, destros. Mas asurpresa veio comosabra- 

ços emocionais, tanto de partida quanto de 
chegada: a lateralidade caiu para 80%. À in- 
terpretação dos autores foi que os abraços 

emocionais desviam o controle cerebral do 
hemisfério esquerdo para o direito, que passa 
acomandar como o corpo administra o com- 

ortamento de abraçar. Resta muito a desco- 
rirainda. Mas o caminho é esse para desven- 

dar a psicologia do abraço. Aquele abraço! 

tomar café 
faz ir ao 

banheiro? 
Não esta claro o motivo que 

leva a bebida a estimular a 

evacuação, mas a velocidade 

desse efeito sugere que ele 

seja mediado pelo cérebro 

ALICE C ALLAHAM 
aa 

A: como abrir as corti- 
nas da janela e entrar no 

chuveiro, uma xicara de café 

faz as pessoas se mexerem 
pela manhã — em mais de 
uma maneira. À bebida pra- 

zerosa acelera os níveis de 

enerpia com uma dose de ca- 
feina e, para muitas pessoas, 
ativa de forma rápida infali- 

vel a atividade intestinal, dis- 

parando uma necessidade 
urgente de fazer cocô. 

No entanto, diante da po- 

pularidade do café, é sur- 

preendente que saibamos 
tão pouco sobre como ele 
ateta o trato gastrointesti- 

nal, diz Robert Martinda- 
le, professor de cirurgia e 

diretor médico de serviços 

de nutrição hospitalar na 
Universidade de Saúde e 
Ciência do Oregon, 

Alguns estudos sobre o as- 
sunto — pequenos, antigos 
e limitados — sugerem que 
provavelmente não é a cafe- 

ina que desencadeia o dese- 

jodeirao banheiro, Umarti- 

go publicado em 1998, por 

exemplo, descobriu que o 

café descafeinado tinha 

efeito estimulante no cólon 
semelhante ao do café com 

cafeina, enquanto uma xi- 
cara de agua quente não ti- 

nha o mesmo efeito. 

O calé é uma bebida com- 
plexa que contém mais de 

mil compostos químicos, 

muitos dos quais com pro- 

priedades antioxidantes e 
anti-inflamatórias. Deter- 

minar como eles afetam o 

intestino é um desabio. 

COMANDO CEREBRAL 

Uma coisa que sabemos ao 

certo é que o café não afeta 
todos da mesma forma. Em 

um estudo publicado em 

1990 na revista “Gut”, 92 jo- 

vens TES p ond eTalmi ad mm 

questionário sobre como o 

calé aletava seus hábitos in- 

testinais: apenas 29% dos 
entrevistados disseram que 

a bebida “induziu o desejo 

de defecar”, à inatoria deles 
(63%) sendo mulheres. 

Martindale afirma, no en- 

tanto, que, na população em 

geral, a porcentagem de pes- 
SAS CU tem uma resposta 

intestinal após beber café é 

provavelmente muito maior 
— ele estimou em cerca de 

60% de seus pacientes — e 

não notou nenhuma diferen- 

ça entre homens e mulheres. 
Também sabemos que 

uma resposta instintiva ão 

café pode acontecer rapida- 
mente, No mesmo estudo, 
alguns voluntários concor- 

daram em culocar uma son- 

da de detecção de pressão 
inserida em seu cólon para 

medirascontr ações muscu- 

lares intestinais antes ede- 

pais de beber um cafezinho. 

Entre aqueles que disse- 

tam que a bebida geralmen- 

te estimula a evacuação, a 
sonda mestrou un aumen- 

to significativo na pressão 

quatro minutos após à in- 
gestão do café, enquanto os 

chamados “não responde- 

dores” não tiveram nenho- 

ma alteração na atividade 
do cólon. 

O fato de que beber uma 

xicara de café pode estimu- 
lar a extremidade oposta do 
trata gastrointestinal em 

minutos significa que” pro- 

vavelmente passa pelo eixo 
intestino-cérebro”, disse 

Martindale. Ou seja, a che- 
gada do caté ao estômago 
envia uma mensagem ao cé- 
rebro, que então “estimula o 

cólon a dizer: 'Bem, é me- 

lhor esvaziar, porque vem 
descendo colsana corrente- 

za". explicouele. 

O próprio café se moveria 

pelo intestino muito mais de- 
vagar, provavelmente levan- 

do pelo menos uma hora para 
percormerolongocaminhodo 
estômago, através do intesti- 

no delgado e até o cólon. 

PRESCRIÇÃO PÓS-CIRURGIA 

Essa comunicação entre o 

estômago, o cérebro e ocó- 
lon, chamada de reflexo 

gastrocólico, é uma respos- 

ta normal à alimentação. 
Mas o café parece ter um 
efeito descomunal, 

Um estudo publicado em 

1998 descobriu que 240ml 

Q 
“Alguns goles de café 
podem resolver 
(problemas de 
evacuação pós cirurgia). 
Não é preciso muito” 

Robert Martindale, médico e 

professor de cirurgia 

“O café é uma daquelas 
coisas que, ao contrário 
de outros alimentos, 
se incomoda você, 

você sabe disso” 

Sonya Angelone, nutricionista 

dem dai, 

de café estimulou contra- 
ções do cólon semelhantes 

às induzidas por uma refei- 

ção de mil calorias. Os pes- 
quisadores levantaram a hi- 
pótese de que as mensagens 

intestinais ecerebraisdoca- 
fé são provavelmente causa- 
das porum ou mais dos mui- 
tos componentes químicos 
da bebida e talvez mediados 

por alguns de nossos própri- 
as hormários que desempe- 

nham papéis importantes 
noprocessodigestivo, como 
gastrina ou colecistocinina, 

que inclusive podem au- 

mentar após bebermos café. 

Embora o mecanismo 

permaneça obscuro, os 
efeitos do café no intestino 

podem ser úteis para algu- 
mas pessoas, incluindo 

aquelas que estão se recu- 
perando de certos tipos de 

cirurgia, À função intesti- 

nal prejudicada é comum 

após cirurgias abdominais, 

por exemplo, que podem 
causar inchaço, dor e inca- 
pacidade de liberar gases 

ou tolerar alimentos. 

Uma análise de 2020 com- 
binou os resultados de sete 

ensaios clínicos e descobriu 

que beber café permitiu que 

pacientes que haviam se sub- 
metida a uma cirurgia color- 

——— E 

retal ou ginecológica toleras- 

sem alimentos sólidos em 
média 10 e 31 horas antes, 
respectivamente. O café 

também reduziwo tempo pa- 

Ea E Ed Eva cuação, em 

média de 15218 horas. 

— Alguns goles de café 

podem resolver. Não é pre- 
cisó muito — disse Martin- 

dale, que rotineiramente 

oferece aos seus pacientes 
uma xicara de café na ma- 

nhã apósa cirurgia. 

O médico também pres- 

creve a bebida, além de ou- 

tras mudanças na dieta, 
quando aconselha pacien- 

tes com constipação cróni- 

ca. É ele disse que não é in- 
comum que pacientes que 
desistiram do café por um 

motivo ou outro lhe digam: 
“Doutor, não consigo ir ao 
banheiro sem um caté”. 

ALERTA PARA DEPENDÊNCIA 
A nutricionista Sonya An- 

gelone, porta-voz da Acade- 

miade Nutrição e Dietética, 

alerta contra a dependência 
excessiva do café para eva- 

cuar com regularidade. Se 

alguém está constipado 
“não é porque tem deficiên- 

ciade café”, disse ela, 

Angelone recomenda aos 

pacientes COMNEr Mais fru- 

tase vegetais, que são ricos 

em fibras, bem como au- 

mentar a ingestão de ligui- 
dose aatividade fisica para 

combater a constipação. 

— Muitas pessoas não co- 

meçamodiacoma dose cer- 
tade fibras —disse ela. 

Uma caneca de café con- 

têm uma pequena quanti- 

dade de fibra, cerca de um 
grama por 240 ml. 

Algumas pessoas acham 

que o café causa mal-estar 
estomacal e fezes moles, 

bem como efeitos colaterais 

relacionados ao excesso de 

cafeina, como insônia, ansi- 
edade, palpitações cardia 

cas e dor de cabeça, acres- 

centou Angelone 
& Food and Drug Adminis- 

tration (FDA, agência regu- 

ladora americana) afirma 

que é SCgnro para à malória 

das pessoas beber 400 ml de 

cafeina — a quantidade em 

cerca de quatro ou cinco xi- 
caras de café — por dia, 
No entanto, as pessoas 

metabolizam a cateina de 

maneiras diferentes, então 
esse limite pode variar de 

pessoa para pessoa. 

— O caté é uma daquelas 
coisas que, ao contrário de 
outros alimentos, se inco- 

moda você, você sabe disso 

— disse Anpelone. 
Mas, para O resto das pes- 

soas, o café pode fazer parte 

de uma rotina matinal re- 

confortante, despertando- 
nos de várias maneiras. 
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CERCO AOS NÃO VACINADOS 
a ar ninahi 
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Passaporte passa a ser exigido em hotéis, 
restaurantes e salões, mas shoppings se livram 
FELIPE GEINEERO, RAFAEL 

NASCIMENTO DE SOLZA 

E LARISSA MEDEIROS 
grande ri Deginbo Cam br 

DU: daameaçada varian- 
te QOmicron, a prefeitura 

do Rio decidiu ampliar a co- 

brança do passaporte da vaci- 
na na cidade. Agora é preciso 
apresentar o comprovante 

para se hospedar em hotéis e 

muusadas, entrar em áreas co- 
ertas de bares e restaurantes 

e até para frequentar salões 

de beleza e barbearias. No de- 

creto do municipio, pública- 

do na manhã de ontem, as 

restrições seram ainda mao- 

res, chegando a shoppings, 
táxis e transportes por aplica- 

tivo. Entretanto, o prefeito 

Eduardo Paes alegou que 

houve um “exagero” e anun- 
ciou a retirada desses setores 

da lista para hoje. 
— Temos que ver a prati- 

cidade e a efetividade do 
decreto. Tem umas áreas 

em que houve um exagero. 
Não acho necessário, por 

isso, vamos recuar, Eunão 

tinha detalhes de todas as 

areas, €, quando eu vi táxis 

e shoppings, decidi tirar 
Temos que fazer algo cum: 

privel. A gente não pode 
exigir o que não vai ser 
cumprido, O passaporte 

vacinal é uma proteção pa- 
ra que a cidade continue 

aberta, E a garantia de que 
fariamos 0 Rio voltar à fun- 

cionar, coma voltou. Ele di- 

minuioriscode transmis- 
são e protege as pessoas do 

risco de morte — disse o 

prefeito. 

MAIS DE TO MIL ATRASADOS 

A nova medida amplia uma 

lista que já incluia cinemas, 
teatros, academias, atr ações 

turísticas e parques. O cerco 

agora se fecha ainda mais pa- 
ra tentar levar aos postos 487 
mil adultos que ainda não 

completaram o ciclo vacinal 

contra a Covid-19,.0 maior 
grupo de atrasados está na 

faixade 202 29anos. Entreos 

iovens, de 12 a 17 anos, mais 

de 278 mil ainda não toma- 

ram as duas doses, O secreta- 

rio municipal de Saúde, Da- 

niel Soranz, diz que todas as 

pessoas acima dos 12 anos já 
deveriam ter completado o 

esquema de imunização. 
Quem não o fez pode procu- 
rar um posto porque hã vaci- 

na disponível. 

Soranz explicou que a in- 

clusão de novos estabeleci- 
mentos na restrição foi uma 

sugestão do Comité Clentifi- 
co da prefeitura, para tentar 
evitar o turismo de não ima: 

nizados no fim de ano. Ele 

disse que turistas poderão se 

vacinar na cidade, se QquisE- 

rem. O novo decreto tam- 
bém orienta como os setores 

devem agir para exigir a com- 
provação. Os hotéis e demais 

serviços de hospedagem só 

poderão efetivar as reservas 
ouo contrato após a apresen- 

tação do certificado pelo cli- 

ente. Nos locais onde hã ven- 

da de ingressos, como even- 
tos, estádios de futebol, cine 

mase casasshows, háaorien 

“E 

Controle contra o coronavirus. Funconáro examina o comprovante de vacimação no 308550 do Trem do Corcovado: prefe:tura diz que ex pência to ampliada para ovitar o turismo de não vacinados 
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ONDE O COMPROVANTE SERÁ EXIGIDO 

O Locais no novo 

decreto 

estabelecimentos de 

hospodapem de 

qualguar espécie. as 

locações de imóces 

por temporada dos 

sé rviços contratados 

por aplicativo 

Shopping centers 

e centros 

comerciais 

boates casas de 

aspeláculos é lestas 

atrações lurfalicar, 

museus galera é 

exposições de arte, 

aquário é parques 

temáticos a aguéticos 

Ee Locais que estão 
no dicrato, mas 

serdo retrrados 

salões de beeza 

e barbe ros 

Mm Locais que já 

estavém na lata 

baies lanchonetes, 

rostavrantas a reteitóros, 

pára a atomúdação de 

elmênias sentados nas áreas 

internas du proleguias poi 

Cobertura 

táms e transpória 

por aplicativo 

scadennas de ginástica 

pincinas. comiros de 

treinamento e de 

condicionamento isica 

ElUbes SOCas E ias 

ólimpocás 

esLádios é ginásios 

Espórtinos 

cinemas, tealros. salas de 

concerto, sabes de jDpos, 

Eiras, recreação infantil 

e pastas de pattiação 

conlerências e feiras 

comerciais 

Editoria de ária 

E il 
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tação de cobrar o passaporte 
no momento da compra do 

tiquete. 

A fiscalização das normas 
ficarãa cargo do Instituto de 

Vigilância Sanitária (Ivisa- 

Rio), mas é responsabilida- 

de do estabelecimento o 

controle de entrada de cada 

cliente. Além disso, a admi- 

nistração dos espaço preci- 
sa manter O acesso às suas 
dependências livre de tu 

multos e aglomerações. Na 
primeira semana, os fiscais 
da prefeitura vão realizar 

apenas ações educativas. 
Depois, as multas serão de 

R$ 2.800a R$ 3.100 
Os setores atingidos não 

afirmam ser contra a restti- 
ção, mas destacam que te- 
rão dificuldades para cum- 

prir a exigência. De acordo 

com o Sindicato dos Bares e 

Restaurantes (SindRio), o 
decreto “trouxe muitas dú 
vidas e insegurança” ao se- 

tor, que vai pedir “ajustes” 
ao poder público. Em nota, 

us representantes da enti- 
dade disseram que os res- 

taurantes não têm pessoal 
para fiscalizar o passaporte 

de todos os clientes. O co- 

municado afirma que apoia 
oa vanço da vacinação “para 

que não haja qualquer retro- 
cesso que prejudique ainda 
mais a lenta recuperação de 
um dos setores mais afeta- 

dos economicamente pela 

pandemia”. 

Poucas horas após a publi- 
cação do decreto, o restau- 

PR 4 

rante Grill Inn, em Copaca- 
bana, já pedia a apresenta- 
ção do comprovante aos cli- 
entes, mas ninguém toi bar- 
rado, Segundo Reginaldo 

Carvalho, gerente do esta- 

belecimento, só hoje a co- 
brançaserá feita de fato 

— Eu vejo o decreto coma 

positivo, mesmo que atrapa- 

lhe o fluxo de clientes. É uma 
medida necessária. Ainda 
não perdi nenhum cliente, 

mas alguns ficam chateados, 
acham uma bobagem. Faz 
parte — disse Carvalho. 

RESERVA SÓ COM CERTIFICADO 
O setor hoteleiro diz que 

apoia a exigência. 

— No momento da reser- 
va, os hotéis já informam 
em seus sites que a apresen- 

tação do comprovante de 

vacina será necessária no 

caso de eventos. Agora, soli- 
citar para a hospedagem é 
uma medida bem-vinda, 

qjue garantirá a segurança 
de nossos hóspedes e vai se 

somar a todos os protocolos 

sanitários que os hotéis já 

colocam em prática — diz 
Alfredo Lopes, presidente 

do HotéisRIO e conselheiro 

da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis, do Rio 

(ABIH-RJ). 
No Hotel Copacabana Pa- 

lace, na Zona Sul, a exigên- 
cia de apresentação do pas- 

saporte vacinal já era uma 

determinação da direção, 
mas apenas para frequentar 
espaços de lazer como a aca- 

demiaca piscina. Até as 10h 
de ontem, ainda não havia 

exigência para as reservas 

dos quartos. 
O comerciante Silvio 

Gonçalves, de 48 anos, saiu 

do Mato Grosso para passar 

três dias no Rio. Ele ficou sa- 

bendo do decreto por uma 

funcionária da recepção do 
Hotel Arpoador, onde está 
haipedada, que já estava 
orientando os hóspedes a 

apresentar o comprovante. 
— Lá onde moro, já é co- 

mum andar como passapor- 
te. Não foi uma surpresa pa- 

ramim porque ando com o 
meuno bolso. Acho a medi- 

da que estão impondo mais 

segura. E por todos nús — 
disse o turista. 

Ester Gonçalves, presi- 

dente do Sindicato de 

Salões de Beleza do Rio de 

Janeiro (Sindbel-R]J), disse 
que a medida da prefeitura é 

positiva. No entanto, ela 

acredita que os estabeleci- 
mentos vão enfrentar a re- 

sistência da clientela, o que 

pode prejudicar o negócio: 
— Acho que tudo que vem 

para ajudar é válido. Vamos 
testar e saber se dá certo ou 

não. Se não der, vamos vei 
outra maneira, O público 

também precisa entender, 

Não adianta exigirmos e, 

quando chegar o cliente, ele 
não postar do pedido e inter- 

pretar mal. E aí, vamos ficar 

sem atender? Estamos com 
todos os cuidados. E compii- 

cado demais. 
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Seis motivos para 
se envergonhar 
do centro do Rio 
Alvo de projetos de recuperação e duramente atingido 

durante a pandemia, o coração da cidade concentra 

problemas que constrangem o prefeito Eduardo Paes 

O MISTÉRIO DO 
BURACO 'SEM DONO' 
NA CINELÂNDIA 

o vasto pramado onde fica o monumento ao 

Marechal Deodoro da Fonseca, em frente à 

Praça Mahatma Ghandi, um buracode cerca de 
três metros de largura e dois de comprimento 

põe em risco a vida de quem passa por perto. 

Sem sinalização, 0"poço tem quase dez metros 

GLOVANNI MOURÃO 
aliás rena oBiitogiabo co Be 

Nº terceiro mandato como 

prefeito do Rio, Eduardo 

Paes não cansa de manites- 

tar seu orgulho pela cidade. 
“Tenho o melhor emprego 

do mundo”, costuma repetir, 

ao vivo ou nas redes, Dai o 
susto quando, na última se- 

gunda-feira, numa cerimô- 

nia de sua agenda, ele reco- 
nheceu: “Fico envergonha- 
do como prefeito ao passar 

lo centro da cidade daque- 
a ma neira, Dom barracas É 

acampamentos espalhados”. 

de profundidade e inspirou curiosa ciranda: a 

Fundação Rio-Águas e a concessionária Águas 
do Rio negam a responsabilidade pelo probile- 
ma, a Secretaria de Conservação da prefeitura 

ficou de averiguar e a Light botou a culpa no 

Metrô Rio, que também negou a atribuição, 
Na Praça João Calvino (foto), os bueiros não 

têm tampas. Lá, além de lixo espalhado, grades 

estão Pi, so ujadas e despedaçadas. Os desni- 
veis nas calçadas parecem detalhes compara- 
dos aos incontáveis huciros abertos: na Rua da 

Carioca, comerciantes colocaram blocos de 

concreto em um buraco para evitar acidentes. 

“FE E moradores de rua na Tiradentes, diante do 
j "se , À MO R AD IA EM Teatro João Caetano (foto), ena Cinelândia, 
o | | Ç às portas do Cine Odeon, Além disso, a pro- 

4 4 PRA AS E SOB ximidade com as (poucas) oportunidades 

,- A ASM ARQ UISES detrabalho atrai outro contingente dedesa- 
d á brigados, que ocupa imóveis ahandonados 

i p ” cemcondições insalubres, 
A; praças Tiradentes e João Calvino, a Ci- 

nelândia e as avenidas Presidente Var- 
gas e Rio Branco são alguns dos locais do 

Centro onde há grande concentração de 

pessoas Semi moradia, mais uma situação 

agravada pela pandemia, 
Marquises abrigam varais improvisados e 

A Secretaria de Assistência Social diz que. 

no ano passado, identificou cerca de 2.320 
pessoas em situação de rua no bairro; e que, 
este ano, realizou mais de 40 mil atendi- 

mentos, o que se refletiu nos abrigos: em 
2020, 24% da população de rua estava aco- 
lhicda; este ano, o indice subiu para 36,5%, 

Suta-fera 3122021] O GLOBO 

No dia seguinte, O GLO- 
BO percorreu a região. 

Mais do que envergonhar, 
a explosão da população de 
rua em todos os cantos en: 

tristece. São mais de duas 

mil pessoas sem moradia 
perambulando pelo bairro, 

esvaziado pela crise que à 

pandemia acentuou, Além 

disso, o Centro padece com 

comércio informal, inse- 

gurança, ma conservação 
de praças e calçadas, patri- 
mônio histórico abando- 

nado, imúveis desocupa- 
dos, lojas fechadas e até 
uma cracolândia a 250 me- 

tros do Batalhão de Cho- 
que. Esses são alguns pro- 

blemas à vista de quem pas- 

sa pelo bairro, alvo de pro- 
gramas de revitalização co- 

moo Reviver Centro, inici- 

ativa da própria prefeitura, 
Simbolo dessas mazelas, 

um buraco de quase dez 

metros de profundidade 
divide espaço como monu- 

mento ao marechal Deodo- 

ro da Fonseca no gramado 
dianteda Cinelândia, Con- 
Fira, a seguir, seis motivos 

para se envergonhar do 
Centro —e soluções apon- 
tadas para resolvê-los. 

a a | 11)k . a, no Peru, buscar: sportunidade d 4 FFEITOPANDEMIA users 
“a AMBULANTES SE ambulante naesquina da Uruguaiana com a 
me Sete de Setembro, 

“ M WJ LT | P LIC AM — Com a pandemia, perdio meu emprego 

— EA edecidi vir ao Brasil, onde tenho alguns pa- 
rentes, Não consiga muito dinheiro aqui, 
mas é melhor do que ficar parada — disse a 
técnica em telecomunicações, que hoje 

vende bermudas na calçada, 
A Secretaria de Ordem Pública não infor- 

mou se tem algum planejamento para órga- 

nizar esses trabalhadores, apenas ressalta 
que a Guarda Municipal atua na região. 

roblema antigo do Centro, o comércio in- 
formale desordenado também se intensi- 

E qi ficou na pandemia. Quem anda pela Rua 

Uruguaiana (foto) e seus arredores, onde hã 
muitas lojas fechadas, precisa desviar de pro 
dutos espalhados no chão pelos camelos. 
No ano passado, Carla Louzada veio de Li- 

x , : : CASSEL LE PAIVA 

rendo. Falei com as policiais que estavam por 

j E M U ITO CU | DADO perto, mas não adiantou, o ladrão consegui fu- 

A COM 0) CE LU LAR gir —disse Elizabeth Ramalho (foto), enquanto 
a aguardava o ônibus na Presidente Vargas, sem 

É A E Â E: À RTEI R À tirar a mão do bolso onde estava seu celular F| | 
Há meses, uma cracolândia se instalou na es- 
quina das ruas Frei Caneca e Moncorvo Filho, a 

r és pelo Centro é uma atividade de 
risco. Na última terça-feira,o GLOBO 

250 metros do Batalhão de Choque. À PM diz 
que um dos principais focos da corporação é a 

constatou que pontos como o Largo São repressão aos crimes de oportunidade, como 

Francisco de Paula e o Passeio Público não 
tinham policiamento. 

roubos e furtos de rua, e que o Centro"apresen- 

taum contexto histórico e social peculiar, onde 
— Já fui assaltada na Central: um rapaz esbar- 

rou em mim, tomou meu telefone e saiu cor- 
a vasta população de rua facilita a camuflagem 
de indivíduos mal-intencionados”. 

ARQUITETURA Repletos de pichações, janelas Ei 

| l | Ã e paredes manchadas, os fundos do Institu- 

| EST | to de Filosofia e Ciências Sociais da UFR] (o 

VI Em DA DESTRU | Ç 0 IFCS, tombado pelo Inepac), no Largo São 
ES io E DO APAGA MENTO Francisco de Paula, assustaram Cláudia Vu- 

f chholz e Victor Pinheiro, casal de turistas 

de Porto Alegre (foto). A | | 

 W d a Praça Tiradentes, são incontáveis os casa- — E muita sujeira, moradores de rua, deterio- 

“q dd ões históricos abandonados; de um deles ração do espaço público. Ao contrário do que se 

nas só restou a fachada, enquanto as janelas foram — imagina, os Arcos da Lapa estão malcuidados e 
cobertas por telhas. Na Rua Ramalho Ortigão, caindo aos pedaços — lamentou Vuchholz, 
um prédio em ruínas oferece perigo para quem A UFR] diz que abriu processo para contrata- 

passa pela região: nem as janelas sobraram. ção de projetos para restauração do prédio cita- 
Ambos os imóveis estão sem telhado. da, ainda não iniciado “por falta de recursos”. 

”o. e " 'ALUGAM -SE'- LOJAS Cial sempre foi muito intenso, como a Rua 
E lo o Es Uruguaiana e a Avenida Ria Branco. So- 
j ) sá N ÃO RES ISTEM Â mente no trech o da Ru ado Ouvidor entre 

| PP E essas duas vias, o GLOBO contou 13 lojas 

| = ) CRISE ECONÔOM IC Â fechadas. A situação se repete ao longo de 
| í 4 pi todaa Ruada Carioca (foto), dametrôaté a 
| | | Praça Tiradentes. 

' dl y | mpactados pela crise econômica acentua- Dados da Junta Comercial do Estado do 
a ae é da pela pandémia, mais de milestabeleci- Rio (Jucerja) apontam que 1.142 empresas 

fecharam as portas no Centro desde o início 

de 2020. A entidade informou ainda que, 

coma retomada econômica, cerca de 30 mil 

empresas foram abertas na cidade este ano, 
mas não disse quantas no Centro 

mentos comerciais do Centro fecharam as 

suas portas desde o ano passado e ainda exi- 

bem placas de “aluga-se”. 
O problema é facilmente identificado 

até mesmo em locais onde o fluxo comer- 

|  TTT—— HH HE 
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Trocando em miúdos o admirável mundo novo 
Nomes de diferentes áreas, como comediantes, economistas, programadores, 'gamers' e músicos, reuniram-se 

em debates sobre inovação, tecnologia e diversidade no encerramento do Wired Festival Brasil 2021 

LO 1 [E [o 
FESTIVAL BRASTL 

GUSTAVO CLUNTLA 

pato contrbogibo cam br 

arte do público do Wired 

Festival Brasil 2021 lez fi- 

la, na tarde de ontem, para re- 
gistrar uma seifie ao lado de 
Nobru, jovem brasileiro que é 
celebridade entre admirado- 

res de jogos digitais. Está ai a 
prova dequeomercado de ga- 

mes impulsiona, mais da que 

nunca, uma revolução irre- 
freável, O assunto foi tema 
dos principais painéis no últi- 

mo dia do evento realizado 

pelas Edições Globo Conde 
Naste OGLOBO, com apre- 

sentação de Invest.Rio | Pre- 
feitura RJ e patrocínio de 
C&A, Draft Line e Unico, e 
que reuniu, desde a última 

quarta-feira, no Planetário da 
Gávea, profissionais de áreas 
distintas para debates sobre 

diversidade, ciência, tecnolo- 

gia, criatividade e inovação. 
— Às pessoas precisam es- 

quecer o estereótipo do me- 
nino gordinho sentado sozi- 

nho na frente de um compu- 
tador. Game é comunidade. 

Game é a gente, aqui e agora, 

junto. Que bom que a indiis- 
tria passou a entender isso — 
afirmou Bruno Motta, ge- 

rente sénior da Xbox, marca 

especializada em videoga- 
mes, no painel *Cibercultu- 

rasa dra dos games”. 

Um dos poucos setores ana- 
dar contra a corrente na pan- 
demia, o mercado de games 

tararou cerca de USS 178 bi- 
lhões em 2020, No Brasil, se- 

gundo estimativas de organi- 

zaçÕões da área, iá são 90 mi- 

lhões de “esportistas eletrôni- 

cos” em atividade. Os núme- 
ros não param de aumentar. E 

rostos cada vez mais diversos 
têm estampado o sucesso da 
indústria. Nobru, paulista de 
19 anos que arrebanha 12,3 

milhões de seguidores no Ins- 

tagram, virou fenômeno ao se 
tornar campeão intemacio- 

nal do joga Free Fire. Figuras 
como o jogador de vôlei Dou- 
glas Souza, a drag queen Sami- 
ra Close e a apresentadora de 

e-sports Nyvi Este phan INCTe- 

mentamo crescente (e colori- 

do) time de referências ga- 
mers. Todos estiveram pre- 

sentes no evento para dialo- 

Ear sobre o Assunto, 

— Na cabeça da população, 

game ainda é joguinho. Mas é 
muito mais — ressaltou No- 
bru, — Antes de entrar nesse 

meio um amigo me falou que 

tirava de US$ 5 a USS 10 mil 

fazendo lives sobre games. 
Não acreditei, e, olha só, hoje 

sou o melhor do mundo. 

MÚSICA, LETRA E DANÇA 
À arte marcou presença nesta 
edição do Wired Festival Bra- 

Premiação 
destaca 
inovadores 

Diversidade fola palavra quenorteou a 

edição do Wired Festival Brasil 2021 

Programadores, comediantes, ga- 

mers,músicos e profissionais de dife- 

rentes areas (e lugares) dialoparam 

em mais de 20 paineis aolongodo 

evento, que contou, pela primeira vez, 

com participação gratuita do público 

-— À pente trouxe com mais força a idelade 

que adiversidade é premissa importante 
para a inovação — contou Paula Mageste. 

CED da Edições Globo Condé Nast (EGCN) 
-— É mais: insisbimos na ideia de que a pente 

enlaboratório para a inovação a todo 

momento, À incvação, portanto numca 

estará forada gente Elaestá na nossa vida, 

no nosso cotidiano, a todo momento, 

Cinco personalidades foram homena- 

geadas como Prêmio Wired Brasil 2021 

aotimdo festival, Influenciador do 

Complexo da Maré que mostra o coti- 

diano desua tamília sem qualquer 

filtro ou maquiagem nas redes sociais, 

Raphael Vicente levou trotéuna 

categoria Criatividade. 

O jogador de vôlei Douglas Souza, que 

se tornou um fenômeno digital na 

última Qlimpiada. foi laureado na 

cateporia Sociedade 

Fenômenos. E | 

do por. 

Pequena Lô e 

Seth Rupel, em 

mesa sobre 

comigidos 

digitais (20 ma) 

ao lado. o jovem 

gamer Nobru, dé 

18 anos, é 

tetadopor 

estudames 

Morador do Morro do Turana, na Zona 

Norte do Ria, e criador do projeto Favela 
Radical, que promove aulas de esporte, 

dançae robótica, Jeflerson Quirino 

levou o trotéuna categoria Inovação 

Diretora executiva da YDreams Global, 

empresa brasileira com locoem inova- 

ção, Karina Israel toi celebrada na 
categoria Tecnologia 

A poverm ativista Alice Patad. que partici- 

pouda COP2E e foicitada pela paquista- 

nesa Malala como uma das vozes mais 

importantes a serem ouvidas hoje, pa- 

nhouo trotéu de Sustentabilitade 

sil. Em painel sobre a “cultura 

do improviso” —ou “gambio- 

logia”, como vem sendo cha- 
mada a arte da gambiarra —, o 

comediante Yuri Marçal, o 

rapper PK Freestyle e a blo- 
gueira Nathaly Dias relembra- 
ram como enfrentaram obstã- 

cultos, de modo criativo, para 

se consolidar no mercado. 
— Quanda a gente fala de 

gambiarra, a gente fala de 

favela. É como a gente vai 

dando o nosso jeitinho para 
sobreviver, Esse é um dos 

nosso pilares — frisou Na- 

thaly, conhecida como “a 
blogueira de baixa renda”. 
Influenciadores em alta 

nas redes sociais, Gil do Vi- 

gor, Pequena Ló e o ameri- 
cano Seth Kugel discorre- 

ram sabre a recente explo- 

são de conteúdos na inter- 
net, apontando maneiras de 

se equilibrar entre as posi- 

ções de criador e consumi- 
dor de tais produtos. 
— Até maio deste ano, eu 

não queria criar nada (na in- 

termet). Quem mecriavaera à 

“mainha”! —brincou 0 eco- 

nomista Gil do Vigor, que se 

projetou nacionalmente a sã 
participar do “Big Brother 
Brasil” 21 e que hoje faz um 

curso de pós-graduação nos 

EUA. — Às pessoas veem as 

redes sociais como um sonha, 
e eu já estive do outro lado. 

Por isso, acho que 05 contet- 

dos precisam mostrar ESpe- 

rança, para que o negócio não 

fique muitoutópico. Gasto de 

expor que dá para fazer dou 

Pomei CE MARtE O Phobia 

A cultura do improviso. E comediante Yuri Marçal. a biogueira Mathaly Dias eo rapper PK Freestyle falam sobre és gambiarras que precisaram inventar para se conso darem prof ssionalmente 

torado e ser legal, sabe? Sou o 

Gilda"cachorrada” e também 

falo sobre economia. E está 
tudo bem, né?! 

O painel intitulado"A ciên- 

cia do hit — Criatividade ou 

fórmula” foi o que mais em- 
polgou o auditório no Plane- 

tário da Gávea. Na ocasião, 

L/nnon, Xamã, Ruxell No- 

beat, Pablo Bis poe Ferrugem 

abriram seus processos cria- 

tivos e mostraram corno nas- 

ce uma música de SUCESSO, 

Compositor que já escreveu 

para cantores como Ludmila, 

Anitta e Pablo Vittar, Pablo 
Bispo reconheceu que redes 
sociais como o Tik Tok altera- 

ramos modos de produção e 
consumo de criações musi- 
cais. Eleacredita, porém, que o 

elemento mais importante 

continua a ser a autenticidade. 
— Temos que parar de 

olhar os números de visuali- 

zações em aplicativos e co- 

meçar a olhar para as pesso- 
as. Um clipe tem 60 mil views 

e"“Hopou"? Poxa, isso é um 

Maracanã — reforçou. 
Parceiro de Bispo, Ruxell 

Nobeat relembrou a criação 

de “Pesadão”, música que 

projetou a cantora IZA. 
— O pessoal da gravadora 

falou que a letra era grande, 

que tinha que ser a última 

canção do disco — recordou 
Nobeat. — A música só estou 

rou porque a gente fez com o 
coração, acreditando naquilo, 
Agente tem que fazer o hit pa- 

ra a gente, antes de qualquer 

coisa. O sucesso vem depois. 

Premiados. 

Jeffersen 

Qurnná, Alice 

Pataxó e 

Raphael Vicente 
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Desigualdade 

Come nosso pais é desigual, À 
história do garoto Gabrrel Silva, 
morador do interior do meu 

Maranhão, & o retrato de um 
Brasil real. Parabéns ao 

fotógrafo João Paulo 
Guimarães, que captou o 

retrato de uma situação de 

milhões de brasileiros que 
vivem à margem do minimo de 

civilidade neste enorme país, 
um dos maiores produtores de 

alimentos do mundo. Parabéns 
pela iniciativa de joão Paulo em 
coletar dinheiro para ajudar 
Gabriel. É vergonhoso, coma 
brasileiro é maranhense, ver 

esse triste quadro entra 

governo, sai governo, de todas 
as colorações políticas, O texto 
de Bruno Allano escancara uma 
realidade que estã ai na nossa 

cara. Quantos Gabriéis estão 

neste momento removendo 

lixo, na busca de algo que forre 
o estômago ou um resto de 
arvore natalina que lhe alegre 
aalma? 

LUIZ THADEU NUNES E SILVA 
SÃO LUIS, MA 

Novo ministro 

André Mendonça, após ter 

aprovada sua indicação para O 
STF; “É um passo para um 
homem, um salto para os 
evangélicos” À julgar pelo fato 
de que ele adaptou a frase de 

Neil Armstrong ão pisar na Lua, 
ele acredita que o homem 

esteve na Lua. |5s0 é bom: 
homem na Lua, Terra redonda 
etc. Mesmo assim, ele fála de 

um projeto de ocupação de 

poder com base em religião e 

contradiz o quedissena 
sabatina: "A Biblia na vida, a 

Constituição no STF” "Um salto 
para os evangélicos” implica a 
Biblia no STF. 
MARTIM CARDOSO 
RO 

Anova versão do app 

oferece funções que 

facilitam a navegação, 

além de unir todo 

oconteúdo on-line 
e impresso. Baixe 
agora ou atualize 

o aplicativo disponível 

na Apple Store e no 
Google Play 

O ministro André Mendança 

teve 32 votos contrários sua 

indicação para o STF. Até então. 

pensávamos que cabia ao 
senador Davi Alcolumbre, 

presidente da CCI do Senado, a 
exclusiva (irjresponsabilidade 

(7) pelo sobrestamento dos 
autos nos escaninhos daquela 

Comissão por mais de quatro 

meses, Que jogo era aquele? 
Ficou provado que Davi estava 

aliado a muitos Golias (pouco 

mais de 1/3 dos senadores), 
conspirando contra o ministro e 

o Brasil, À que custo? À Biblia 
daquela Casa é outra. Trinta 
muedas são fichinhas, 
CELSO DAVID DE OLIVEIHA. 

RIO 

Genuinamente evangélico! 
Parabéns, Excelência! 
Especialmente por sua fala: 

“Um passo para um homem, 
um salto para os evangélicos” À 
propósito, onde ficam o notório 
saber jurídico e a Justiça? 
FERNANDO SOPA DOSTA 

RIO 

Se a moda pega, já pensaram 
num presidente que indicasse 

um ministro extremamente 
espirita parao Supremo? Será 
que iriamos ter julgamentos 

psicografados ! 
ERALIMO) MÁRCIO CORRÊA 

EI 

Anulação 

O ministro Jesuíno Rissato, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(ST), anulou uma condenação 
imposta pelo juiz Sergio Moro 

ao ex-ministro do PT Antonio 
Palocci é ao ex-tescureiro 

petista João Vaccar| Neto, entre 
outros, alegando que a Justiça 
Federal não tinha competência 
para julpá-los. Pergunto: se a 

condenação foi anulada, qual o 

Como navegar 

| Atelainicial 

destaca 

oconteúdo 

on-line que pode 

| ser atualizado 

A) 

destino do montante de 
dinheiro que eles foram 

obrigados adevolver aos 

cofres públicos? Será que vão 

devolver a devolução? Gostaria 
de saber a que conclusão vai 

chegar 051]. 
PAULO A O NASCIMENTO 
TERESÓPOLIS Bu 

A anulação do julgamento de 
corruptos, réus confessos & 

condenados em duas 
instâncias, com a consequente 
remissão de suas penas pelos 
Tribunais Superiores e a 
surpreendente recondução dos 
conselheiros do TCE-RJ para 
suas cadeiras naquela Corte, 

entre tantos desmandos que 
nos assolam dia a dia, me fazem 
pensar que Sergio Moro passa a 
ter chances aumentadas em 

202? Os desenctantados como 
estelionato eleitoral perpetrado 
em 2018 tendem a buscar uma 
nova oportunidade para que 

suas convicções sejam 
respeitadas Esse eleitorado 
que repudia a corrupção 

institucionalizada, a mentira, 0 
culto à personalidade, a falta 

absoluta de empatiae o 
acobertamento de achaque aos 
cotres públicos pode tentar 

uma segunda chance. 
MOS É LEE ROLIM 

0 

Privatização 

Muito boa a exposição do 
ministro Paulo Guedes no 

evento sobre governança das 
estatais. O maior patrimônio de 
uma nação deve ser à seu povo. 

É escandaloso o pais ter 
milhões de miseráveis famintos 

abandonados à própria sorte e 
desempregados à procura de 
trabalho, é centenas de 

milhares de desalentados, 
talvez milhões, tendo uma 
fortuna de trilhões de reais em 

bens patrimoniais ociosos e 

sações preferidas 

Em Biblioteca, ”, ho clicar 
as matérias nosimbolo, 

salvas do | oletor pode 

aplicativo ficam salvar uma matéria 

guardadas para leiturá posterior 

Em Banca, Otime de 
o leitor pode (ma) colunistas 

balxar aedição do GLOBO 

impressaemaduas esta reunido emum 

versões: jornal e texto única lugar no app 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOBO CONSULTE COND'ÇÕES DA OFERTA 

NO SITE CLUBEDGLOBO DOM BR 

Receitas Depilação 
saudáveis para que não 
todos os gostos agride a pele 

desconto desconto 

——— Assinante tem queoferece receitas criados por cheis e ———— Assinante tem 
HO% de desconto em saudáveis paratodos nutricionistas. Saiba 500 OFF na primeira 

comprasnaDeepFreeze,  osgostose pratos mais no site do Clube, sessão de depilação em 

uma área nova do corpo 

Õ O escândalo dos 'anões do Orçamento' 
MANEE  CPlescarcarouesquema fraudulento envolvendo pelo menos SO pollicos em 1533 

empresas estatais 

desnecessárias e ineficientes 
que só beneficiam políticos e 
agentes públicos 
nescrupulosos. Privatize-se 
tudo o que for desnecessário às 

funções básicas de Estado e 
usem-se às recursos dai 
advindos para investir nas 

áreas de educação, emprego, 
saúde, segurança e assistência 
auma imensidão de cidadãos 
vulneráveis em todo a país. 

IOAQUIM DOS SANTOS ROCHA 
RO 

Pibinho 

Mesmo com resultados 

negativos do PIB durante dois 
trimestres seguidos. o ministro 
da Economia, que é mais um 

porta-voz do que condutor da 

economia do país, continua 

dizendo que a econômia estã 

crescendo em V. V..lajou. 

Rio 

Tecnologia 

Com o surgimento do 5G, a 
velocidade de conexão móvel 

deve aumentar em até cem 
vEzos, O que será uma revolução 
sem precedentes nas 

comunicações virtuais. Quais 

os efeitos em nosso cotidiano. 
não podemos ainda ter 
condição de perceber. Mas 
certamente será uma revolução 

em nossas vidas. pasto que 
tudo será impactado com essa 

nova tecnologia, exigindo de 
todos nós uma imediata 
adaptação a essa realidade que 

passaremos a viver em breve. 

HOSÉ DE ANCHTETA N. ALMEIDA 
Ro 

Ômicron 
Essa nova variante, já detectada 
em vários países. comprova que 

Ag a ii ct a PR a 

tos (a | om sda do 
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nas unidades daNão+Pelo  eBarraSquare Veja 

em panema enos mais no site do Clube. 

ho Ponto 

Publicada a partir 
das 6h, desepundaa 

sexta, com análises & 

informações sobre o 

principaltema do dia 

Como ouvir 

Está disponivel 
no site doGLOBO 

enas plataformas 
de podcast 

shoppings Downtown 

Sesta-tera 3122021] O GLOBO 

aestratepia de combater à 

transmissão do coronavirus 

sem adotar um conjunto de 

medidas não farmacológicas & 
preventivas é um grave erro. 
MICHAEL DEVEZA 

RIú 

Professores 

ho artigo de Arnaldo Niskier 
("A reinvenção necessária” 2 de 
dezembro), acrescento que a 
maior reinvenção na Cultura e 
na Educação seria a valorização 

do professor. Salários 
condizentes com à formação 

desse profissional, ascensão 
social através da profissão e 

respeito dos alunos e da 
sociedade. Nenhuma 
tecnologia substitui um 

professor numa sala de aula, 
seja presencial ou virtual, 
Portanto, esse profissional tem 

de ser valorizado ao máximo. 

Infelizmente, tal não acontece e 

isso explica a estagnação que 0 

país atravessa em diversos 
setores. 

JOÃO CARLOS VIEGAS 

Riú 

Boate Kiss 

O julgamento dos resporrsáveis 

pela tragédia da Boate Kiss, 
iniciado esta semana, nos 
remete ao sempre presente 
confronto entre lucro e 

segurança. Em 1953, quando a 
casa de shows Metropolitan 
estava para ser inaugurada, 

constatou-se que o projeto 

original que cumpria com às 
exigências das diretrizes de 
segurança havia sido alterado e 

criaram um amplo balcão de 

venda no meio do corredor de 
saida, comprometendo 

significativamente as vias de 
escape em caso cesinistro 
O problema foi corrigido e 
obtiveram a licença do Corpo 

de Bombeiros. Leio que a casá 

I/12F 157 
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de espetáculos está para ser 
resnaugurada como QuallStage 

e com capacidade ampliada. 

Um alerta à fiscalização. 
ALOESTO AGUIAR 
RO 

Gratuidade 

Faço um alerta às autoridades 

do MetróRio que cerca de 90% 
dos cartões de pratuidade 

fornecidos aos idosos e às 
pessoas com necessidades 
especiais estão com a validade 
vencida. Em decorrência de tal 
fato, os detentores de 

gratuidade são obrigados, para 
ter acesso à estação, que um 

funcionário libere a roleta. 

Ocorre que nem sempre tem 

alguém disponível para 
autorizar 8556 ACesso, 

demorando, às vezes, mais de 
quinze minutos. O que pera 

preocupação é que o Metrô 

sempre informa que no 

próximo ano os cartões serão 
renovados. Em que mês? 
Gostaria de ressaltar que 

idosos ainda trabalham e têm 
que cumprir horária 
IDÃO CARLOS DA CUNHA 

RO 

Futebol 

Tem alguma coisa que não 
fecha nessa história. Segundo 
informações da malória dos 
jornalistas esportivos, 
economicamente o futebol do 
Brasil é superior a todos os 

outros países da América do 
Sul, Mas agora informam que o 
salário do treinador arpentino 
Gallardo é incompatível com os 
valores que são pagos aqui no 

Brasil, Das duas, uma, Qu só ele 
tem um mega salário no futebol 

argentino, ou o River Plate. 
clube em que ele trabalha, é o 
Cruzeiro de lá, 
VITAL ROMANEL) PENHA 

JACAREI, SP 

HÁ 50 ANOS 
Presidente Allende promete resistir 

u | 

EU EE 
Es 

Em discurso de despedida a Fidel Castro, o Presidente 
Salvador Allende disse que só crivado de balas sairá 

do Palácio sem cumprir seu mandato. Observou que 

não tem alma nem temperamento de apóstolo ou 
mártir, “mas, se um cair, virá outro, outro e outro, eo 

povo prosseguirá com a revolução chilena” Suas 
violentas palavras eram clara alusão á onda de 
distúrbios nas últimas 48 horas e que o levaram à 

decretar o estado de emergência em Santiago. Fidel, 
que se despediu dos chilenos condenando à 

democracia, partirá rumo ao Equador e ao Peru. 

LOTEEIAS LOTOFÁCIL (concurso 2 3872 4 5.8 9.10,12,16.17,19 20 21 22.24 25 QUINA (concurso 5720) 4.6 15 40.44 DUPLA SENA (concurso 2.305): 1º sorteio 17,18 22,34 43 452 sorteo-19,20 30 35,39,50 
O bits chove Checa: da npaaltades famintos cos aj êncies obeiais e fo afte da CEF pose. cosriom honiiesas de dechuissenio cla formal oco órserss ae pulsticades tiva gados derapre rá fo da rente pula CEF. podem ves ie alemente criar detiisacõs, 
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BRASIL RIO 
A circulação dos vertos 

predominante forma muitas 
Nuvens do lorigo dó dia em 
Lodo o estado. Anda assim, 
prórrem aberturas de so do 

longo do dia Chove forte nas 
serras e no Morte Fluminansa 

Abirté pára lemporas 

centro-norte de Minas bolis. 

Mato Grosso, Baluã o entre 

Maranhão, Tocantins e 
Amaronas. [ade sol em 

Quase Lodo inherior da Região 
Sula de São Paola 

Er e Mto A tado ES Pr to 
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Rio terá quatro tendas para 
atender pacientes com gripe 
Estruturas com dois consultórios e setor para a triagem dos doentes ficarão 

ao lado das UPAs estaduais de Botafogo, Marechal Hermes, Penha e Tijuca 

RODEIO DESLIZA 
odeio sara dE ogiábo obrr és 

pc enfrentar o surto de Influen- 

za que se alastra pelo Rio, a 5e- 
cretariacstadual de Saúdemontarã, 

a partir de hoje, tendas para o aten- 

dimento de pacientes com sindro- 
me gripal leve. As estruturas, co- 
nhecidas como hospitais de campa- 

nha, ficarão ao lado de quatro Uni- 

dades de Pronto-Atendimento 
(UPAs) da capital que estão muito 
sobrecarregadas com a alta procura 

de pessoas com sintomas da doen- 
ça: Marechal Hermes, Penha, Tiju- 
cae Botafogo. 

À primeira a ser inaugurada será a 
de Marechal Hermes, na Zona Nor- 
te do Rio, Além da parte detriagem, 
o ambiente terá dois consultórios 

médicos para atendimento exclusi- 
voa casos de gripe mais leves. 

— Esse formato já foi utilizadocom 
sucesso pela secretaria durante o sur- 

to de HINI (outro vírus do gripe), em 
2009, e nas epidemias de deiens 
zika e chicungunha. Ele permite agi- 

lizar o atendimento desses pacientes 

e fazer uma triagem dos casos leves, 
que são a maioria, para que possamos 

dar maior atenção a casos mais gra- 

ves. Acreditamos que esse processo 
vá diminuir o tempo de atendimento 
e as filas de espera nas UPAs — diz o 

secretário estadual de Saúde, Alexan- 
dre Chieppe. 

ESTRUTURAS ESTAVAM NO DEPÓSITO 

As estruturas, fechadas e climati- 

zadas, serão o primeiro espaço on- 
de os pacientes receberão acolhi- 

mento. Apás a triagem, as pessoas 
serão encaminhadas para consul- 
tórios médicos dentro das própri- 

as tendasou nas UPAs. 

Os hospitais de campanha perten- 

cem há mais de dez anos à Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) e por isso 
não vão gerar custos extras, diz a pas- 
ta. À intenção é que permaneçam 

Provisório. Amontagem da tenda ra Tuca umdades deverão ticar abertas até o fim de dezembro 

mobilizados ao longo de todo o mês 

de dezembro. mas o cronograma po- 

derá ser alterado em caso de melhora 
ou piora do surto de gripe 
Além das tendas, a SES informa 

que mantém 11 equipes próprias e da 
Fundação Saúde em rondas diárias 
por todas as UPAS e emergências 

hospitalares, a fim de minimizar im- 

pactos do surto de Influenza e redu- 
zir o tempo de espera dos pacientes. 
Na última semana, houve uma ex- 

plosão de atendimentos por sindro- 

me gripal nas UPAS estaduais. Da- 
dos psd no GLOBO apon- 

tam que o total de ocorrências por 

dia passou de uma média de 189 pa- 

ra mil entre 16 e 28 de novembro, 
um aumento de 429%. 

Levantamento feito pelo projeto 

InfoFiocruz, da Fiocruz, já mostra- 

va o crescimento de CiS0Os em mEa- 

dos do mês passado no Estado do 

Rio. Entre as semanas epidemiolá- 
gicas 43 (24 a 30 de outubro) e 46 
(14 a 20 de novembro), a alta de ca- 
sos de sindrome respiratória aguda 
grave (SRAG) foi de 25%. Nesse pe- 
riodo,amédiamóveldeocorrências 
semanais saltou de 336 para 421. 

Uma variação consideravelmente 
maior que a do país, que foi de 8%. 
No estado, o maior crescimento foi 

na faixa etária de O a 9 anos: 46%. 0 
cálculo se baseia em estimativas de 
nowcasting, método que considera o 
Com portamento dos números em 

análises epidemiológicas para dimi- 
nuir o efeito do atraso na atualização 
de dades, retirados do Sistema de In- 

tormações da Vigilância Epidemio- 
lógica da Gripe (Sivep-Gripe). 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 
Aponte a câmera do celular no Or-Code e conheça 

nossas opções de molduras para avisos fúnebres e 

religiosos ou acesse anunciosreligiosos.oglobo.com.br 

Anuncie agora via WhatsApp ou Telegram 
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CLUIMATENEAOS 

Uma escola virtual 

para conectar jovens 
com seu futuro 
Co.Liga, parceria da OEI com a Fundação Roberto 
Marinho, inaugura no Rio sua primeira ação regional 

EAPHAELA HIRAS 
muphadda das iningiodo com ds 

D': da estreia nacio- 
nal, no último dia 12,0 

Rio de Janeiro foi a cidade 

escolhida para à primeiro 

lançamento regional da Co- 
Liga, escolavirtuale gratui- 
ta voltada para jovens a par- 

tir de 18 anos, em especial 

para aqueles em vulnerabi- 
lidade social, A iniciativa foi 
viabilizada por meio de par- 

ceria entre a Organização 
dos Estados Ibero-america- 
nos (QET) e a Fundação Ro- 
berto Marinho (FRM). 

Hoje, às 17h, um evento de 
lançamento no Museu de Arte 
do Rio val oferecer debates, 

além de reunir representantes 
da Secretaria de Cultura do 
Rio, gestores de Conselhos 

Municipais de Juventudes de 
todo o estado, organizações da 
sociedadecivileh ideranças co- 
pmunitarias. O encontro temo 

apoio de Conjuve, Forjuve, 

JUV Rl0e Cojuer. 
Os 32 cursos da Co.Liga 

são divididos em cinco áre- 

patrimônio, música, 
multimídia, design e artes 
visuais. As aulas vão de foto- 

grafia a turismo para cida- 
des criativas, passando por 
roteiro e produção de info- 
gráficos. Cada curso tem, 

em média, 40 horas de dura- 
ção e as inscrições são feitas 
noendereço coliga.digital. 

Até agora, mais de 700 jo- 
vens foram cadastrados, e 

cercade 500 estão matricula- 
dos em algum curso. Depois 

do Rio, a Co.Liga regional se- 

rã lançada em Recife, Per- 
nambuce, no dia 10, e em 

Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, em janeiro. No Ceará, 

houve pré-lançamento há al- 
gumas semanas. 
— À ideia é mobilizar os 

jovens, as autoridades e as 
empresas locais. Os eventos 
são para conectá-los — ex- 

plica João Alegria, gerente 

geral do Laboratório de 
Educação da Fundação Ro- 
berto Marinho. 

Alegria adianta que a fun- 

dação tem interesse em ins- 
talar uma formação técnica 

em nivel médio com foco em 

economia criativa, mídia e 

tecnologiana região do Porto 
Maravilha, em parcer ia Com 

à Fundação Darcy Varpas. 
— Trata-sedeuma escolali- 

vreedigital, mas parte da for- 
mação presencial será por 

meio da Co.Liga. À ideia é 

que tenhaum laboratório ali, 

EXPANSÃO 

ahael Callou, diretor e che- 
feda representação da OEI, re- 
força a intenção de que outras 

cidades tenham pontos físicos 

CONTHO centros de apoio para OS 

estudos dos jovens. 

— Sabemos que q acesso à 

tecnologia ainda é * pestrito, 

Temos Éito essa provoca- 

ção em São Paulo e no Dis- 

trito Federal. 
Callou explica que, além 

dos cursos, os jovens terão 
acesso à mentoria, editais e 

vagas de emprego, através de 
gameficação, recurso para 
prender a atenção do público 

mais novo. O primeiro edital 

vai ser para a criação da vi- 
aheta do próprioCo.Liga. 

— (esforço é garantir a mo- 
bilização de diferentes atores, 
tanto do público-alvo, os jo- 
vens de 18 anos em situação de 

vulnerabilidade, como da rede 

de coligados —disse Callou. 
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| Para autres foematas conste: (0 2534-4333, da 7 a6 feira das dás th. 
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Flamengo cumpre tabela hoje diante do Sport 
Time joga em Pernambuco com nove desfalques, mas técnico interino, que tem boa avaliação e aproveitamento 

alto sempre que precisou entrar em ação no clube, inicia transição para o novo comandante assumir 

DILIDO DANTAS 
digo dantas ento del br 

os O vice-campeonato 

do Brasileiro confirma- 
doapósa vitória do Atlético- 

MO ontem, o Flamengo 

cumpre tabela nas rodadas 
finais a partir de hoje, 20h, 
contra o Sport, Mas mesmo 

com nove-desfalques, a mai- 

oria por problemas de lesão, 
eapers pectiva de antecipa- 

ção das férias dos titulares, o 

tim de temporada é mais 

uma oportunidade para o 
técnico Maurício Souza 

mostrar serviço. Diante da 

busca ainda lenta por um 
novo comandante, o “prata 
da casa” segue no comando. 

Das últimas vezes em que 

foi chamado, o ex-treinador 
da base e hoje auxiliar per- 

manente deu conta do reca- 

do. Apesar de um recorte 
menor de jogos, oaproveita- 

mento do interino em 2021 

é superior ao de Renato 

Gaúcho, Rogério Ceni e até 
Jorge Jesus. 

APROVEITAMENTO ALTO 

Na atual temporada, Mauri- 
cinho, como é chamado, di- 

rigiu à equipe em 12 parti- 

das, com dez vitórias, um 
empate E uma derrota, um 

aproveitamento de 86%. 

Em 2020, o auxiliar fez seu 

primeiro jogo como técnico 
de fato dos profissionais, no 

empate sem gols com o Ma- 

Sport Flamengo 
Mm son; Sander, Hugo, Mathgui- 

Sabino, Ratgs| nho, Rodrigo Cala, 
Thpero o Emer- David Luiz e 
tor Hernanes, Ramen; Thiago 
Marcão. bosá Maia, João Gomes 
Wieisona a Dimgo: Michasl, 
Gustavo, Mika Bruna Henrique 
o Everton Felipe e Potro 

Loca Arena Pernambuco (São Lourenço 

da Mata) Horário: 2Uh. 

Árbitro: Leandro Vuaden (RS) 
Tanamissão: Premmere e Ralo CBN 

caé, pelo Carioca. No total, 

comandou a equipe 17 ve- 
zes, com 12 vitórias, três 

empates e duas derrotas, 

76% de aproveitamento. 

Os números falam por si, 
mas não são tudo. Técnico 

campeão nas categorias de 

base do Flamengo, Maurício 
Soliza é muito respeitado pe- 

lo elenco. E sobreviveu às últi- 

mas reformulações, inclusive 

na época de Jorge Jesus. Os 
atletas o veem como um trei- 
nador es trategista. Entre às 

mais experientes, constante- 
mente recebe elogios, e a boa 
fama chepa até a direção do 

Fla mengo, que recorre a 

Mauricinho sempre que pre- 
ciso, Internamente, a avalia- 

ção era de que o auxiliar deve- 

ria ter sido o segundo na hie- 

rarquia durante a passagem 
de Renato Gaúcho. E não 

Marcelo Salles, desligado. 
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Mova chanca. Mauricio de Souza conversa com o sapuero David Luiz durante treino ro Mirho do Urube interino tem aprovertamento de Bh% na temporada 

De personalidade forte, 
Mauricinho é querido pe- 

los profissionais da comis- 

sdo técnica, com quem 
brinca, mas também troca 
muitas ideias de futebol. 

Com uma possivel refar- 

Vasco flerta com oportunidades 

e riscos da sociedade anônima 
Clube tenta convencer sócios de que alternativa é caminho para sair da crise 

BRUNO BLA RINDO 
Bruna e arisdustsa bes inibe 

pás temporada ruim den- 

tro e fora de campo, o Vas- 

co direciona suas energias na 
transformação do futebol em 
sociedade anônima, nos mol- 

des do que ficou estabelecido 
na Lei da SAF (Sociedade 
Anônima do Futebol). A alter- 
nativa é vista com bons olhos 

por outros clubes do pais, co- 
mo Cruzeiro e Botafogo, mas 

não é feita apenas de oportuni- 

dades para a retomada do pro- 

tagonismo esportivo, Hã ris- 
cos também sobre a tmesa, 

Entre os principais benefi- 

cios da SAF, está a criação de 
um ambiente propício para a 

real profissionalização da ges 

tão, como fim da era dos dini- 

gentes amadores e políticos. 

O formato prevê um aumento 

da transparência, com audi- 
toria anual e a obrigatorieda- 

de de serem constituídos um 

Conselho de Administração e 
um Conselho Fiscal. 
Entretanto, a Lei da SAF 

permite também que um 

clube se “fantasie” de em- 
presa, Osdirigentes amado- 
res desmembram o futebol, 

criam uma empresa para pe- 
ri-lo e colocam o clube para 
ser o dono. Em outras pala- 

vras: os mesmos dirigentes 
doclube terãoo poder de de- 

cisão final na empresa 
— À associação pode criar 

uma AF apenas para se be- 

neficiar das possibilidades 
de reestruturação de divi- 

das. Al não resolvem o mai- 

or problema das associa- 

ções, que é a gestão política. 

— ressalta César Grafietti, 

consultor do Itaú BBA. 
A reestruturação dos pas- 

sivos é uma vantagem consi- 
derável que a conversão em 

sociedade anônima oferece. 
O Regime Centralizado de 

Execuções agrupa é ordena 

o pagamento de dividas tra- 
balhistas e civeis em um pe- 
rodo entre seis e dez anós. 

Com o regime, o futebol fica 

livre do risco de penhoras e 
execuções de divida. 

SAF PODE IR À FALÊNCIA 
Porém, esse passivo cons- 
truida aclongo de décadas 

não pode ser jogado para de- 

baixo do tapete. ASAF tema 
obrigação de repassar 20% 

das receitas para à quitação 

do valor. Essadespesa eleva- 
da, somada a resultados fi- 

mulação pela frente para 
2022, é figura certa na 
transição que promete ser 

necessária para O novo 

treinador. Além das boas 
ideias de jogo, tem perfil 
estudioso. Depois da vitó- 

nanceiros & esportivos Tu = 

ins, dENLeçÃria levar a Como 

presa à frente do futebol à fa- 
lência. E diferentemente do 

ria sobre o Ceará, foi na 

análise de desempenho pe- 

gar as imagens do jogo e o 

material da partida contra 
o Sport, O treina de e 
radoscompromissos se adm 

sejanesses videos. 

SGÊNICIA GLOBO 

Aposta. Salgado busca apelo para transformar tutebol em sociedade anômma 

clube, que por ser uma enti- 

dade sem fins lucrativos, 

não pode falir, a sociedade 

anônima pode, 

Hoje, ele não terá Diego 
Alves, Isla, Filipe Luis, 
Arão, Gabipol, Arrascaeta, 

Andrease Léo Pereira, com 
problemas físicos. Everton 
Ribeiro está suspenso e Ar- 

rascaeta será preservado. 

— Sem dúvida, esse é 0 

principal ônus da sociedade 
anônima. Os clubes estão 

rotegidos. Jáa SAF pode fa- 

ir —reconhece Guilherme 
Caprara, advogado especia- 
lista em Direito Tributário, 

Financeiro e Econômico. 

Um dos maiores atrativos 
da SAF é a criação de um am- 
biente atraente para investi- 

dores, compradores de parte 
ou da totalidade da operação 
do futebol de um clube. Issó 

pode gerar a entrada de re- 

cursos no clube, que podem 
ser usados para quitar parte 
do passivo que ele possui, 

Abre espaço também para 
que investimentos sejam fei- 
tos no futebol e, a curto pra- 

20, já haja melhora no resul- 
tado em campo. 

Por outro lado, nada garan- 

tequeos interesses do dono e 

da torcida sejam os mesmos. 
—Háumriscodeum novo 

acionista mudar o modelo 

de negócios, investindo 

muito menos do que se ES- 

perava, deixando de seruma 

equipe competitiva para ser 

um formador e negociador 

de atletas —alerta Grafietii, 

BOTAFOGO 
Clube espera 
por resposta 
de Navarro 

Umados desta- 

ques na campanha do 
Botafogo na Série E 

Rafael Navarro anda 

sepue com o futuro 

indefinido, Em entrevis- 

ta à Rádio Brasil, Eduar- 

da Freeland, diretor de 

futebol do alvinegro, 
dissequearesposta 

final sobre uma possi- 

vel renovação de con- 

trato com o atacante 

deve chegar nos prósi- 
mos dias 

-— Estamos apresentan- 

doa illtima cartada Tive 

uma conversa direta com 

ele muito boa, Aquestão 

do mercado dificulta a 

permanência. Acredita- 

mos quendoval ser 

simples, devemos tes 

desfecho nos próximos 

dias. eesperamos que 
positivo. 

Apesar de otimista, o 

diretor admitiu que a 

negociação pode ter 

alguns contratempos: 

- É um desafio grande, 

ate pelo momento que O 

clubetem e a valoriza- 

ção que alcançou na 
temporada Esperança 

existe, vamos fazer tudo 

que puder para manter 

nosso artilheiro 

Recentemente, Navarro, 

quetem contrato até o 

tim do ano; recusou uma 

proposta do Minnesota 

Unitad, dos Estados 

Unidos. 

Em relação ao técni- 

co Enderson Moreira, 
omartelo ainda não 

toi batido, mas à 

tendência e ele reno- 

varo contratocom o 

Botafogo por mais 

umatemporada. 
O time sub-15 alvine- 
grovai jogar pela 

primeira vez no Nilton 

santos amanhã, na 

decisão do Carioca 
contrao Fluminense 

FLUMINENSE tricolor écontrata-lopor Mano Alberto Pineida Ojogo da próxima 
Lateral empréstimo, comopção Martinez éequatoriano quinta-feira contra 

equatori ano decomprano im. de Santo Domingo tem — aChapecoense,no 

- —OPineidaéummome  Z9anosédestrocatua Maracanã, pela 
na mira 

em pautano Fluminen- pelas duaslaterais mas  últimarodadado 

se Estamosconversan: preferencialmentepela Campeonato Brasi- 

—Procurandorefor-  docomadireção po- esquerda Começo a teiro. 

car aa lateral-esquertia 
em 2022 0 Fluminense 

buscou informações 

sobre Mario Pineida, do 
Barcelona-EQU. Apesar 

de anegociação ainda 

estar embrionária, O 

empresário do atleta ja 
indicoua que aldeia 

rêm precisamos aguar- 
dar otérminá do Cam- 

peonato Brasileiro. 

Qualquer confirmação 

(contratação) neste 

momento é prematura 

-— (ji55e pempresário 

Bernardo Escansette 
aosite NetFlu 

carreira no pequeno 

Panamá-EQU. Passou 

ainda por Independiente 

Del Valle-EQU até che- 

gar ao Barcelona 

Ontem,o Fluminense 

imormou que ndoha 

mais Ingressos dispo- 

niveis no Setor Sul para 

Mais cedo o clube 
haviá divulgado que 

foram mais de 15 mil 

entradas vendidase o 

Setor Lesto também 

Seria aberto. A partida 

pode garantir mate- 

maticamente a vaga 

na Libertadores. 
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MARTÍN 
FERNANDEZ 

Um justo 
campeão 

E: cinco minutos, o Atlético-MG exorci 

20150 anos. Quando o Bahia abriu 220, 
na metade do segundo tempo, tudo indica- 
vaqueo Galo teria que esperar mais uma ro- 
dada para comemorar seu segundo título 

brasileiro, o primeiro desde 1971, quando o 
time de Telê Santana bateu o Batafogo no 
Maracanã por 1a 0, gol de Dadá Maravilha. 

Vitória histórica em S 

Mas quem esperou cinco décadas, 600 
meses, 18.246 dias e incontáveis frustra- 

ções nesse periodo não podia aguentar es- 
perar até o final de semana. Essa agonia 
precisava terminar; em cinco minutos, O 

Atlético-MG tez três pols sobre o Bahia, 

chegou aos 81 pontos e deu a volta olimpi- 
cana Fonte Nova. 

É curioso: o jogo do título teve à emoção 
que faltou na maior parte do campeonato 
— q que também é mérito do Galo. O time 

treinado por Cuca assumiu a liderança na 
15º rodada e confirmou o titulo na 36º, sem 
nunca ter sido realmente ameaçado por 
seus perseguidores. Otroféudo Campeona- 

to Brasileiro de 2021 termina nas melhores 

mãos, da equipe mais consistente, do elen- 
co mais rico, com mais alternativas, On- 

tem, venceuo Bahia sem três de seus princi- 

pais jogadores, todos suspensos. 
E simbólico que o título tenha sido con- 

É mes em Salvador. Foi lá que Hulk dis- 

putou sua primeira partida como jogador 

profissional, pelo Vitória, contra o Elumi- 
nense, no distante 2004, Fez só mais uma 

partida e foi rodar o mundo. Hulk — nasci- 
do Givanildo Vieira de Souza, em Campina 

Grande —ticou quatro anos no Japão antes 
de chegar ao Porto-POR, onde se consoli- 
dou como um atacante de nivel mundial e 

jogador de seleção brasileira. Ganhou qua- 

tro ligas portuguesas e depois passou por 
Zenit-RUS e Shanghai FC-CHN. Quando 
chegou ao Galo, no começo do ano, levan- 

tou dúvidas. Afinal es- 
O Atlético tava com 34 anos e vi- 
mereceu nha do ambiente pou- 

conquistar cocompetitivo do fute- 
um título que bol chinês. Aos 35, éin- 
demorou 50 anos, contestavelmente o 
É seguro afirmar melhor jogador deste 
que o próximo Campeonato Brasilei- 
vai demorar ro, além de artilheiro, 

bem menos com 18 gols. 
Dezessete anos de- 

pois, na mesma cidade em que estreou, 
Hulk consolidou sua relação com uma tor- 
cida brasileira — algo de que nunca pôde 
desfrutar desde que partiu, embora tenha 
jogado até Copa do Mundo no Brasil, 

Esportes | 31 

Emcontrastecoma maneira agr ESSÍVACO- 

mo joga, o atacante entrou na história do 

Galo pedindo licença. Na entrevista coleti- 

va em que foi apresentado, citou Eder e Rei- 
naldo, cuja comemoração característica, 

com o braço erguido e o punho fechado, 
passou à imitar. Em jogos recentes, fez du- 
pla com Keno para celebrar gols tal qual fa- 
ziam Ronaldinho Gaúcho e Jó na campanha 

do título da Libertadores de 2013. 
O título da Atlético-MG chega após uma 

tremenda injeção de dinheiro por parte de 
empresários com grande influência sobre o 
clube, E razoável discutir se o mecenato é a 

forma mais saudável de financiar um clube 

de futebol — há exemplos de sucesso e de 

fracasso após conquistas. Também é possí- 
vel ponderar que os desfalques gerados por 

convocações pará seleções nacionais, pro- 

blema que o futebol brasileiro insiste em 
não resolver, prejudicara m mais seus rivais 

doqueo Atlético. Nada disso apagão fato de 

que o Galo mereceu. Um título que demo- 
rou50 anos. É seguro afirmar queo próximo 
vai demorar bem menos. 

vador teve tempero baiano 
Herói da virada na Fonte Nova, com dois gols, Keno nasceu justamente na capital baiana, Mesmo desfalcado de 
sua dupla de volantes, Atlético-MG soube reagir diante do Bahia, que se complica na luta contra o rebaixamento 

RAFAEL OLIVEIRA 
raioed olusica Bentes vi br 

uando Keno nascea, em 

1989, em Salvador, ne- 

nhum atleticano imaginava 
6 

que o time levaria mais 32 Bahia 
anos para voltar a ser campeão ii 

| 1); au E 1 «dh brasileiro. Aquele garoto baia Dtivios Mina 

no, então, nado tinha Con pre- Bahia: Patrick de 

ver cpu Seria elo O autor dos Lucca, Mugni 

gols que sacramentariam esta (arde) à Rocket 
a dis dadam dim guinho (Ronaldo 
conquista e dariam fim à uma casar Rossi 

espera de meio século —ainda Rai(Ramitez) 
por cima em sua própria terra. eGilhorto 

(Rodallega). Ontem, ao halançar as redes 

duas vezes na virada por 3 a 2 

sobre o Bahia, na Fonte Nova, 
cumpriu seu destino: 

— Fico teliz de ser na mi- 

nha terra, onde eu fui cria- 
do. Todoo respeito à torcida 

do Bahia, que fez uma festa 

aqui bonita, incentivando 

seu time. Eles estão de para- 
béns. Mas a gente merece 

também, bastante. Pela lu- 

Smiza (Fa -SP) 

Gols 27 Luz Otávio 208 J6 memos; 

(as bordo aos 20 mentos: Hu aus 27 
reuni bor: Reno, ars 2 pra to org e 
minutos Árbitro: Flarta Rodrigues de 

Cartões amarelos: Lucas Mugni diana, 

Sasha Mathan o Patrock de Lucca 

Público 29,415. Renda R$ PLB 246,00 
Local: Arena Fonte Mova (Satvador) 

E. 

mm md 

Atlético-MG 
Everson: Marta- 

no, Nathan Siva, 
Jundor Alonso 

eArana Tehá 
Tech. Zaracho 
(igor Rabelo) 
à Macho Fernán- 
der(Sagha); 
Vargas (Malhan). 

Reno (Dhoehã) 

e Man, 

AR AT q pao 

LA, pela farta —CoOnoU. 

Se não imaginava que se- 
ria tão decisivo assim numa 

conquista, por outro lado 

Keno sabia que o futebol era 
a sua vocação, Quando jo- 

vem, forjou seu caminho 
nos campos da várzea hala- 
na. Chegava a jogar até seis 
partidas num fim de sema- 

na para levar entre R$ 50 e 

R$ 80 para casa. Ontem, 
seus dois gols garantiram 
uma taça que não tem preço 

para os atleticanos — e ren- 
deu R$ 33 milhões de pre- 
miação aos cofres do clube. 

— Não sou herói. No ano 

passado por causa de três 
pontos não fomos campe- 
des. Este ano a pente bata- 

lhou bastante, um correu 

pelo outro. Issa que faz um 
grupo vencedor. 

Nisso ele tem razão. Ape- 

sar de ter saido como prota- 
gonista do jogo do título, o 

segundo campeonato brasi- 

leiro da história do clube 

passa por várias mãos. Pela 
liderança e pelos gols de 

Hulk, pelacapacidade de or- 

ganizar o meio-campo de 
Allan e Jair, pelo talento de 
Guilherme Árana e tam- 
bém pelo trabalho de Cuca 

na beira do gramado. Fol 

graças à um elenco muito 
torte que o time chegou aos 

Blpontosejá não podemais 

ser alcançado pelo segundo 
colocado Flamengo. O time 

carioca soma 7QO e só tem 

mais nove a disputar. 

BAIANOS SE COMPLICAM 
Já o Bahia, que chegou à 

abrir 2 a O, desperdiçou a 
chance de deixar o Z4, Se- 
gue na 17* colocação, com 

40 pontos, doisa menos que 

o Athletico. Com mais seis 
em jogo, a equipe ainda en- 
frenta Fluminense, domin- 

go, de novo em Salvador e o 

Fortaleza, fora de casa, da- 
gui a uma semana. 

Mo contrário do que Dcor- 

reu mo primeiro tempo do 

jogo contra o Fluminense, 

no último domingo. desta 

vez a ansiedade não foi um 

problema para o Atlético- 
MG. A frieza, por sinal, foi 

um dos méritos da equipe. 

Trem hão, meu roi. Dos campos de vársea na capital bmara a heró! do titulo brasieiro de 2021 Keno colecou seu nome na galeria de herdos allelicanos 

Isso não significa que os 
mineiros não tenham apre- 

sentado limitações. O time 
sentiu demais as ausências 

de Allan e Jair, suspensos. 

Com Tché Tchê e Zaracho 

como dupla de volantes, à 

bola não rodou no meio de 
campo com a mesma quali- 

dade de outras partidas. As 
principais soluções criati- 
vas foram os chutes de fora 

da área e à ligação direta 
partindo dos zagueiros. 

Embora seu goleiro tenha 
trabalhado, o Bahia tam- 

bém soubese defender Gu- 

Ron joão bora de fogos 4 viria E Trmpoitoo DD Desmúdas GR Cos pró GE Gaia senda SE: Ggbdo cio Dois 

to Ferreira apostou numa 
equipe mais reativa do que 

nos últimos jogos em casa e 
recuou as linhas de marca- 
ção. Com isso, não deu o es- 

paço que o time de Cuca es- 

perava ter pará contra-ata- 

car. Em compensação, criou 
pouco. Principalmente no 

primeiro tempo. 

A postura mais ofensiva 
naetapa final garantiuum 

segundo tempo de mais 

chances e emoção. O Ba- 
hia chegou a fazer 2a O 
aproveitando duas falhas 

SÉRIE A 

cana, com Luiz Otávio, 
aos Lá minutos, e Gilber- 

to, aos 20. 

TRÊS GOLS EM 5 MINUTOS 
Foi aí que a estrela de Cuca 

e. principalmente, de Ke- 

no, brilhou, Aos 27, Sasha 
recebeu de Nathan e fai 

derrubado dentro da área, 

Os dois haviam acabado de 
entrar em campo. Na pena- 

lidade, Hulk não perdoou. 

Um minuto depois foi a vez 

de Kenoreceber na entrada 
daáreacacertar bela finali- 

A veação atleticana abateu 
o Bahia. O time passou a ata- 

Cal desorganizadamente e 
demorar a fazer a transição. 
Uma combinação que costu- 

ma ser fatal. E foi. Aos 32, 

num rápido contra-ataque 

que pegou a defesa baiana ba- 
gunçada, Keno finalizou de 

tora da área para decretar a 

virada e o tão sonhado título. 
— Eu sou torcedor, não sou 

só jogador. Cinquenta anos 

sem ganhar título é muita 

coisa, À pente fez história em 
um clube muito grande — 

pontuais da defesa atleti- zação para empatar. completou o herói. 
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O TÍTULO DA VIRADA 
Bi do Atlético-MG tem gosto de reparação histórica, 
mas diz mais do futuro do que sobre o passado alvinegro 

MARTIN 

FERNANDES 

Um justo 
campedo 
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TRES CAIS TEM 

Li) MES TS 

A incrivel virada 
em Salvador 
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RENAN DAMASCENO 
dEru A des aicençã aghra com br 

À imagem de Hulk com o 
braço direito erguido e 

punho cerrado prestando 

reverência ao ex-alacante 

Reinaldo, que assistia a tu- 
da de olhos marejados da 
tribuna do Mineirão, do- 

mingo passado, é um dos 
momentos simbólicos da 

campanha do bicampeo- 

nato brasileiro do Atléti- 

co-MG, sacramentado on- 

tem com viradasobre o Ba- 

hia por 3a 2. Trata-se de 

uma justa homenagem ao 
idolo que imortalizou o 

gesto de resistência, cra- 

que da melhor geração |á 
formada pelo Galo, mas 

que não conquistou taças 
relevantes além das divi- 

sas de Minas Gerais. 

O titulo brasileiro que 

chega agura, exato meio sé- 

culo depois do primeiro, 

tem um sabor inegável de 
reparação histó rica, de pois 

de escorrer entre os dedos i- 

númeras vezes —sobretudo 

na geração liderada por Rei- 
naldo nos anos 1970 e 1980, 

Mas. mais importante que 

isso, dá indicativos de um 
futuro que se desenha pro- 

missor — que é o maior de- 

sejo do atleticano. Não à 
toa, a torcida quebrou re- 

cordes seguidos de público 

no novo Mineirão, aguarda 

ansiosa pela inauguração 
do novo estâdio e, ontem, 

lotou as ruas para festejar, 

dasede administrativa, em 

Lourdes, à Praça Sete, no 
Centro de Belo Horizonte. 

— O Atlético fez por mere- 

cer, é o melhor time do cam- 

peonato, Hulk é o melhor jo- 
gador. O Atlético, que foi tão 

OS MAIORES CAMPEÕES BRASILEIROS 

E» Pameraos O 10 

O come TRE é 

E s 

185, Corinthians E 7 

Santas 

580 Paulo Ts (5) 

mm 4 

6) Fiuminense == 4 

mm 4 

Cruzeiro 

vasco q 
prejudicado... Agora, chega 
o momento da justiça espor- 
tiva, esse titulo vem para cor- 
rigir muita coisa — desabafa 

ÚLTIMOS 

CAMPEÕES 

ID Atlético-MG 
2021 

= Flamengo 

2020 

= Flamengo 

P x» 

Palmeiras 

POLE 

(o Corinthians 

ae” dO 

ao GLOBO o ex-atacante 

Reinaldo, hoje com 64 anos. 
Ha razão para esse incon- 

formismo de décadas, tanto 

de Reinaldo quanto do torce- 

dor atleticano Depois do ti- 

tule de 1971, conquistado 

por um time sem estrelas, 

mas de atletas operários — 
do goleiro Renato ao ponta 

Tião, passando por Dario —, 

a torcida do Atlético viu Eo- 

rescer uma geração talentosa 
de João Leite, Toninho Cere- 

20, Marcelo Oliveira, Paulo 

Isidoro é, claro, Reinaldo, 
que elevou as expectativas 

porumánovataça. E tudopa- 
recia convergir para isso |á 
em 1977, quando o Galo fi- 
cou invicto em 20 part idas, 

com larga vantagem sobre o 

São Paulo, mas acabou per- 
denda a taça para o tricolor, 

nos pênaltis, diante de 102 

mol torcedores no Mineirão 

— e sem Reinaldo, suspenso. 
Essa derrota foi um ponto 

de inflexão na história atle- 

ticana. lrés anos depois, E) 

timevoltou à decisão, desta 

vez derrotado pelo Flamen- 

Alegria na 

Fonte Nova 

Jogadores do 

Atetco-NG 

COMmemoram 

apósoapito 

hna nawtéria 

deja? sobreo 

Eahia 

Celebração em 

Minas Gerais. 

Torcedores 

festeam o tim 

da jejum dm 

fnpos nas rias 

de Belo 

Horizonte 

gode Zico. Na final, o Atéti- 
coacaboucom trêsexpulsos 

pelo árbitro José de Assis 

Aragão, entre eles Reinaldo 

— um sentimento de injus- 
tiça alimentado pelos alvi- 

negros até hoje, que ganha- 
ria força com a eliminação 
pelo mesmo rubro-negro na 
Libertadores-1981, 

Nos últimos anos, o Atléti- 

cochegou à glória com um ti- 
tulo heroico da Libertadores 

eum da Copa do Brasil sobre 

o maior rival, Na conquista 

continental, contou com a 

estrela de Cuca, que voltou 

ao clube este ano para levá-lo 

ao tão sonhado bicampeona- 
to brasileiro. Ontem, ele foi 

questionado se já se conside- 

ravao malor técnicoda histó- 

ria alvinegra e invocou o pas- 
sado ao responder: 

— Maior é o Telê, Se eu É- 

car em segundo, em tercei- 
ro, estã bom — disse se rete- 
rindo ao treinador de 1971, 

de quem promete repetir a 
promessa religiosa deir a pé 

de Belo Horizonte até à 
Igrejinha do Pires, em Con- 
gonhas (MG), 

CEREJA DOBOLO 

Mas se engana quem pensa 
queo torcedor alvinegro hoje 

olha apenas pelo retrovisor. 

— À sensação da torcida é 
que estamos com time mui- 

topromissor, temos projeto, 

pretensões —diz Reinaldo. 

Na segunda-feira, um 

evento na Árena MERV de- 

talhou os planos de inau- 

guração dó novo estádio 
para 38 mil torcedores. Se- 

rá aberto em 25 de março 

de 2023 e o primeiro jopo, 
um amistoso contra um 
europeu, estã previsto pa- 
ra 19 de maio. E o trunfo 

para estabelecer um novo 

patamar de faturamento, 

capaz de aplacar a divida 

crescentee seguir atraindo 
estrelas como Hulk (que 
marcou um ontem), atle- 

tas valorizados no cenário 

nacional (caso de Keno, 

que fez os outros dais) e 
continental (Nacho, Alon- 

so, Zaracho ou Savarino). 

Las inúmeras frases que 

expressam o amor que o atle- 

ticano Sente pelas cores do 

clube talvez a mais lembrada 
seja a do escritor Roberto 
Drummond, o autor de Hil 

da Furacão, que escreveu cer- 

tavez que "se houver uma ca- 
misa branca e preta pendura- 
da mum varal durante a tem 

pestade, o atleticano torce 

contra o vento”. O que o tor- 

cedor mais deseja, após sai 

de uma fila de meio século, é 

que esses ventos sigam so- 
prando —mas que continu- 
ema favor do Gala. 



ENTREVISTA MERVAL PEREIRA 

ZUENIR VENTURA 
depiyrdos daria com br 

Ecras cómo eu, quem 
acreditava que o jornalis- 

mo tivesse sido a primeira € 

única paixão de Merval Perei- 
ra. Até se decidir pela crônica 

pelítica, a partir de 2003, uma 

inquietação de jovem o fez 

irequentar várias dreas, à CO- 

meçar por trocar o curso cien- 
tífico pelo clássico, ou seja, à 

matemática pelas letras. De- 
pois, interrompeu a faculda- 

de de Direito e, em seguida, 

fugiu do emprego que seu pai 
lhe arrumara mum banco, an- 

tes mesmo da entrevista de 
recrutamento. Uma visita ao 

ateliê de Iberê Camarpo e 

uma estadaem Londres onde 
estudou gravura em metal, 

despertaram seu interesse 
por artistas plásticos do sécu- 
lo XX, principalmente Andy 

Warhol, Francis Bacon e Vol 

pi. E, antes mesmo de se dedi- 

car ao jornalismo, já devorava 
Machado de Assis e Eça de 

Queiroz, sem falar na leitura 
de adolescência dos cronistas 
Rubem Braga, Otto Lara Re- 

sende, Paulo Mendes Cam- 

pos e Fernando Sabino. 

Em 2002, Mervalaceitou 
um convite e estreou nali 
teratura, participando da 

coletânea "21 histórias de 
amar + 21 histórias de 

amor”, da Editora Francis- 

co Alves, reunindo autores 

consagrados e novatos. Po- 

rém, o sucesso queolevoua 
estender seus comentários 

ao rádio e à televisão — 
além de colunista do GLO- 

BRO, jornal em que pisou pe- 

la primeira vez como esta- 

giário, em 1968, é também 
comentarista da Globo- 

newseda rádio CBN — não 

deixou espaço nem tempo 
para a ficção. 

Ele foi logo saudado como a 

grande novidade no colunis- 

mo político, recebendo elogi- 
os de personagens importan- 
tes dessa cena, como senado- 
res, deputados e ministros que 
destacaram seu perfeccionis- 

mo e sua competência. Mas 

quem primeiro percebeu à 
analogia que hoje é um lugar- 
comum foi o ex-ministro de 

Relações Exteriores Luiz Feli- 

pe Lampreia: “Merval é um he- 
gitimo sucessor do Castelinho 

(o jomalista Carlos Castelo 
Branco 1920-1993). Conheci-o 
quando eu era secretário de 
imprensa do Itamaraty, e ele, 

jovem repórter, impressiona- 

va pela acuidade da observa- 

ção, Vai nos presentear com 
seus textos, furos e análises” 

Em 2011, sua trajetória 

jornalística o levou a con- 
quistaracadeira 3 IdaAca- 

demia Brasileirade Letras, 

instituição que o elegeu 

ontem como presidente 
para o periodo de 2022 

Úeta mais na página 2). Na 

entrevista a segulr, um 
pouco do que Merval pen- 
sahoje. 

Como se sente incluído mum 
time comandado por craques 

como Castelo Branco e Elio 

Gaspari? 

Castelinho conheci pes- 

soalmente, quando morá 

vamos em Brasília, duran- 

te a ditadura militar, con- 
vivimuito comele. Era for- 

midável ver como ele con- 

sepuia transmitir infor- 
mações na coluna driblan- 
doa censura, os militares 

que não queriam muitas 

vezes que informações sa- 
issem. Fizo prefácio dano- 

va edição do livro dele 

("Osmilitares no poder” à, 

fiquei muito honrado por- 
que a família dele me con- 
vidou. O título do meu li- 

vro “O Lulismo no poder” é 
uma homenagem. E le é 

um exemplo até hoje. Tra- 

O JORNALISMO 
JUDA A 
OCIEDADE 

ELEITO ONTEM 
PARA À 
PRESIDÊNCIA DA 
ABL, COLUNISTA 
DO GLOBO 
CONVERSA COM 
COLEGA DE 
FARDÃO E DE 
PÁGINAS SOBRE 
OS RUMOS DA 
POLÍTICA E DA 
PROFISSÃO QUE 
ESCOLHERAM 

MOV 
balhei com Elio Gaspari na 

Veja quandoeleeradiretor 

[da redação). E uma das 

pessoas mais inteligentes 

que já conheci, Ele me in- 
fhuenciou muito, me deu 

muitas orientações e dire- 

ção de como escrever so- 
bre política. A série de li- 
vros dele sobre a ditadura é 

fundamental. 

Você ganhou muitos prêmios. 
Fiquei muito feliz com o 

Maria Moors Cabot, da 

Universidade de Colum- 

bia, que é um prémio para 

o conjunto da obra e não 
um prêmio pontual. Ga- 

nha-se por ter feito um tra: 
balho de relevo no jorna 

R J 

lismo das Américas. Fiquei 

felicissimo de entrar na 

ABL como jornalista, me 

deu muita satisfação. Es- 

CER 

ESCPEVen d O 

Ccrevo meus Contos, 

fora, estou 

agora de novo. Castelinho 

entrou por ser jornalista. 
Escreveu uns contos, mas 
entrou como jornalista. O 

Murilo Mello Filho a mes- 

ma coisa. Você mesmo, 
tendo escrito vários livros, 

entrou por ser um grande 

jornalista. 

Algumas pessoas criticavam 

sua coluna na época do Lula, da 

Dilma, e agora dizem que "a 

primeira coisa que faço éler o 
Merval Hoje, são os 
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bolsonaristas que criticam. 

Você está vivendo uma 

polarização. O que mudou? 

Eu não mudei, Como era 

muitocriticoao PT, passou 

pela cabeça dos bolsona- 
ristas, e na de Bolsonaro, 

que eu poderia serum alia- 

do. Ele disse até numa en- 

trevista na Globonews, du- 

rante a campanha, que me 
admirava muito, e ficou 

surpreso quando comecei 
acriticá-io. Assim como os 

petistas ficaram quando 

comecei a criticar Bolso- 
naro, porque eu criticava 
Lula, Até a denúncia da 

existência do “mensalão”, 

minha relação com a pes- 
soai do PT,e como próprio 

Lula, era de normalidade. 

Dali para a frente, virei ini- 

migo, nem mesmo adver- 
sário. Não há conversa in- 

teligente sobre política, o 

destino do país. E um 
exemplo típico de como 

estamos vivendo. Ou é um 

lado, ou o outro. 

Você morou nos Estados 
Unidos. O que o nosso 

jornalismo deve ao 

americano? 
O que me chamou atenção 

mesmo folo caso Watei gate. 

Fiquei deslumbrado com a 

possibilidade de escrever 

coisas gravissimas sobre o 

governo, e ser protegido pe- 
las leis. Acompanhei muito 

e, a partir dai, comecei a me 
enfronhar nessa história da 

imprensa americana. Te- 

nhovárias biografias de edi- 
tores de jornais americanos, 

da New York Times, a histó 

ria do Washington Post. 
Lenda, agente vê que em vá- 
riasocasiõesa imprensa pei 
tou presidentes. de qual. 

quer tendência, e a Supre- 
ma Corte e a hustiça estadu- 

al, na maioria das vezes, de 

ram apoio à liberdade de im- 

prensa. No momento em 
que não há imprensa livre, 

não hão que cont enha o di- 

rigente autoritário, Esta- 

mos vivendo isso hoje no pa- 
is, a imprensa é fator funda: 

mental para a manutenção 

da democracia. Quando co- 
mecei no grupo Globo, o li- 

notipoera no térreo do pré- 

dio e, quando começava à 
rodar o jornal, tudo tremia. 

Peguei a chegada do compu 

tador na redação. Seja em 

que platatorma for, e hoje 
temos milhares, o jornalis- 
mo é que ajuda a sociedade a 

se mover. Constatar que a 
profissão que escolhi é cen- 
tral numa democracia é re- 

confortante. 

PLANOS PARA À ACADEMIA 
EM 2022, NA PAGINA 2 
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NELSON 
MOTTA 
Sendo sda modo ir Em 

O NOVO 
NATAL 
AS em casa, há alguns anos, aboli- 

mos os presentes de Natal. 

Nada mudou na festa de encontro 
com a familia e amigos desgarrados, 
comemorando estarmos vivos e jun- 

tos, comendo quem é de comer, be- 

bendo quem é de beber, dançando 
quem é de dançar, sem tradição a res- 

peitar e sem regras de comportamen- 
to, lembrando de nossos mortos que- 
ridos, celebrando a vida, 
A “festa máxima da Cristandade” 

deve ser comemorada pelos cristãos, 

segundo seus rituais, crenças e tradi- 
ções. Mas isso não inclui dar presen 

tes aos parentes. Seria terrivelmente 
cristão se a data fosse comemorada 
dando presentes aos pobres, aos mi- 

seráveis, aos necessitados, em vez de 
ficarem trocando mimos com paren- 

tes que têm dinheiro para comprá- 
los. Os Reis Magos fizeram a coisa 

certa, Jesus era paupérrimo. 

Adoro dar presentes, mas enchiosa- 
code ser Papai Noel depois que mi- 

nhas filhas e netos cresceram. Adoro 

ganhar presentes, mas prefiro de sur- 

presa, de agradecimento, no aniversá- 
rio. Mas no Natal? Lembro de Natais 

na família de meus pais, em que se ti- 

nhaque presentear avinte pessoas, ou 
mais, que termina- 

vam com pre- 
sentes, pa- 

péis e cai- 
xas espa- 
lhados 

pelo 
chão, 
uns 
saindo 

com o 
presente 

errado, al- 

guém que foi 

esquecido, Al- 
guns podiam dar 

ADORO DAR presentes mais 
PRESENTES, caros, outros 
MAS ENCHI uma lembranci- 

O SACO DE nha, ão custo de 

SERPAPAINOEL. Penas ex E peço ent cid numa trabalhei- 
ENETOS ra insana com or- 
CRESCERAM camentos aper- 

tados, cumprin- 

do um doloroso dever. Faz sentido? 

Parao comércio, a publicidade e a 
mídia. 

E fato que a data sagrada da celebra- 

ção do aniversário de Jesus Cristo 
vem sofrendo uma progressiva degra- 

dação em seu sentido. Claro, às co- 

merciantes e os publicitários e a mi- 

dia vão me odiar, mas alguns mais 
sensíveis e inteligentes vão entender 

que, apesar dos eventuais prejuizos, é 

preciso discutir o futuro dos presen- 
tes. Não é ser contra os presentes, 
mas tentar redirecioná-los. 

Há décadas, vejo muita gente recla- 
mando da comercialização do Natal, 
mas não se fala em abolir os presentes 

em familia, em presentear a quem não 
tem nada, presentes úteis, hásicos, 

fundamentais, para quem não tem Na- 
tal, Continuam comprando como cen 

denados, uns com muito sacrificio, ou- 

tros para ostentar generosidade, todos 
agindo como se fossem obrigados. 
Nada contra a adorável breguice 

das árvores de Natal e das fileiras de 

luzinhas piscando. Mas não, presen- 
tesobrigatórios não representamafe- 
to nem fraternidade. No máximo, re- 

lações públicas. É o “amigo oculto”, 
que às vezes nem amigo é? 

Presentes de verdade não devemter 

hora, é quando se quer, quando se po- 

d E, para ue nn Se CuSe Fr. não Interessa 

o valor, o importante é escolher com 

amor e caprichar na mensagem. 

Antigamente, quando o Natal caia 
no dia do especial de Roberto Carlos, 

quem se assustava diante das trans- 

tormações do ano se inspirava na iro- 
niade Machado de Assis para pergun- 
tar:“Mudouo Natal, ou mudei cu?” 

Pois é, com a pandemia, o desastre 

econômico e político, a inllação, o de- 
semprego e a miséria, o Natal tam- 
bem mudou. 

Na ABL 
FPummir Ventura 

cumprimenta 

Merva Pereira 

apos a BiBIção 

da nova diretoria 

ontem: 

cerimôma oficial 

de posse será 

em março do 

próxima ano 

E PARTICIPANTE 

Sexta-feira 3122021] O GLOBO 

UMA ABL ATENTA 

BOLÍVAR TORRES 
ola horses nggaiio som tt 

leito na tarde de ontem 
novo presidente da Aca- 

demia Brasileira de Letras 

para o exercício de 2022, 
Merval Pereira terá um ano 

movimentado pela frente. 

Não faltarão elemérides, a 
começar pelo aniversário 
de 125 anos da própria Aca- 

demia, A ele, somam-se o 

bicentenário da indepen- 
dênciaco centenárioda Se- 

mana de 1922, marco do 

modernismo. A ABL estará 

atenta a todas Essas COME- 

morações, e já planeja ex- 

posições e seminários. 

Além de Merval, a nova di- 
retoria eleita será compos- 

ta por Nélida Pifion (Secre- 

tária-Geral), Joaquim Fal- 

cão ( Primeiro-Secretánio), 
Celso Lafer (Segundo-Se- 

cretário je Evaldo Cabralde 
Mello (Tesoureiro). Em ra- 
zão da pandemia, haverá 

uma posse administrativa 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

nodia9dedezembrocace- 

rimônia oficial de posse se- 
ráem março de 2022. 
O próximo ano também 

representará a contintação 

das atividades presenciais 
da instituição, que vem 
acontecendo gradualmente 

desde outubro, após um ano 
e meio de portas fechadas 
por causa da crise sanitária. 

— Ficou tudo muito reco- 

lhido porque tinha que ti- 
car, agora com a volta hã 

uma vontade geral de fazer 

alguma coisa, todos os aca- 

dêmicos estão trazendo 
ideias — diz Merval, que su- 

cederá no cargo o académi- 

co Marco Lucchesi, presi- 
dente desde 2017, 
Recém-eleitos para as ca- 

deiras 17 e 20 da casa, Fer- 

nanda Montenegro e Gil- 
berto Gil são trunfos para 

atrair ainda mais público 

paraa ABL, tanto na audiên- 
cia no site e nas redes quan- 

to nós eventos presenciais 

em 2022. 0 cantor vê com 

bons olhos a ideia de um 

showna ABLe aatriz plane- 
ja um monólogo no teatro 
da Academia. 

A nova diretoria deverá 
dar continuidade a alguns 
dos projetos iniciados sob a 

atual administração do pre- 

sidente Marco Lucchesi, 

EM 2022, NOVA 
DIRETORIA VAI 
FESTEJAR OS 
125 ANOS DA 
CASA COM 
CONTAS EM DIA, 
CAPACIDADE DE 
INVESTIMENTO, 
EXPOSIÇÕES E 
PUBLICAÇÕES 
EM VISTA 

HOJE NÃO HÁ GRANDES 
ESTADISTAS, NEM DE 
DIREITA, NEM DE ESQUERDA 
Se tivesse que escolher hoje 
entre Lula e Bolsonaro, quem 
você escolheria? 

Não é o Bolsonaro. Em 

89, anulei [o voto], porque 
sabia quem era o Collor, 

que foi meu colega de colé- 

gia. Eo próprio Luladepois 
disse que naquela ocasião 

não estava preparado para 
Ser presidente. Depois veio 

o Plano Real, votei em EH. 
A partir do mensalão nun- 

ca pensei no PT como solu- 

ção, sempre votei nos can- 
didatos do PSDB. Em 2018, 
anulejovoto. 

Você vê alguém apontando 

paraa terceira via? 

O PSDB, que sempre 

disputoucomo PT a hege- 
monia política do pais, se 
desmontou, está comple- 

tamente destruído pelas 
brigas internas. Acho di- 
ficil paraqualquer umdos 

candidatos que vencer às 

prévias unir o pais. Ácho 
Sérgio Mora um bom can- 

didato, começou bem, es- 

tá com visão boa. Anunci- 
aro Affonso Celsa Pastore 

como orientador econá- 

mico é um bom sinal, por- 

que é um economista bri- 
lhante, uma pessoa que 

faz parte de um grupo de 

pensamento econômico 
que já fez o Plano Real. E 
um liberal, acha que o Es- 

tado não tem que ser nem 
minimo, nem máximo, 

quer abrir aeconomia pa- 
rão mundo. Ciro Gomes 

está tentando vir para o 
centro desde 2018, está 
vindo, mas é imprevisi- 

vel, do ponto de vista pes- 
soal, de temperamento. 

Mas é candidato impor- 

tante, com bom recall. 

Dos novos que vão ser lan- 

çados, não vejo nenhum 

com estrutura partidária. 

Talvez isso seja o de me- 
nos, mas não têm história 

política. 

Você gosta de biografias. 

Roosevelt, Churchill e De 
Gaulle. Qual dos três você 
mais admira? 
Churchill é meu favorito, 

tenho vários livros sobre ele, 

Pelo que fez, é porque era o 

mais humano dos grandes li- 
deres. Fazia tudo o que hoje o 

politicamente correto critica 

—tumava charuto desbraga- 
damente, bebia no café da 
manhã, mas era um gênio po- 

como o processo de micro- 
filmagem de documentos 

da casa e o dicionário da 

Academia Brasileira de Le- 
tras. Já o aniversário de 125 

anos será uma oportunida- 
de para fazer um trabalhode 
memória, 

— Teremos uma progra 
mação muito ampla para O 

aniversário, com exposição 
sobrea históriada ABLeum 

livro com uma seleção mui- 

to bonita de fotografias — 
lembra Merval. 
Os dois últimos anos fo- 

ram difíceis paraa ABL, que 

SUperoi Lina CrSe ccono- 

mica e sanitária. Foi a pri- 

meira instituição cultural 

cariocaa suspender suas ati- 
vidades presidenciais por 
conta da pandemia, em 

março de 2021. Nesse peri- 
odo, à academia só não pa- 
rou totalmente porque os 
acadêmicos co nseguiram se 

adaptar às novas tecnologi- 

as, incorporando atividades 
remotas à sua rotina 

DEFESA DE VALORES 

A gestão de Marco Lucche- 

si, que teve Merval como se- 

cretário-geral, toi marcada 
pela ação social e por um po- 
sicionamento firme na de- 

fesa da cultura e da liberda- 

de de expressão. Interna- 
mente, teve forte apoio dos 
acadêmicos por ter acerta- 
do as contas da casa em um 

periodo de crise financeira. 
Após quatro anos, Merval 

assume a casa comas contas 

em dia e com capacidade de 
investimento. 

-— Marco teve a capacida- 

de de juntar seu lado de 
gestor sem abandonar a vi- 
são humanista. Foi sur- 

preendente na administra- 

ção da crise financeira, e 
manteve aênfase na valori- 
zação do social — diz Mer- 

val. —A ABL sempre teve à 

missão de defender a cul- 
tura. Não faz política parti- 
dária, mas defende valo- 

res. Por causa da crise poli- 

tica e social dos últimos 
anos, acabou ficando mais 

participante e se posício- 
nando pontualmente, co- 
mo aconteceu com o au- 

mento da taxação de livros. 

lítico. Você pode criticar De 
Gaulle por ter sido autoritá- 

rio, mas tinha um projeto de 
pais, defendia pontos centrais 
para a França. Hoje não se 

tem grandes estadistas, nem 

de direita, nem de esquerda, 

Que romance levaria para uma 

ilha deserta? 
Escrevi um texto num livro 

com a opinião devárias pes- 

soas sobre aobra que mudou 

sua vida, vai sair em março. 

“O encontro marcado”, do 
Fernando Sabino, tem esse 

papel na minha vida, e um 

pouco de “O apanhador no 
campo de centeio”, de Salin- 
ger. Mas, numa ilha deserta, 

acho que levaria o" Em busca 

do tempo perdido”, de 
Proust, que nunca terminei. 
No momento, lelo o livro de 

contos do Chico Buarque 

(Anos de Chumbo”), o da 
Ana Maria Machado ("Vesti- 

glos ), e um docrítico fran- 

cês François Dosse sobrea in- 
Fluência dos intelectuais 

tranceses entre 1944 e 1989, 

isto é, do final da Segunda 
Guerra até a queda do Muro 
de Berlim. 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Linka Gamiiago, Thaymá Bodrigoss., 

Gabrea datunas e Gabriel Menezes 

hogutdeghodo cam be 
pesei lnningpul set 
robo patrieabogu! 

IC 
Para avoltaaoardeLima 

Duarte. Ele está na nova 

temporada de" Aruanas”, 

dirigida por André Felipe 

Binder É umator que, 

quando entra em céna, 

promove uma ventania & 

muda tudo. Nota mil 

Paraochroma key em "Um 

lugar ão Sol”. O público sabe 

que a novela foi gravada na 

pandemiaecom multas 
diliculdades e limitações, 

OR. Mas 0 Uso excessivo do 

recurso incomoda mesma 

assim, é inevitável 

À rede de TV americana 
ABC exibiu ontem a pri- 

meira entrevista do ator 
Alec Baldwin após o aciden- 
te com uma arma no sei do 

filme “Rust”, que, em outu- 

bro, causoua morte de Haly- 

na Hutchins, 42 anos, dire- 
tora de fotografia do longa. 
Questionado pelo apre- 

sentador George Stephano- 
poulos, Baldwin atirmou 
quenão apertou o gatilho do 
revólver onde havia a muni- 
ção real que atingiu Halyna. 
“Eu não puxei o gatilho”, 
disse o ator, que. novamente 

questionado pelo apresen- 
tador, reforç ou a resposta: 
“Não, não, não, não, Eu nun- 

ca apontaria uma arma para 
ninguém e puxaria O gati- 
lho. Nunca”. 
Stephanopoulos também 

perguntou a Baldwin o que 
ele acredita que aconteceu 
para que ocorresse o disparo 

=" ms 

Mi ba cr e qree 
E me o a 

Cruzamento de ruas 

Lara (Andréia Horta) e Bárbara (Alinne Moraes) vão ficar frente a frente nos próximos c apitulos de 
“Um lugar ao Sol” sem imaginar que suas vidas estão ligadas. Após tentar ir até a casa de Janine (Indira 
Nascimento), no Méier, Bárbara fica perdida e percebe que perdeu o celular. Lara se aproxima eoterece ajuda 

CRÍTICA 

CRIMES REAIS, 

INE S S STAM EL 
Pp” quem busca uma daquelas séries sobre 

crimes reais que contam uma história sem 

grandes piruetas narrativas, recomendo “Na cola 

dos assassinos”, da Netflix. Há quatro episódios 
Destaco o primeiro, "O assassino de Green 

River”. O formato é o mais tradicional possivel: 

mistura depoimentos de policiais envolvidos no 

caso a imagens de arquivo e material jornalístico, 
Não há suspense desonesto nem desfecho 

inconclusivo. E um programa careta e digno. 

Atenção, tem spoiler, 
'NA COLA DOS O episódio explora os 19 

ASSASSINOS' anos de incansável trabalho de 

MISTURA um grupo de policiais em 
ARQUIVO E Seattle, A narrativa abre 

recuando a 1982, quando as 

rc ENTOS. primeiras mulheres sem 

identificação apareceram 
PROGRAMA mortas. Os cadáveres 

PARA OS FÃS surgiram nas margens do rio 

DO GÊNERO Green, que passa perto da 

cidade. Aos poucos, 05 
detetives foram reunindo algumas pistas. Às 

moças rat Fo bacias pin Ale LITIS pda ogia 

En quanto oninguéi mera pr ESo, out as vit imas iam 

aparecendo. Naquela época, os testes de DNA, 

hoje grandes aliados na solução de crimes, eram 
rudimentares. 

Só recentemente, O responsável foi preso. Depois 

de um acordo que transformou à pena capital em 

risão perpétua, ele confessou 49 homicídios. É uma 
história impressionante. A obstinação dos policiais 

se traduz em algo que jamais é dito, maschamaa 

atenção: eles envelhecem ao longo do 
documentário. Isso acontece sem que tenham 

desistido de fazer Justiça. 

Coro dos contentes 

irALnicho 

Miguel Falabella e Gabriella DiGrecco nos bastidores de 
“O coro”. Eles são Renato, o produtor de um espetáculo 

musical, e Nora Labbra, atriz disposta a tudo para alcançar 
oestrelato. As gravações da primeira temporada da série 
do Disney+ terminam hoje 

Consular 

Sophie Charlotte e Rodrigo 

Lombardi como Aracy de 

Carvalho e João Guimarães 
Rosaem “Passaporte para à 

liberdade". A minissérie da 

Clobo mostra a saga de 
Aracy, funcionária do con- 

sulado brasileiro em Ham- 

burgo durante a Segunda 
Guerra. Ela ajudou famílias 
judias a escaparem 

Tragédia NA TV. Baltwin se emociona do lembrar e incidente: ele disse não fazer ideia de como arma fol carregada 

EM ENTREVISTA, ATOR FALOU SOBRE TIRO QUE MATOU A DIRETORA 
DE FOTOGRAFIA DO FILME 'RUST'; INVESTIGADORES TENTAM 
DESCOBRIR COMO MUNIÇÃO REAL FOI PARAR NO SET 

O a 

e como a munição real foi 
parar no revólver. O ater 

respondeu que “não faz 

ideia” de como a arma boi 
carregada. 

A morte de Halyna Hut- 

chins é investigada pelo ga- 
binete do xerife do condado 
de Santa Fé, no Nova Mészi- 

co. O foco das autoridades é 

descobrir como a munição 
real, proibida no set, foi pa- 

rar na arma de Baldwin. 

Um mandado de busca e 

apreensão emitido na terça- 
feira aponta que investigado- 

res podem ter encontrado a 

tonte da munição usada no 
set. A companhia PDOQ Arm 
and Prop LLC, de proprieda- 

de de Seth Kenney, fica em 
Albuquerque, no Novo Mé- 
xico, próximo de onde o fil- 

me era rodado. À empresa foi 

citada por Hannah Gutier- 

rez-Reed, responsável pelas 
armas no set de “Rust, em 
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Pantera de Minas 

Isis Valverde será Ange la 

Diniz nocinema. A atriz fai 

escolhida para estrelar o 
filme de Hugo Prata sobre a 

socialite assassinada pelo 

namorado, Doca Street, em 
Bícrios, em 1976. O crime 

teve imensa repercussão e 

motivou manifestações 

teministas. Recentemente, 

o assunto voltou à pauta 

como lançamento do pod- 
cast “Praia dos Ossos”. 

Conexão ampliada 

Thiago Teitelroitentrou 

para o time de Mauro Lima 

na direção de” Rio connec- 
tion”, série de oito episódios 

da Globo com a Sony. Com 

isso, serão abertas duas 

novas frentes de gravação 
paraque as trabalhos na 

cidade se encerrematéo 

Natal. Em janeiro, estão 
previstas cenas no Uruguai. 

Podcastnovo 

Estreia depois de amanhã 

“Pistoleiros",o primeiro 

podcast do Cloboplay pro- 
duzido pelo GLOBO, Assi- 
nado por Rafael Soares, o 

programa terá cinco episó- 

dios. O primeiro traz novas 
informações sobre Ronnie 

Lessa, acusado da morte de 

Marielle Franco. 

Ana Beatriz Nogueira, no ar 
emUm lugar ao Sol”, se 

emocionoucomo carinho 

de um de seus tã-clubes. 
Eles levaram ao Teatro Re- 
naissance, onde ela está em 

cartaz com “Um diaame- 

nos”, uma carta de 13 me- 

tros, “Uma coisa linda”, diz. 

Rita Guedes e Tatsu Carva- 

lhoserão a governadora do 

Rioeovice nanova tempo- 
rada de “Arcanjo Renega- 

do”. O ator, que esteve em 

“ltsa sin", da HBO Max, 

fará “As seguidoras”, da 
Paramount+. 

ALECBALDWIN: EU NUNCA APONTARIA 
UMA ARMA E PUXARIA O GATILHO 

depoimento, Em depoimen- 
to espontânea, o pai dela, 

Thell Reed, armeiro vetera- 

no de Hollywood, também 
afirmou que trabalhou com 

Kenney em outra produção 

em agosto e setembro deste 

ano, quando houve um trei- 
namento com atores usando 
munição real. 

Adetesa de Kenney, no en- 
tanto, nega que ele tenha 

fornecido munição real pa- 

raa produção de” Rust”. 
"O Sr. Kenney está coope- 

rando totalmente com as 

autoridades, como tem feito 

desde o trágico incidente. 
Nemo 5r. Kenney nem a 
PDQ Arm & Prop, LLC for- 
neceram munição real para 
aprodução de'Rust”, disse, 
em comunicado, o advoga- 

do Adam Engelskirchen, à 

ABC News 

Com agências internacionais 
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SERTANEJO LIDERALISTA AIRBNB ALUGA CASA 
DO SPOTIFY NO BRASIL 
A: plataforma de streaming musical 

Spotify divulgou sua retrospectiva com 
os mais ouvidos de 2021. No Brasil, o 
sertanejo domina as listas, com sertanejo 
pop, sertanejo universitário e sertanejo no 

dos gêneros mais ouvidos no pais, 

seguidos pelo funk e o pop. A canção 
“Batom de cereja”, da dupla Israel & 
Rodolfo foi a música mais ouvida de 2021, 
seguida por" Facas”, de Diego & Victor 

Hugo; “Ele é ele, eu sou eu”, de Wesley 
Safadão; “Meu pedaço de pecado”, de João 
Gomes e “Baby me atende”, de Matheus 
Fernandes, 

Entre os artistas mais ouvidos no Spotify em 
202, estão o grupo de forrá eletrônico Os 
Barões da Fisadinha, Gusttavo Lima, Marília 

Mendonça, & Mateus e Henrique & 
huliano. Marilia paços arena 
mulher mais ouvidas no ano, 

dupla Maiara & Maraisa. ti mel 
Ludmila e Ariana Grande completam o time. 
Entre os álbuns mais ouvidos no Brasil 

estão trabalhos de João Gomes, Jorge & 

Mateus, Gusttava Lima, Olivia Rodrigo e 
Israel & Rodolhto. No ranking das cinco 
playlists mais ouvidas, duas são de sertanejo: 
Esquenta Sertanejo e Potência Sertaneja. 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(a ÁRIES (21/34 20/04) Euesenta: Fogo Meuatcase trutas 
» Mei dmsigloes eriae Libero egito Marte 

As comqustis futuras dependerão das ações feitas 

no presénte por so é Lão mipartante dar passos contentes 

com Dique área para si Faça ascolhas maduras. avabando 

oportunidades e planós passivas. 

TOURO quiz a 20/5) temente: ferra Motseado: Fes apra 
um phorreprtar Eisergado Maguriar dous 

Hoje você transtard pelo mino das incertezas, e tal 
mevimento domanda sensibdeiade à coragem. Mantenha-se 
firma no processo, confiando na sua evolição Cha para dentro 

E eScute COM atenção a coração, 

GÊMEOS (21/54 20/56) ses erte dx Meiabezor ticos 
Sm plena Cega Php fr macro 

A lorma bomo você se ama ensina à ouro como 
amarre Você deçará leprimar seus desejos. assim como far 
com cs-de quem está do su lado. Esplore Sus anseios mais 
profundos e calorze-es Cuide des. 

JOGOS 

LOGODESÁFIO 

POR SÔNIA FERDIGÃO 

Ly) — CÂNCER (21/6 a 22/7) temente. gua Masatdade pequina 
NN Sapos dee coa rtat Capntoónies Magartia, Lisa 

Dama, Miro você tentará dar conta de tudoe mas um 
pbuco dentro das púucas horas de um dia Dimunia à velóeida- 

de é organize-se antes de parbr para ação. Trace planos possk 

veis € use é ses sersbilniada 

LEÃO (23/72 22/8) Qemnentes fog Miniatidad Fios agro 
cempinem pré deusa Beato: Soil 

Hoi você clamerd chear antigas cortozas de esco q 
eporimantar novos pontos de esta dando chance para 

perspectivas ainda mas promissoras sergoram. Saia da zona do 
conforto deioo a migiea acontecer 

VIRGEM (23/8 A 22,50) temente: Tra Modalidade: viucial 
Spa 2 emplmra ria Peles Regent DeTÓNO 

Acolha sua aparente tesmasia hoje como foco total 
no desenvolvimento de seus objetivos e mantenha-se firme no 
que você acredita Dedigue-se aos detalhes, mas expanda à 
olhar para também encergar além 

Foram encontradas 25 palavras: M de E lotras, É do 6 otras, 5 de 7 

intraz, alóm da palavra original Com a sequência de letras TU foram 

enconicadas | palavras 

Instruções: Esto joga tom os seguntes objetivos À Encontrar à palivra 

original utilizando todas as letras contidas apenas no quadro maior 2 
| Com estas mesmas letras formar à maior número possivel de palavras 
de E letras ou mais 3 Achar outras palavras (de 4 lntras ou mas) com 

à audio da seguéncia de letras do quadro menor As letras só poderão 

ser usadas uma vaz em cota palavra. Não valem verbos, phras & 

| nomes prúpros 

“ESTO “EMO JNTED TIVE) EUNTES “EMNGSE FONE T SEJ) 

ap epugnbas E WO) WO LSYNIO EIPU EJSEUES CEGUNTES "EPUES RIAA |f ENS] “EUESA "ESENA “ERIRU| EUESIO 
“EÉNVE ff EGivE) “EJUES “EDUES “EYED EISE FSUES “EJA EUR “TJSEO EÊUTO “EDNE EISVE “POUE “HeVE copânos 

desrDra Falsa mp 

rr do Lino Th Livro (RJ asa 
'aar a 

Bial o Lo 

Oliapiepeapife! pesdet lap julriel EJEJRjAju[oJEja(s] SHDODDOBRDO 

6 oglobo.com.br/cultura 

AR nas Ted redes sociais | à 
| Elemento [abrev.) | 

Lítio 
(simbolo) 

DE ESQUECERAM DE MIM 
à pensou passar uma noite na casa dos 
McCallisters? O Airbnb listou a casado 

filme para locação, cobrando US$ 25 (cerca 
de R$ 141) por noite, a partir de 12 de 
dezembro e por uma semana, 
O hóspede será cicenoreado por Buzz, 

vivido pelo ator Devin D. Ratray, o irmão 
mais velho de Kevin, personagem de 
Macaulay Caulkin. A ação badala o 
lançamento da Disney “Esqueceram de 

mim no lar, doce lar”, filme que se passa em 
Londres e tem no elenco o pequeno Archie 
Yates, de “Jojo Rabbit”. e Ellie Kemper como 

uma ladra, 

LIBRA (23/54 22/10jtscenta: Me Macahdade irguiios 
Sapos caspies pola drics Meguete Mera 

Você será surpreendido pelos seus própros lalentos 
é habilidades é boja ds limitações deicarho de sei vm empeci: 

lhó. Abrace-as cómo mbl-vação pára superar sous imrtes 

abrindo dó seu poder de adaptação 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/Ntenacte: lgua Moditirto 
Do Fraga complemeciar fas Ragpurto: Ógtlo 

ess Hoje você poderá encontrar rotaaçãos na tus cam 
mhoda, O imalhor será recebii-as coma forma de proteção sem 
forçar a passagem indo alâm das mesh posslbiidades Respa ta 
ar condições Que se apresentaram 

E] fstiel Sipro complementar: Gtrmeos Regarie lópior 

Pa) Morganração da sua rotina hoje deverá levar em 
eosmderação a qualidade co seu rendimento prolissona, bem 
coma as necespdades do seu corpo integralmente Reavaba 
suas preordades e cuide-se bem, 

QUADRINHOS 
MACANUDO tunes 

4% SAGITÁRIO (22/11 A 21/12jnemecio fogo Meduliindo: 

NADA COM COISA ALGUMA  imsé dguiar 

A ação do Airbnb também planeja doar 
fundos parao hospital infantil La Rabida, 
dedicado a “manter e melhorar a qualidade 
devida de pacientes com condições 
complexas, deficiências e doenças crônicas”. 
Mas a casa de “Esqueceram de mim, na 

verdade, serviu apenas como fachada no 
filme. Na série documental "Filmes que 
marcaram época”, da Netflix, o diretor do 
longa, Chris Columbus explicou que o 

interior da casa foi construido no ginásio 
deuma escola, que fez as vezes de estúdio. 
“Era pequena demais para a equipe 

passar pela porta”, disse Columbus. 

Fo CAPRICÓRNIO (22/17 4 2071) musa: terra 
; | headadidosa irei Spa vetrendesmpriar Carros 

ad ocê latão poder de mater isittar suas intenções com 

descuinimento Por só banha em mente aquilo que, de tato 

deseja ver dcuniecer nesta momento Aprovéile o da para dar 

coplincidade dos seus paras 

AQUÁRIO (2141 4 19/7) tem ecte de Moattiado: Fios Signo 
enmplesartar Lado Buparêe: Leao 

O dia favorocerá a troca com bons amos 4 com 
quam os eincuios de afuto são masa profundos. Alva amante a 
o coração para der sas pentimentos acolhidos com confiança, 
Esplare a riqueza das relações, 

geo completar rgem. AEGENE Petuor 

E Ainda que a obstinação sea fundamental para 
akcançar grandes realizações. será preciso manter 2 mente 
aberta para não enrjecer. Mantenha a terra Umida e macia é 
acolha a veda que brota continuamente 

PEIXES (20/24 20/3) Desante lgua tineaia ade: niticos 

FORA DE FOCO suando hrreda 

O CORPO É PORTO hniré istmo 

Editora ; Cabras Couiar! (ab agiobo cérm br, Editora adjunta: Visa io (mana mlendogiada com bry Editor assistente: [ovurdo Roónigues jaodrigues Sog obs com bi) Diagramação Gisino Arura igdamaratsdgioso om br: e Liguelne Dono 

[aegueta globo com br] Telefones: Redação 2524-5703 Pablicidade: 2534-420 pubbcidadeBogiabo com br Correspondência: Rua Marquês de PombuiZS 4º ancas CEP ZU IO 
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RIOSHOW 
LUCIANA FRÕES 
rica gia enerr te 

les são amigos de infân- 
cia, têm a mesma idade e 

carregam o mesmo sobre- 
nome: Kim, que significa 
ouro. Emerson e Dimode 

são os primeiros chels de 
Origem coreana a aporta- 

rem no Rio, ou pelomenos 
não se tem notícia de nin- 

guém com raizes na Coreia 
comandando as panelas por 

aqui antes, situação bem di- 

terente da de São Paulo. 
Descendentes diretos, mas 

nascidos em São Paulo, che- 

Ear am não faz muito tempo 

para chefiar as cozinhas do 
spicy Fish, em Ipanema, no 

caso de Emerson, e do San 

(antes San Izakava), no Le- 

blon, a carpo de Dimodé 

Mas, devagar, miudinho, 

essa dupla afiada começa a 
introduzir o paladar corea- 
no por aqui, e entenda-se 
por isso muita pimenta, fer- 
mentados, alhos, frutos do 

mar, came bovina... Tem 

sushi também (frutos do 

mar abundam na Coreia ),só 
que atendem pelo nome de 
kimbap. 

— Usamos fermentados 

para conservar os alimen- 

tos. Já a pimenta funciona 
para aquecer o corpo no in- 
verno, que é bem rigoroso 

por lá — explica Emerson, 
que em São Paulo foi colega 

dec dégio de Dimode. 

Os dois ficaram afastados 

por anos e Se reencontra- 

ram agora, no Rio. Sequer 

sabiam que haviam abraça- 

do a mesma profissão, ade 
Cor nh eIro 

Emerson começou cedo: 
com 5 anos, acompanhava o 
pai nas pescaria — e virou 
pes cador pr gfissional. Tam- 

bém já ajudava a mãe na co- 
Zinha. Aos 17, caiu no mer- 
cado de trabalho e correu o 

mundo. Teve empregos em 

vários países. 

FERMENTADOS 

Essa semana, além dos pra- 
tos coreanos bibimbap, o 

arroz gohan com legumes 

salteados no óleo de gerge 

lim. ovo, pó de nori e po- 

chujang, pimenta em pasta 
(R$ 58), e do bulgogi, o 

mignon marinado com tu- 
tano & pimenta que passa 
na grelha (R$ 68), Emer- 

som estã colocando no car- 

dápio mais um: spicy pork 

vaki noodles, a barriga de 
porco com macarrão, pi- 

menta szechuan é ovo. que 
é servida na travessa de pe- 

dra sabão famegante (R$ 
63). Emerson diz que deu 

uma ligeira abrasileirada. 

— Usei manteiga, coisa 
que os coreanos não fazem, 

Clube 

O GLOBO 
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Ea 

De pai para filho. “Quando taço omakase. a estrela é o meu kimch|, receita que é ca minha família. com incontáveis combinações de ingred entes”. dz Kim Cimede. no comando do Sam 

CHEFS DÃO UM 
TOQUE DE K-FOOD 
A COZINHAS CARIOCAS 
Deveriam, ficou 

muito melhor — diz o chef, 

que numa festa de hal- 

loween fez o maior sucesso 

com o traje da boneca do 

Round 6 — Sou viciado nes- 

ses seriados coreanos, não 
perco um. 
Dimode reserva os pratos 

po rque 

mais tradicionais coreanos 
para quando serve o menu 
omakase, o mais autoral do 

San, testaurantede cozinha 

“Washoku”, a culinária ori- 

gimal japonesa. Mas os fer- 

mentados também apare: 

cem em vários pratos. 

— Quando faço omakase, 
aestrelaéo meu kimchi, re- 

ceita que é da minha fami- 

lia, com incontáveis combi- 

nações de ingredientes. 
Quanto mais tempo passar 

fermentando, mais gostoso 

tica — diz ele, explicando 

que existem quase 200 ma- 

neiras de se preparar um 
kimechi,mas o maior proble- 

ma no Rio é a dificuldade de 

se encontras produtos DOFE- 

anos por aqui, 

— Só mesmo trazendo de 
São Paulo — explica Dimo- 

de, que é filho de professora 

credenciada pelo consulado 

para ensinar a escrita tradi- 
cional coreana no Brasil — 

Leto bem é entendo, mas fa- 

lar é que são elas... 
No simpático restauran- 

te do Leblon, o apuro dos 

pratos assinados por Di- 

mode enchem os olhos. 
Conchas, arranjos florais, 

gelos secos cuidam de efei- 

tús ES pel | ds, CUT Dt Cd- 

so do Zarigani panko 

shake, as peças de lagos- 

tins empanados em flocos 

de milho, salpicado de las- 

EMERSON KIM E DIMODE KIM 
MULTIPLICAM OPÇÕES NOS MENUS 
ÃO EXPLORAR TÉCNICAS E SABORES 
DE SUAS RAIZES COREANAS 

MUSICAL DE SUCESSO 
EM CARTAZ NO RIO 

Sucesso em Parisa 

Rd partir da década 
mania de 1980, 0 musical 
“Les Miserables é uma adapta- 
ção da obra de Victor Hugo, de 

1862, com a Restauração fran- 

cesa como pano de fundo. 
Adaptada para as telas do cine- 

ma, a peça já passou por Lon- 

dres, Nova York e até pelo Bra- 

sil, Agora, no Teatro Prudenti- 
al, na Glória, a montagem aca- 

dêmica do espetáculo sai com 

ingressos a SUP UFF para assi- 

nantes O GLOBO, Confira 

mais detalhes no site doClube. 

As ofertas anunciadas nesta página 
ficarão disponiveis ao longo da semana 
Consulte condições em c ubeoglabo com br 

Novos pratos. Emerson Kim comanda o Spicy F sh, em iparema 

MOMENTO SPA 
EXCLUSIVO PARA 
AS MULHERES 

Com atendimento em horário 

exclusivo para o público fermini- 

no, o Espaço Vogue Corpo e HH 
Mente, na Barra, oferece 2044 OFF em seus 

proce dimentos aassinantes OCLOBO. 

cas de amêndoas e envolto 

em lâminas de salmão (R$ 

d6);asalada de centollas 
vem temperada com mo- 

lho ponzu (R$ 72); 0 ma- 

guro onsen tamago traz 

cubos de atum com molho 
citricoe ovo perfeito (R$ 

45) e o ebi spicy, lindo, 

com camarões praúdos 
empanados , acompanha- 
dos de molho picante, bem 

ao gosto coreano. 

Com a Hallyu, como é 
chamada a onda coreana, 
epois do K-pop na música, 

do K-drama e de estrondo- 

sos sucessos como o do seri- 
ado Round 6, quemsabenão 

éahora dos K-chefs? 

Ó 
Onde a quando: Splcy Fish Rua 

laria Quitéria 0 Ipanema — 

3400-4335 Seg agua, do meio-da à 

mela-moite; qui a sáb, do medo-qdia ds 

lh; dom da meio-dia ds 22h CL. 

Todos. San. Rua Humberto de 

Campoós 827 lda E Lebron = 

3004-5066. Seg a dom. do meio-dia 

às Lhedas 18h30 à meia-noite. CC: 

Todos 

CULINÁRIA 
FRANCESA QUE 
DERRETE NA BOCA 

eo Ara Erin E ado 

al À e. 

da À E 
-€ ; 

be = 4 

O Amélie Creperie oferece 15% 

OFF para assinantes GLOBO, ex- 

ceto em bebidas. O bistró conta 
com deliciosos pratos da culinária francesa, 

E omo galett Es e crepes que der retem na boca. 
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RUTH DE 
AQUINO 
um squiins agi com ty 

“N ão se pode criminalizar a política”. O 
novo juiz terrivelmente evangélico, 

André Mendonça, mentiu muito na sabati- 
na, nem parecia servo de Deus. Distarçou, 
lambeu a boca seca e repetiu o tique nervoso 
de projetar o pescoço para o lado, o que revela 
ansiedade, Mas Mendonça falou uma verda- 
de: não se pode criminalizar a política no Bra- 
sil. Porque ela |á é terrivelmente criminosa. 

As análises sobre o desempenho de Men- 
donça variam. Uns dizem que ele foi inteligen- 
te, estratégico. Assim, ensinamos à nóssos fi- 

lhos e netos. Quer ser inteligente, convincen- 
te? Minta muito quando for preciso. Com a 

LUCCAS OLIVEIRA 
bnccas dista Dagabo com kr 

O grande lema de “Imper- 

doavel” —tilme em car- 
taz numa única sala em São 

Pauloe que entrano catálogo 
da Netflix no próximo dia 10 
— é que ninguém sai ileso de 
seu próprio passado, Especi- 

almente quando ênecessário 

que a sociedade perdoe os er- 
ros cometidos. À reinserção 
social em paises desiguais co- 

mo Estados Unidos e Brasil, 

aponta a protagonista e pro- 
dutora do longa Sandra Bul- 
lock, é ainda mais cruel 

quando se trata de mulheres 

encarceradas: 
— As mulheres não exis- 

tem no sistema, elas não são 

vistas. E isso foi uma coisa 
dificil de aprender de forma 

mais vivida enquanto faziao 

filme. E mais dificil do que 

para Os homens, ass: CO- 

mo é na sociedade como um 

todo. Se você já está na pri- 

são hã tempo suficiente e 
não sabe coma a sociedade 

mudou tecnologicamente, 

como as coisas são feitas, sa- 

be, como você deveria so- 

breviver? Você é absoluta- 

mente invisível quando vol. 

ta à sociedade. 

ENTRE PRIVILÉGIOS 

Na fase de laboratório pa- 

rã o filme, Bullock con- 
versou com mulheres 

presas e outras que deixa- 

A UNICA 
VERDADE 
DE MENDONÇA 

maior cara de pau. Se perceber que derrapou, 

como no“não derramamento de sangue na di- 

tadura militar”, peça logo desculpas e elabore 
uma mentira maisestapafúrdia. Vai colar. Ain- 
da mais se você for uma autoridade, 

Em que momento Mendonça conquistou o 
coração do Senado? “Não se constrói uma de- 

mocracia sem política, sem políticos e sem par: 

ticos políticos”, afirmou. “Então, todos somos 

contra a corrupção, todos somos sabedores de 
que não se pode criminalizar a política”, Todos 
contras corrupção, todos a favor da transparên- 
cia. Teve checagem? E fake news? Humor? 
Não dá para fingir que a gente acredita. Seria 

"o 
pa 
Nochão. Sandra Bullock é Ruth Sater, condenada por homicídio. que dessa Cadela apõs 20 anos ecenquanto tenta sobrewvver. busca contato com à irmã mais núva. adotada por outra fâmilia 

passar recibo de suprema ingenuidade. 
Não há espaço aqui para listar os crimes de 

nossos políticos. Corrupção é o mais velho 
deles, não importa. o partido no poder. Cada 

um tem sua desculpa. À mais ouvida é: não dá 
p ara EDVET nar no Brasil Sena CoOrmTomper ua 

ser corrompido. Agora, não querem dar no- 

mes aos bois. É vergonhosa a ginástica da Cá- 
mara e Senado, leia-se Lira e Pacheco, para 
desrespeitar 0 Suprema. À determinação de 
Rosa Weber: abram o orçamento secreto. 

Eu quero saber, você quer saber, até as torci- 
das do Flamengo e do Palmeiras querem saber 
quais foram os beneficiados com os bilhões de 

emendas parlamentares. Às verbas da União 
— que são nossas — foram distribuidas, não 

para à bem do povo. O volume de “presentes” 

indecorosos e de mentiras para não revelar 

quem se deu bem no 
tomalâdácânos dois 

pao dam A últimos anos... é de 

ÇÃO, lazer corar. Acesso 
TODOS A FAVOR DA público, trombadi- 

TRANSPARÊNCIA. nhas! 

TEVECHECAGEM? | Querer a justifi- 
É FAKE NEWS? cativa oficial do 

| Congresso para não 

HUMOR? NÃO DÁ Alcir a orçamento? 

PARA FINGIR QUEA a impossibilidade 
GENTE ACREDITA fática de estabele- 

Surta-tera 3122021 | O GLOBO 

cer retroativamente um procedimento para 

registro das demandas”. Entendeu? Não é 

mesmo pa ra entender, A linguagem Lalmti- 

bém é secreta. Desculpe, pessoal, tal pala- 

vreado em código! Combina com “PEC dos 
precatórios . E com “prevaricação”. Brasília 
precisa ter tradução simultânea, Decifra- 

me ou te devoro. 
É, não se pode criminalizar a política. Eu 

queria ver um juiz assumir com a promessa 
de acabar com a impunidade na política. 

Porque é essa a realidade que a gente vive. A 
operação blindagem de políticos que disse- 

minam fake news é um exemplo. 

Mais? A escandalosa impunidade do senador 
Flávio Bolsonaro. Forvespecial cruzado. Entem- 

deu? E dificil, Ainda mais porque tem miliciano 

no meio —e aí é crime diferenciado. Sigilo pa- 
rantido nas operações bancárias do Flávio, ape- 
sar de todas as provas de rachadinhas mil, cho- 

colaterias fantásticas, apartamentos com valo 

ves manipulados —coal, coal, coaxam as sapos 
no pântano ou no Planalto. Por isso Bolsonaro 
não quer debater a fomiglia, Carlos, Eduardo, 

quanta vidraça suja, não tem como lavar a jato. 
Talvez o título correto da coluna fosse “a hi- 

pocrisia de Mendonça” Mas não, O juiz come- 
morou seu “salto para os evangélicos”, Vamos 

aderir ao êxtase da Michelle e entoar, com lá- 

grimas, glórias às alturas e não às baixarias 

NDRA BULLOCK QUER 
NICIAR UM DIALOGO 

ramacadeiaapós cumpri- 
rem suas penas. 

— Me deparei com meus 

próprios privilégios, senti 
vergonha e tristeza pela 
meus pais terem botado co- 

mida na nossa mesa, pode- 

rem me mandar para a esco- 

lae ainda assim eu ter recla- 
mado por não comprar essa 
calça ou aquele vestido — 

relata a ati 1Z, EM COLTEvISta 

por Zoom. — Às Famílias lu- 

tam todos os dias, se sacrifi- 

cam. fazem a coisa certa, & 
ninguém se importa. Nin- 

guém fazum filmesobreseu 

sacrificio, suas decisões de 

fazer acoisacerta. Nós laze- 
mos filmes sobre pessoas re- 

almente bonitas, com lin- 

das roupas, mas esse é um 
filme que vale a pena fazer. 
A partir dos relatos de mu- 

lheres com passagem pelo 

sistema carcerário, a atriz 
montousua Ruth Slater, uma 
mulher de passado difícil, 

que precisa cuidar da irmã 

pequena após a morte da 
mãe e o consequente suici. 

dio do pai. Ameaçada de des- 

pejoda casa ondecresceu, no 
subúrbio de Washington, 

Slater acaba se envolvendo 

num incidente que vitimiza 

o xerife da região, e é conde- 
nada por homicídio, Vinte 

anos depois. liberada anteci- 

padamente por bom com- 
portamento, Slater tenta cri- 

ar uma nova vida, enquanto 
busca notícias sobre a irmã, 

adotada por outra família — 
que, obviamente, nãovêcom 
bons olhos este reencontro. 

Como desgraça pouca é bo- 
bagem, ela ainda precisa li- 
dar com a sede de vingança 

dos filhos (agora adultos) do 

xerifemorto, ecoma famade 
“assassina de policiais”, 

— Todos nós falamos “oh, 

eu não teria feito isso”, mas 

como afirmar isso se você 

não esteve nessa situação de 
luta diária desde que nasceu, 

desde que chegou ao plane- 
ta? A verdade é que ninguém 

sabe como reagiria à uma si- 

tuação extrema como essa, à 
não ser que esteja nela — re- 

Hleteaatrizde57 anos. 

Vencedora do Oscar por 

ATRIZ VIVE A PROTAGONISTA DE 
IMPERDOÁVEL, LONGA QUE TRATA 
DA REINSERÇÃO SOCIAL DE MULHERES 
PRESAS: 'VOCÊ É ABSOLUTAMENTE 
INVISÍVEL QUANDO VOLTA À SOCIEDADE" 

= EO 

“Um sonho possível” (2009) 

e sem ser indicada desde 
2014 (pela ficção científica 

“Gravidade"), Bullock diz 
que tanto no ofício de atriz 
quanto no de produtora não 

“posta de fazer filmes pen- 

sando em prémios, pois aca- 

ba sendo um fracasso: 
— Gosto de pensar que 

“Imperdoável” é um filme 

comercial, apesar de odiar 
essa palavra, mas algo que 

um grande grupo de pesso- 
as pode sentar, assistir, ti- 

car fascinado, com medo, 
emocionado, e fazer per- 

guntas sobre. No final. vo- 

cé pode acabar começando 
uma conversa significativa 

sobre o assunto. E uma his- 

tória universal, com um 
enredo emocionante. Do 

início ao fim. 

De volta à Netflix após o 

sucesso do misto de sci-fi e 

terror “Bird box”, visto por 

mais de 45 milhões de pes- 

soas, Bullock é acompanha- 
da por um elenco de luxo. 

Estâoem“Imperdoável” no- 

mes como Viola Davis, Vin- 

cent D'Onotrio, Jon Bern- 
thal e Linda Emond. A tra- 

ma é uma adaptação para 

longa-metragem da série 
britânica “Unforgiven”, que 
[oi ag ar em 2009, Na dire- 

ção, uma estreante em 

Hollywood: a alemã Nora 
Fingscheidt 

— Tem sido fantástico, pe- 

sado, emocionante e assusta 

dor, tado ao mesmo tempo 
(estrear mum projeto de grande 
orçamento ). É uma experiên- 

cia única de aprendizado e 
acho que daqui a dez anos 

ainda vou olhar para trás e 

aprender algo com essa expe- 

riência —avalia Fingscheitdr, 
conhecida pelo trabalho co- 

mo diretora e roteirista do 

drama “Transtorno explosi- 

vo; Urso de Prata no Festival 

de Berlim em 2019. 

A cineasta entrou no pro- 
jeto em 2019, qua ndo q ro- 

teira de Peter Craig, Hil 

lary seltz e Courtenay Mi- 

les já estava assinado — 
va mperdo ável” foi anunci- 

ado originalmente em 

2010, quando a ideia do 

produtor Graham King era 
ter Angelina Jolie como 

protagonista. Para Fings- 

cheidt, o grande desafio na 
adaptação da TV para o ci- 
nema está no desenvolvi- 

mento dos personagens: 
— Você tem que lidar com 

muitos tipos diferentes, in 

cluindo uma protagonista 

que conecta todos eles, Tra- 
balhamos para contar a his- 

tória através de Ruth en- 

quanto entendiamos quem 
eram as diferentes pessoas 
impactadas por ela, sem 
contundi-las. Para isso, bus- 

camos paletas de cores mui- 

to diferentes, diversos esti- 

las de riqueza e pobreza. 
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LES CA Pça torre Chute 
Boal ras io SPfITO, Sola, 
marta, milita, cozinha qto 
WE aaa Áraa SOMAço df 

tag. Cmbórata, 
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* Procure documentar a transação 
comercial, através de contrato com 
firma reconhecida. 

* No contrato devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
transação comercial apenas 
pesavalmanto. 

* Fomaça seus dados pessóais, por 
fax e/ou telefone, apenas para empre- 
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* Evite receber documentos via faz. 
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| pouco pólo cumprimento dos requisi- 
tos legais porventura siigidos no con- 

taúdo dos mesmos, sequer por even- 

| tunis prejuízos deles decorrentes. O 
| conteúdo dos anúncios é de inteira 
responsabilidade do anunciante. 
Pusgoas físicas à» jurídicas dao má-fé 

| podem utilizar um voioulo de comuni- 
cação para fraudar o ludibriar ds 

| leitores, ou induzi-los em emo. À fim 
de evitar prejuízos, recomendamos: 

| = Antes do solicitar um empréstimo ou 
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| fique a idoneidade de quem eslá 
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identifiquem o fornecedor. 
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Aviso 
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com 4 prateleiras 
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portas e 3 prateleiras 
1,82m X 0,71m X 0,29m 

De 439,00 
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0,75m X 0,80m X 0,45m 

De L2500 
Por sam 00 
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8- Suporte para 
CPU 
0,75m X 0,31m X 0,45m 

De 15800) 
Por 129,00 

à- Conexão para 
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