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da Nóbrega, Batore, PISTOLEIROS 
2, Made Escritânio do 

Crime são nomes associados às mortes por 

encomenda nó Rio. Ão longo de um ano e 

meio, o repórter Raragt Soares vasculhou 
documentos, locais e histórias. “Pistoleiro”, 

Romnte Lessa, Adriano 

(1904-2003) Roberto Marinho 

podcast original Globoplay produzido 
pelo GLOBO e transformado também em 
reportagem, refaz a trajetória dos principais 

assassinos profissionais do estado. No primeiro 
capítulo, a Patamo 500, equipe de PMs de 
onde saiu Lessa, que é acusado de execuções 

como a de Marielle Franco. PÁGINAS 34 e 38 
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CÉU NUBLADO 

Custos ameaçam retomada de 
voos e queda de tarifas em 2022 
Dólar, combustível, recessão e nova variante desafiam empresas aéreas 

Em recuperação após a queda drástica na 
pandemia, o setor aéreo enfrenta eventos 

simultâneos que ameaçam a consolidação 
da retomada, com consequências negati- 

vas para o consumidor. À alta do combusti- 

Paes cancela 

a festa 

de réveillon 

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou 

cancelamento da testa da virada do anoem 
C opacabana, por temor da pandemia, 

atendendo à recomendação do comité ci- 

entífico estadual. O governador Cláudio 

Castro disse que haverá reunião final sobre 
o tema nesta semana. PÁGINA3s 

Ômicron: guia 
explica o que já 
se sabe da cepa 
A nova variante do coronavirus preocupa. e há 

mais perguntas do que respostas sobre ela. Para 
ajudaro leitora entendero novocapítulo dalo- 

vid-19, um guia organiza o que já se sabe co que 
ainda está para ser descoberto sobre a QOmi- 
cron, que difere em sintomas e parece mais 
transmissível do que cepas anteriores. PÁGINA 31 

No garimpo ilegal, rotina 
de ameaças, estresse e medo 

Garimpeiros que chegaram a ocupar o Rio 
Madeira enfrentam jornada de até 40 ho- 
ras, o risco da contaminação por mercúrio 

e o medo do ataque de piratas noturnos, 
relata EnuanDo GONÇALVES. PÁGINAS 154 7 

vel e dos custos com arren damento E ma- 

nutenção de aviões, influenciados pelo dó- 

lar, aliada à recessão e à variante Ômicron 

do coronavirus, dificulta o restabeleci- 
mento da malha aérea e pode reduzir o flu- 
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xo de passageiros em 2022.0 resultado, di- 
zem analistas, será menos oferta de voos e 

passagens ain da mais caras. Neste ano, se- 

gundo a Anac, a tarifa média já subiu 45%, 
informa Ivan MaRTiNEZ-VARGAS. PÁGINA 9 
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PATRÍCIA ROGLO SENSACIONALISTA 

Godfather Pais cresce 
of Harlem” como rabo 
merece atenção de cavalo o) 
SEGUNDO CADERNO SEGUNDO CADERNO 

ENTREVISTANVO BENDEROTH 

“No Natal, o pessoal se 
dá o direito de gastar” 

Otimista,o CEO da Casa&Video 

amplia a rede de lojas em plena 
crise e espera alta de 20% nas 
vendas de fim de ano. “O Natal será 

promocionado”, brinca. mágimAZ 

Vendas de consultores 'porta 
a porta viram “tela a tela de vez 

Catálogos virtuais, Pix e clientes à um clique: 

digitalizados pela pandemia, consultores ven- 
dem mais e rescitam “velho normal”, pácina 20 

Pré-candidatos 
constroem 
agenda para 
evangélicos 
Nadisputa pelosevanpélicos, 30% do eleitora- 

do, os pré-candidatos à Presidência deixam de 
lado pautas identitárias, buscam propor politi 

cas socioeconômicas de impacto nas periferi- 

ase mantêm intensas conversas comas princi- 

pais lideranças religiosas. O presidente Rolso- 
nara acaha de emplacar a primeiro “terrivel 

mente evangélico” ministro do STE. ságinas 

EMENDAS PARLAMENTARES 

PE rastreou entregas de dinheiro a 
escritório de deputado do PL moman 
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Venda seu apê 

Sé: aLofttem s jeitos. de vender seu apê. A gente divulga, 

compra. ou troca pra você. Você ojojo[c] divulgar para mais fo [5 

5 milhões de | pessoas que acessam nosso. Elitelito (o [o TA Se 

ele der match com a Loft, a gente: compra diretamente de você 

com apenas 1 visita. Já se você está em um novo momento de 

* vida, pode trocar o seu apartamento por outro do site. 
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Classificados Loft. 

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e 

conheça alguns de nossos apês à venda. 
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Licenciamento 

ambiental não 
pode virar exceção 
Estudo mostra que projeto para 
afrowxar legislação causará aumento 

MERVAL 
PEREIRA 
O 
bogprogiote globo com fmerval pereira 
editoria ar tigosdaginte cos br 

Contrastes 

brasileiros do desmatamento na Amazônia 

ais uma “boiada” amea- mento (ações para prevenção, mitiga- gens de rejeitos em Minas Gerais pas- O desmonte do teto de gastos, que vai passando no Con- 
ça a preservação das ção ou compensação de danos), sariam a demandar apenas uma licen- gresso com a aprovação da PEC dos Precatórios para fi- 
Horestas brasileiras. O Estudo do Instituto Socioambiental ça autodeclaratória. Tamanha sandice nanciar um programa social que nasce em ano eleitoral sem 
projeto de lei sobre li- (ISA) com a Universidade Federal de EE prosperar num país onde as sustentabilidade financeiranem projeto definido, implode a 
cenciamento ambien- Minas Gerais (UFMG) dá a dimensão de Mariana e Brumadinho ain- última âncora fiscalvigente, Issocontrapõe a esta desastrada 

tal (PL, 3.729/2004), já aprovado na do impacto deletério do projeto, espe- da não cicatrizaram. gestão das contas públicas na esfera federal uma realidade 
Câmara e em tramitação nó Senado, cialmente em relação ao desmatamen- A estratégia ambiental do governo fi- subnacional caracterizada pela boa gestão das contas de di- 

abre as porteiras para os desmatado- to, às mudanças climáricas e às comu- cou explicita na reunião ministerial de versos governos e que não expressa subserviência a ideologi- 
res. Alinhado com a ânsia do govemo — nidades indigenas. Umdoscasos anali- 22 de abril de 2020, o então as — passa pela tradição de bons governos tucanos em São 
em flexibilizar a legislação, ele prati- sadoséaobra da BR-319(Manaus-Por- ministro do Meio Ambiente, Ricardo Paulo e pela mudança pela qual está passando Alagoas sob a 
camente acaba com o licenciamento to Velho), que afetaria 25 unidades de Salles, sugeriu itar a pandemia gestão emedebista; vai desde Goiás, comandada pelo DEM, 
ambiental, que, desdeosanos 1980,se conservação e 12 terras indigenas. A  para“tr passando a boiada, mudando até governos do PT na Bahia, no Ceará e no Piauí. 
mantém como um dos pilares da Poli- pavimentação da rodovia, projetoprio- toda o regramento e simplificando as Olhar para essas experiências com lupa foi a proposta que 
tica Nacional do Meio Ambiente. Sea ritário parao governo, causaria aumen- normas”, Assim tem sido, mesmo de- deu vida ao livro organizado pelos economistas Fabio Gi- 

proposta for adiante, o que é regra vi- to significativo do desmatamento, que poisde Salles ter deixado o governo. ambiagi, Guilherme Tinoco e Victor Pina —"O destino dos 
rará exceção. O preço da insensatez poderia atingir 170 mil quilômetms | Só queo Brasil se comprometeu, na estados brasileiros — Liderança, responsabilidade fiscal e 
será pago pela sociedade. quadrados até 2050, quádruplo do va- COP26, a zerar o desmatamento até prt públicas” (editora Lux), Aobra apresenta uma co- 
Hoje o licenciamento é obrigatório lor projetado com base nas médias his. 2028. O afrouxamento das regras de li- tânea de artigos, assinados por 21 especialistas, com foco 

para todas as atividades que possam tóricas. As emissões acumuladas de cenciamento ambiental valem sentido na realidade fiscal de 12 estados com diversidade de situa- 
causar impacto ao meio ambiente, co- CO mais que quadruplicariam em re- contrário: Só aumenta o ceticismo, in- ções (RJ, SP, MG, RS, ES, CE, RN, AC, BA,GO,ALe DF), 
mo agropecuária, mineração, constru- lação ao cenário sem pavimentação. terno e externo, sobre o cumprimento O livro busca distinguir cadaexperiência individual, para 

ção de estradas, hidrelétricas. Pelopro- A construção da Ferrovia Ferrogrão, das metas. Supor que o licenciamento dela extrair lições diversas para o caminho do sucessooudo 
jeto, aquelas que não sejam “de signifi- entre Mato Grosso e Pará, outro proje- trava o progressoé uma ignorância fracasso na gestão dos recursos públicos. Entre alguns dos 
eis pd —à peido to analisado pelo ISA, cupido não tem] si pngiar Sei casos Doncaueilidos São Paolo exibe o resultado de um 
maioria — estariam sujeitas a uma “li: desmatamento de 53.113 quilômetros — países cada vez mais rejeitam produtos quarto de século de compromisso com a austeridade fiscal. 
cença poradesão de compromisso" au-— quadrados em floresta nativaaté 2030. de áreas desmatadas. Os senadores Na mesma linha, já com duas décadas de adesão, em maior 
todeclaratória e automática. Asaberra-  Aderrubada das regras que vigoram — precisam barrar esse projeto tóxico pa- ou menor medida às melhores práticas fiscais, estão Ceará 
ções não param por ai, Mesmonasem- — háquatro décadas também deixaria ex- rao meio ambiente e a sociedade. An- e Espírito Santo, No caminho oposto, estão Estados como 
preendimentos p encialmente noci- postas as po snoentornode ati- odiscurso do ministro Minas Gerais e, principalmente, o Rio de Janeiro, que de 
vos, ficariam as condicionan- — vidadesdemineração Seapropostafor Leite em Glasgow tombe como as grau de investimento internacional foi à penúria fiscal. 
tes ambientais para conter o desmata- aprovada, 86% dos projetos de harra- grandes árvores da Amazônia. À partir de 2016, importantes mudanças da instituciona- 

lidade federal apoiaram o esforço dos estados em sua tenta- 
tiva de “arrumar a casa”. Diversas medidas foram promovi- 

das na legislação nacional para propiciar uma 
É “ . Analistas  melhoriaestrutural da situação dos estados, co- 

É reciso inferromper o Dacamento explem com moacriação do Regime de Reruperação Fiscal, 
| alguns governos a modernização do sistema para a contração de 

. 7. . . estaduais empréstimos e fornecimento de garantias da 
| | [ conseguiram União, o aprimoramento da metodologia de 

1] ] ecou ur 0] mi l [6] res com cargos CIVIS transformar um classificação de risco do Tesouro e o investi- 

cenário de crise mentonatransparênciadas informações, entre 
emumde celeso Boletim dos Entes Subnacionais, um ex- 

Governo Bolsonaro deveria exigir recuperação celente“taiox" ualiuação Hera ie ea 
. A iscal, enquanto Em 2020, na sequência da PEC da retorma te- 

FESIURCINNETNO E DT de fer E app bo deral, diversos acido implementaram planos 
reputação das Fo Fças Armadas um cominho de de previdência e, em contrapartida ao auxílio 

maior risco | da União dado a eles, foi vedada a concessão de 

| ma investigação de téc- 
| nicos da Controladoria- 
| Geral da União (CGU) 
constatou que cerca de 
800 militares ou penisi- 

onistas de militares com cargos 
públicos na esfera civil podem ter 
recebido salários acima do tetoem 
2020. Caso confirmada a suspeita, 

é obrigação do governo Bolsonaro 
buscar o ressarcimento do que se 
calcula serem quase R$ 6 milhões 
mensais em gastos. 
O aproveitamento de militares 

emudiferentes esferas do governo fe- 
deralé prática antiga não apenas no 
Brasil, como em outras democraci- 
as. Faz sentido empregar profissio- 
nais de alta capacitação onde há de- 
manda por talentos no serviço pú- 
blico. O mesmovale paraoutras car- 
reiras de excelência, como diplo- 
matas ou técnicos de vários setores. 
Nas administrações do PT, milita- 
res tiveram papel de destaque em 
ações ligadas a grandes eventos es- 
portivos e à infraestrutura, como a 
construção de estradas. 

Uma vez eleito em 2018, Jair Bal- 
sonaro fingiu não enxergar o que já 

acontecia em governos anteriores. 
Passou a disseminar o falso argu- 
mento de que integrantes das For- 
ças Armadas não eram usados em 
áreas civis e distribuiu cargos aos 
milhares, nem sempre com base na 
competência ou na capacidade dos 
escolhidos, como o Brasil percebeu 
na administração do general Eduar- 
do Pazuello à frente do Ministério 
da Saúde. Para o ex-capitão que fez 
longa carreira política tentando 
adular militares e integrantes das 
forças de segurança e suas famílias. 

parecia ser o caminho natural. 

Como mostra o relatório da CGU, 
a feirão de cargos civis para milita- 
res promovido por Bolsonaro criou 
umasituação de risco para a reputa- 
ção das Forças Armadas, A lei esti- 
pula um teto salarial baseado nos 
vencimentos dos ministros do Su- 
premo Tribunal Federal (STF), de 
R$ 39.200. Quando a soma das re- 
munerações passa desse valor, 0 ex- 
cedente deve ser descontado. 

Em abril, o Ministério da Econo- 
mia publicou uma portaria autori- 
zando um drible na lei. Militares da 
reserva com cargos civis poderiam 
acumular dois salários, semaneces- 

sidade do desconto. Mesmo benefi- 
ciado pela medida, o vice-presiden- 
te Hamilton Mourão disse à época 
que a decisão poderia ser “legal”, 

mas não era “ética”, resumindo a 

opinião pública nacional, 
A CGU está dizendo agora que 05 

valores acumulados antes da porta- 
ria são irregulares e devem ser res- 
sarcidos. À auditoria também apon- 
tou que cercade 1.500 militares po- 
dem estar em situação irregular na 
administração civil, Entre eles, 930 
militares da ativa que estão em ór- 
pics civis há mais de dois anos, pra- 
zo legal de afastamento, É do inte- 
resse do Brasil que Bolsonaro orde- 
ne uma investigação rápida e minu- 
ciosa a partir do documento da 
CGU, exija o ressarcimento de valo- 
res irregulares e pare de se esforçar 
tanto para desprestigiar a imagem 
das Forças Armadas. 

Princípios editorias da Grupo Globo: http:4/gia ba/pr edit 

reajustes aos servidores estaduais em 2020 e 
2021, 9 que levou a uma significativa melhoria das finan- 
ças. Finalmente, a Lei Complementar 178 — a versão atua- 

lizada da Plano Mansueto — permitiu a contratação de cré- 
dito, na condição de os estados adotarem contrapartidas — 
e uma emenda constitucional aprovada no contexto da 
pandemia criou o estado de emergência fiscal, à Pr 
a acionamento automático de gatilhos quando a relação 
entre despesas e receitas correntes supera 95%, 
O economista Fabio Giambiagi ainda destaca dados apre- 

sentados no final do livro apontando que, em 2016, somente 
um estado obteve nota A naclassificação de risco do Tesouro 
edez nota RB. já em 2020, cincoreceberam nota Ae 5 B. Essa 

realidade regional pode ser afetada, no entanto, por uma de- 
cisão liminar recente do ministro Luiz Roberta Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal, que permitiu que estados emuni- 
cípios façam concursos úblicas para preencher vagas exis- 
tentes, O que estava proibi do pela Lei de Recuperação Fiscal. 
O ministro defende a autonomia dos entes federativos para 
manterem seus quadras de servidores estáveis, mas pode ter 
aberto uma brecha na legislação de contrapartidas fiscais. 
Com este pano de funda, os analistas da obra expõem co- 

mo alguns governos estaduais conseguiram transformar 
umcenáriodecriseemumde recuperação fiscal, enquanto 
outros trilharam um caminho de maior risco. “Sem a com- 
petência e o compromisso da elite pone dirigente do es- 
tado em relação à responsabilidade fiscal, não é possível 
construir um projeto de desenvolvimento de longo prazo”, 

aponta Giambiagi. 
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Desmatamento 

é o sonho de todo 
protecionista 

MARCIO ASTRINI 

O; pecuaristas da Irlanda certamente ce- 
lebrariam com uma boa cerveja preta as 

reações de algumas organizações do agro- 
negócio brasileiro à proposta de legislação 
europeia que veta a importação de commo- 
dities produzidas com desmatamento, 
Quanto mais o Brasil defende seu direito de 
destruir a floresta e emitir carbono, mais o 
lobby agrário europeu encontra motivos 
para discriminar produtos como a carne e a 
soja brasileiras. 

Já escrevemos neste aço que Jair Bol- 

sonaro, ao permitir a explosão do desmate, 
atua como melhor amigo dos protecionis- 
tas que querem barrar o acordo comercial 
entrea UE eo Mercosul. A proposta danova 
legislação europeia agrava a situação: coma 
mostrou O GLOBO na semana passada, 

US$ 50 bilhões em exportações brasileiras 
estão hoje na linha de tiro, e as razões são 
predominantemente ambientais. 
A Europa pode ser só o começo. Na 

COP26, em Glasgow, China e EUA, os dois 
principais parceiros comerciais do Brasil, 
produziram uma declaração em que se 
comprometem a aplicar leis contra o des- 
mate importado, de forma a cumprirameta 
estabelecida na Declaração de Glasgow So- 
bre Florestas de interromper a perda fores- 
tal no mundo até 2030. Como tudo mais 
que envolve a China, a linguagem do texto é 
nebulosa, mas se há uma coisa que aprende- 

mos sobre a ditadura asiática é que ela cos- 
tuma cumprir o que assina. Os EUA deba- 
tem hoje a extensão de uma lei já existente 
sobre madeira ilegal para abranger outras 
commodities. Entre nossos consumidorese 
concorrentes, desmatamento zero está vi- 
rando o novo normal. Para nós, isso deveria 

seruma oportunidade a agarrar. 
Segundo o MapBiomas Alerta, menos 

de 1% dos imóveis rurais brasileiros tive- 
ram desmatamento em 2020. Um estudo 
da UFMG na revista Science |á mostrou 
que apenas um quinto das exportações 
brasileiras de carne e soja estão contami- 
nadas por desmatamento. A esmagadora 
maioria do setor rural vive sem crime am- 
biental e não deveria hesitar nem por um 
segundo antes de enquadrar a minoriaque 
ameaça osganhos detodos. 

:s 

O que seviu nos últimos dias, porém, fai 

uma mistura de pacto de silêncio e confis- 
são de culpa, Dois ministros do regime, 
Tereza Cristina (Agricultura) e Carlos 
França (Relações Exteriores), criticaram 
aproposta europeia como”protecionismo 
climático”. E duas organizações do agro- 
negócio, a Associação Brasileira dos Pro- 

dutores de Soja e a Sociedade Rural Brasi- 
leira, escreveram notas histéricas acusan- 
do os europeus de violar a soberania do 
Brasil ao exercer seu direito de decidir o 
quevaleoque não vai paraoseu prato. Não 
se viu a mesma indignação quando os ir- 
responsáveis do Planalto levaram o des- 
matamento da Amazônia ao pior número 
dosúltimos 15 anos. 
A elite do atraso rural tem ataques públi- 

cos toda vez que os ventos da economia in- 
ternacional ameaçam seu padrão de preda- 
ção. O que essas pessoas querem? Que o 
mundo aceite passivamente o desmata- 
mento que ameação futuro climático de to- 
daa humanidade, alimentado por um go- 
verno ecocida? 
E claro que setores protecionistas da UE 

buscam surfar nas discussões sobre a proi- 

A age 

bição do desmatamento importado. Mas, 

ao contrário do que faz crer a banda podre 
da agro brasileiro, os protecionistas euro- 
peus amam desmatamento. Cada árvore 
ue tomba na Amazônia é mais uma arroba 
e carne e um galão de leite que eles ven- 
dem por lá sem concorrência, À clientela 
entendeu que comprar comida produzida à 
custa de altas emissões de CO: desnecessá- 
rias e de violência rural não é eticamente 
aceitável, Não há mais espaço para desma- 
tamento, seja ele legal ou ilegal, nas cadeias 
produtivas do mundo. E é essa a razão da 
propostade Rev legi! ação do bloco. 
Ao brigar com o freguês em vez de lim- 

par as próprias commodities, 0 governo 
brasileiro e seus comparsas realizam oso- 
nho de toda protecionista. Deve dar para 
ser mais burro do que isso, mas é difícil 
imaginar como. 

Marcio Astriri é secretário executivo 

da Observatónodo Cima, redede 70 

organizações da sociedade civil 

NodaR, Dart Harazim excepcionalmente 

não escreve Roje 
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Uma chance inédita de prevenir a obesidade infantil 

CLAUDIA COSTIN. DANIEL BECKER É 
ROBERTA COSTA MARQUES 

Ro Municipal do Rio correo risco de 
encerrar 2021 sem aprovarum dos proje- 

tas mais importantes em tramitação na Ca- 
sa 0 PL 1.662/19, que promove uma série de 
medidas para a prevenção da obesidade in- 
fantil no municipio. Sua aprovação é funda- 
mental para que, ao voltar às aulas, no próxi- 

mo ano, os estudantes do Rio encontrem um 
ambiente escolar mais saudável, 
O PL, de autoria de Cesar Maia e assinado 

também por outros 18 vereadores de diferen- 
tes partia prever de ul- 
traprocessados em escolas públicas e priva- 
das no município. Nas públicas, o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
restringe a oferta de ultraprocessados e, no 
Ria, sua oferta vem sendo ainda mais reduzi- 
da desde 2002, quando um decreto do Execu- 

tivo regulamentou as cantinas desses espa- 
ços. O PL 1.662 regulamenta também a altura 
das prateleiras que oferecem essetipo de pro- 
duto nos mercados, coibindo essa forma vela- 

dade publicidade infantil, cexigeacriaçãode 
salas, nas empresas, para que lactantes pos- 
sam coletar e armazenar seu leite durante o 
horário de trabalho. 

Inédito no pais, o projeto foi aprovado em 
primeira votação por quase 60% da Casa e, 

agora, precisa de uma segunda votação para 
aaprovação definitiva. Desde que entrou em 
pauta e ganhou a atenção da mídia e o apoio 
de mais de 6 mil cidadãos, o texto já inspirou 

autros trés projetos similares: um munici- 
pal, em Niterói, um estadual, no Espírito 
Santo, e um federal. Talmavimento mostra o 

impacto nacional que sua aprovação pode 
ter, inspirando iniciativas similares. 
No Brasil, uma em cadatrês crianças de 5 

a 9 anos atendidas pelo 
Aescolaéumdos SUS apresenta obesi- 
principais dade e. no Rio, 33% das 
ambientes de crianças e adolescen- 
alimentação tes atendidos pela rede 

infantil e um pública estão com ex- 
importanteespaço — cessode peso, segundo 
de aprendizagem o Panorama da Obesi- 
sobre escolhas dade em Crianças e 
alimentares Adolescentes. Evidên- 

cias científicas robus- 
tas demonstram que alimentos ultrapro- 

cessados estão entre as principais causas da 
obesidade infantil. Trata-se de uma condi- 
ção dedificílimo tratamento, por isso o foco 

na prevenção é tão importante. 
Promover políticas públicas capazes de 

conter esse crescimento é essencial para 
que as crianças se desenvolvam de manei- 

rasaudável e não manifestem outras doen- 

ças crônicas, como diabetes e doenças co- 
ronarianas, ainda na infânciacem sua vida 

adulta —evitandoo comprometimento de 
sua qualidade de vida e a sobrecarga do sis- 
tema de saúde. 
Aescolaéumdos principais ambientes de 

alimentação infantile um importante espa- 
ço de aprendizagem sobre escolhasalimen- 
tares, Proteger esses espaços garantirá não 
apenas que elas evitem o consumo de ali- 
mentos inadequados durante o periodo es- 
colar, como as colocará em contato cons- 
tante com opções saudáveis e fará com que 
sejam estimuladas à criação de melhores 
hábitos alimentares hoje e no futuro. 
Se o PL for aprovado ainda neste ano, o 

municipio terá 180 dias para implementar 
as medidas e se organizar a tempo de pou- 
paras crianças do Rio de mais um ano intei- 
ro expostas aos riscos do consumo de pro- 
dutos ultraprocessados. 
Os vereadores do Rio não devem deixar 

passar esta chance de demonstrar seu com- 
promisso com o bem-estar das crianças do 
Rivedegarantirqueelas iniciem um ano le- 
tivo com escolas mais seguras e saudáveis. 

Claudia Costin é diretora do Centro de Excelên- 

ciãe Inovação em Políticas Educacionars (Cel- 

pe/PEV) cex-secralária municipa de Educação do Rio; 

Daniel Becker é pediatra sanitarista e integrante do 

Conselho de Especia istas da Prefetura do Rio para 

combate à Cow dd; e Roberta Costa Marques e diretora 
executiva do Inst tuto Desiderata 
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Lula com 
chuchu 

dobradinha de Lula e Geraldo 
Alckmin saiu do mundo da ima- 

ginação e entrou no campo da pro- 
babilidade, A ideia parece ter em- 
polgado os velhos rivais, que volta- 
ram a se encontrar em segredo na 
sexta-feira, Se vingar, a chapa pode 
definir a eleição de 2022. 
Apesar de liderar as pesquisas, o pe- 

tista enfrentava dificuldades para am- 
pliar o palanque em direção ao cen- 
tro. Só contava com aliados à esquer- 
da: PCdoB, PSBe PSOL, que pela pri- 
meira vez não deve lançar candidato. 
Para chegar ao Planalto em 2002, Lu- 

la cedeu a vice ao PL de José Alencar. 

Agora o empresário estã morto e o 
partido foi alugado a Jair Bolsonaro, 
Uma aliança com Alckmin não 

atrairia novas siglas, já que ele está de 
saida do PSDB e deve se filiar an PSB, 
Oobjetivo éoutro: quebrar resistênci- 
as em setores que se desiludiram com 
Bolsonaro, mas temem a volta do PT. 
O tucano é um político conservador e 
afável à elite econômica. Sua adesão 
complicariaa vidade quem insiste em 
descrever Lula como um radical. 
Alckmin se preparava para uma 

eleição dificil em São Paulo. que |á 
governou por quatro mandatos. Ele 
lidera as pesquisas, mas precisaria 
concorrer como candidato de opo- 
sição. A máquina do estado traba- 
Hhará pelo vice-governador Rodrigo 
Garcia, recém-tiliado ao PSDB. Um 

fracasso poderia significar o fim da 
linha para o ex-governador. Ele já 
saiu humilhado da última eleição 
presidencial: montou a maior coli- 
gação e teve menos de 5% dos votos, 
A migração para o palanque de Lula 

PO vai desagradar 
Em 2018.0PT muitos eleitores 

não conseguiu de Alckmin, mas 
atrairo centro podecatapultá-lo 
para derrotar devolta ao cená- 

Bolsonaro. Agora rionacional. Der- 
Lula e Alckmin rotadoem2006e 

podem viabilizar 2018, ele voltaria 
a frente ampla à fila do Planalto. 

E ainda se vinga- 
ria de João Doria, que senegou a apoiá- 
lo para o Palácio dos Bandeirantes. 
Pesquisas encomendadas pelo 

PSB indicam quea chapa com Alck- 
min aumentaria a votação de Lula 
em São Paulo. Como o estado con- 
centra 22% doeleitorado brasileiro, 
isso pode deixá-lo mais próximo de 
uma vitória no primeiro turno. 

Antes de convencer o eleitor, os 

dois precisarão dobrar os próprias 
aliados, Do lado petista, as resistên- 
cias à chapa já encolheram. Hoje se 
limitam a algumas vozes da esquer- 
dado partido, que chamam. tucano 
de neoliberal e lembram seu apoio 
ao impeachment de Dilma Rousseff, 
No grupo do ex-governador, há me- 
do di reação dos eleitores antipetis- 
tas. Mas Alckmin parece disposto a 
sacrificar parte de sua base em nome 
do discurso de conciliação nacional, 
Os defensores da chapa argumen- 

tam que à disputa de 2022 não será 
apenas mais uma eleição. O resulta- 
do pode definir o futuro da demo- 
cracia brasileira, sob ataque da ex- 

trema direita no poder. Reeleito, 
Bolsonaro ganharia novo fólego pa- 
Ea dvariçar Com seu pro] etoanto ritá- 

rio. Ele voltou a deixar isso claro na 
última terça, ao comemorar a filia- 
ção ao PL com ameaças veladas ao 
Supremo Tribunal Federal. 
No segundo turno de 2018, 0 PT 

tentou atrair a centro-direita para 
impedir a vitória do capitão. Os tu- 
canos torpedearam o acordo, com 
as consequências conhecidas. Qua- 
tro anos depois, Lula e Alckmin 
dem tirar a frente ampla do papel, 
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FOCO NAS IGREJAS 
Presidenciáveis modulam discurso 
e tentam se aproximar de evangélicos 

FRELAO BRNCHM/ DEEP 

Lula cogitou uma “carta 

aos evangélicos”, mas tem se 

dedicado por ora a encontros 
virtuais. Em um deles, nã se- 

mana passada, com lideran- 

cas evangélicas simpatizan- 
tes do PT, o ex-presidente 

deu o tom da campanha e fo- 

cou na defesa de políticas pú- 
blicas implementadas nos 
gúvernos petistas que benefi 

ciaram moradores da perife- 

ria, áreas com forte presença 
das igrejas. Às pautas identi- 

HENNARDO MELLO, JAM NIKLAS tros temas, como a legaliza- Culto. tárias, que desagradam os 
er cão dos jogos de azar, que so- Boisonaro na evangélicos e estiveram pre- 
mens trem oposição do segmento, Igreja Batista sentes na campanha do P1 

e a ampliação da imunidade Atude-busca  em2018,devemficardefora 
R' E esentando hoje cerca tributária de organizações por ações do discurso de Lulaem 2022, 

um terçoda população religiosas, interlocutores do concretas na — À reunião foi importante 
econsiderado decisivo paraa  gruporeligioso esperam ago- reta final do para mostrar que ele terá uma 
vitória de Jair Bolsonaro em — rareceber o apoio de Bolso- mandato relação republicana com as li- 

2018, o eleitorado evangéli- naro a seus pleitos durante a deranças religiosas, da forma 
co ja atrai o foco de presiden- tramitação de projetos des- que teve no periodo em que 
ciáveis na pré-campanha pa-  sassearas no Legislativo. governou o pais — afirma o 

ra 2022, Com taxas de apro- Recém-filiado ao Podemos pastor Ariovaldo Ramos, coor- 
vação superiores entre os in-. ede olho na disputa pelo Pla- denador da Frente de Evangé- 
tegrantes dessas denomina-  nalto no ano que vem, Moro licos pelo Estado de Direito. 
ções, Bolsonaro buscanareta convidou o presidente da As- O encontro da semana pas 

final do mandato entregar sociação Nacional dos Juris- sada foi voltado a evangélicos 
ações concretas voltadas pa- tas Evangélicos (Anajure), que historicamente têm liga- 
ra este público, como a indi- Uziel Santana, para coorde- ção com o PT. A avaliação é 
cação de André Mendonça, nar um núcleo de ações e que será necessário ampliar 
ex-advogado-geral da União Gesto. esse contato para outros gru- 
e pastor preshiteriano para à 

Supremo Tribunal Federal 

agendas visando a este see 
mento. Santana diz que se hi 

cenciou da Anajure, pois aen- 
Lulzencontrou 

dbispo Mandel 

pos como pastores trabalhis- 

tas e evangélicos ligados, por 

(STE). Jão ex-presidente Lu-  tidade“não se vincula a parti- Ferreira da exemplo, à ex-ministra Mari- 

la (PT) e Ciro Gomes (PDT) dos políticos”, e deve aceitar Assembleia na Silva (Rede) 
atuam para contormmar resis- formalmente o convite do ex- de Deus de Apesar de resistências ao 
tências, modulandoo discur- juiz da Lava-jatoem breve. Madureira, PTeáesquerda, pesquisas re- 

so para evitar pautasidentitá- A Anajure foi uma das enti- emjunho centes têm apontado que 
rias. Assim como o governa- dades que apoiou a indicação Bolsonaro não abre grande 
dor de São Paulo, João Doria de Mendonça ao STE. Moro, vantagem em relação a Lula 

(PSDB), eles pretendem mi- que havia criticado publica- entre eleitores que se decla- 
rar problemas econômicos mente Mendança depois que ram evangélicos. O pastor Si- 
que atingem especialmente este o sucedeu no Ministério las Malafaia, da Assembleia 
os evanpélicos mais pobres. da Justiça, alegando que ele de Deus Vitória em Cristo, 

Oex-juiz Sergio Moro (Pode- “nem teve autonomia de esco- diz ter orientado o presiden- 
mos), por sua vez, estâmon-  lherodiretor da PF” elogiouo tea se prevenir contra avan- 
tando um núcleo em sua indicado de Bolsonaro após ças do petista no segmento 

equipe para fazer ainterlocu- sua aprovação pelo Senado. através da eventual escalação 
ção com o segmento. Moro citou os “atributos técni- de um vice evangélico na 
As tentativas de aproxima-. cose formação cristã” de Men: Ponte. chapa, o que, por ora, não faz 

ção com esse público, que donça, afirmando queo “forta- Moro com parte dos planos do petista 

comporta estratos sociaiseli- lecimento do combate à cor- pastores nem de outras campanhas. 

nhagens teológicas diversos, rupção” foiuma das marcas de ex-juiz da esta — Tenho dito ao presiden- 

ocorrem em paralelo à inten- seutrabalho na AGU. montando um te que ele tem o segmento 
sificação do lobby de parla- micieovoltado evangélico ao seu lado, por- 
mentares e pastores ligados — ACENO AO GRUPO para Esse tanto, deve buscar outros 
às igrejas mais populares do Em seu discurso de filiação segmento campos para somar Só vejo a 

pais. Hoje alinhado a Bolso- ao Podemos, em novembro, hipótese de um vice evangé- 
nara, o grupo inclui lideran- Moro já havia feito acenos lico, e disse a ele, se Lula tam- 
ças de denominações pente- aos evangélicos, ao defender bém escolher um. Paraevitar 
costaise neopentecostais co-  anecessidade de “proteger a essa eventual tentativa do PT 
mo o pastor Silas Malafaia, o familia” e dar “uma sólida de tirar casquinha dos evan- 
bispo Manoel Ferreira e o formação moral”. gélicos — disse Malafaia. 
apóstolo Estevam Heman- — O segmento cristão tem 

des, além de mi comoo uma agenda que vai para RODADA DE ENCONTROS 

deputado federal Marco Feli- além das pautas de costumes. Ciro Gomes, que tem feito 
ciano (PL-SPjeoesx-senador Esóverque igrejas são funda- acenos aos evangélicos nas 
Magno Malta (PL-ES), quese  doras de instituições como Acuno. redes sociais, deve fazer 
uniram para pressionar o escolas, hospitais, projetos Ciro gravou uma rodada de encontros 
Congresso aaprovar no Sena-  paraa população miserável. videosegurando com representantes de igre- 
ia o nome de Mendonça. O  Essaéumatônica(decampa- abbiaca jas de pequeno e médio por- 

xAGU classificou sua ida nha) que tenho conversado Corst tuição te. Em junho, o pedetista 

Ea o STE como “um salto com Moro —disse Santana. e dizendo gravou um video segurando 

para os evangélicos” No campo da centro-es- que não são lado alado a Constituiçãoe a 
A vitória de Mendonça foi querda, embora as cúpulas de “gontlitantes” biblia, e defendeu que os h- 

encarada por essas lideran- grandes igrejas como a As- vros não são “conflitantes”, 
cascomourna demonstração sembleia de Deus de Madu- — Não varnos debater temas 
de força e da importânciade eira e a Universal tenham identitários. Vamos focar em 
que e apoio em bloco seja apoiado gestões do PT, a pos questões como salário, traba 
mantido na campanha à ree- sibilidade de atrair novamen- lho e transporte —dizo pastor 
leição de Bolsonaro. te essas lideranças, mais liga- Alexandre Gonçalves, prest- 
— Nosso papel serâmanter  dashoieà pautade costumes e dente do Movimento Cristão 

a nossa base unida, somos à  aobolsonarismo, étratada co- Trabalhista, ligado ão PDT 

mais fiel que o presidente mo remota. Nesse contexto, Doria, escolhido pré-candi- 
tem — afirma Feliciano. Lula e Ciro têm apostado em dato do PSDB nas prévias, co- 
Além de cumprir a pro- adesões pontuais e procurado meça a montar sua estratégia 

messa de um ministro “terri- estabelecer pontes com igre- Estratégia mirando uma possível cone- 

velmente evangélico coma  jasmenores, além de alas cha- Dorta em «ão com eleitores evangélicos 
chegada de Mendonça ao 

STE, Bolsonaro perdoou R$ 

L4 bilhão em dividas das 

madas “progressistas” 
Em junho, Lula chegou a se 

reunir no Rio como bispo Ma- 

encúniro com 

uangé | cos 

PlNeThador QUEr 

de baixa renda através de pro- 

gramas sociais do goverho 

paulista, como Bolsado Povo 

igrejas. Apesar disso, lideran- noel Ferreira, lider da Assem- tentarconexão  covale-gis, em uma linha pa- 
ças têm lembrado o presi-  bleia de Deus de Madureira, por meio de recida com a de Lula. Embora 

dente que pautas caras ao em um sitio do presidente da programas aliados de Doria acreditem 

segmento seguem não aten- Assembleia Legislativa do Rio sDlais queo Republicanos, nacional 
didas. Algumas dependem 
do próprio Bolsonaro, como 

atransterência daembaixada 

brasileira em Israel de Tel 
Aviv para Jerusalém, A ban- 

cada evangélica também se 

opõe à facilitação do acesso a 

armas de fogo promovida pe- 
lo governo. Em relação a ou- 

(Alerj), André Ceciliano (PT), 
Apús o vazamento do encon- 

tro, outras lideranças políticas 
e religiosas ligadas à igreja, e 
que apoiam Bolsonaro, alega- 
ram que setratou de umavisita 
de “cortesia” e que não muda- 
riao apoio à reeleição do atual 

presidente. 

mente, deva eMpCHLAL Bolsonaro, 

o partido da Igreja Universal 
taz parte da base do tucano no 

governo de São Paulo, O secre- 
tário de Esporte, Aildo Rodri- 

gues, filiado à sigla, é visto co- 

mo um nome que pode aproxi- 
mar o governador de lideran- 

ças evangélicas. 

O O. 
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KNDRE JORCE EAPOLRAPIES tara 

ENTREVISTA média entre os evangélicos? 

Robson Rodovalho / FUNDADOR DA IGREJA SARA NOSSA TERRA 

“DEVERÍAMOS TER DOIS 
OU TRÊS MINISTROS 
EVANGÉLICOS NO SUPREMO” 
THIAÇO PRADO tisgo prasofoginbo cam br 

O presidente é uma pes- 
soa bem intencionada, 

verdadeira e que fala o que 

sente. É espontâneo sem 
ser travestido de marke- 

ting. Tem muito valor isso 
num mundo tão maquiado 
como o de hoje. À crise 

econômica atingiu todos 

os países por conta da pan- 
demia e não por decisões 
erradas dele. Pelo contrá- 

rio. O dinheiro da União 
foi repassado para os esta- 

Eurdador da igreja Sara família. Masodiscursode OBrasiléo segundo país do dos. E sobre o combate ao 
Nossa Terrace um dos li- abertura de espaço para mundo em mortes pela coronavírus, seo Ministé- 

deres evangélicosque mais minorias nasociedadeaca- Covid-l9eodesempregoe a rio da Saúde não comprou 
se engajaram nacampanha  bou ofuscando o tamanho | imflação atingiram altos as vacinas três meses an- 
pelaida de André Mendon- da maioria, O presidente índices este ano. Qualo tes, é porque não havia 
ça para o Supremo Tribu- Bolsonaro enxergouissoe segredo para Bolsonaro condições contratuais pa- 
nal Federal (STF), o bispo 
Robson Rodovalho acredi- 

taque, depois do Executivo 

e do Legislativo, é hora de 

fez a correção histórica, manter popularidade acimada Lacuna. Piá a bespo, evangélicos ocupam pouco espaço mo Judiciário ra tal. Hoje, no entanto, 
somos um dos paises que 

mais vacinam no planeta. 

ampliar ainda mais os es- Não incomodam as agendas 
paços do segmento no Judi- or Multiplan conflitantes com os 

ciário. Eleafirmaque o pre- evangélicos como a defesa 
sidente Jair Balsonaro con- das armas e da liberação 
tinuará tendo o apoio dos do jogo? 
evangélicos na eleição de 

2022 porque o PT descum- 
priu o que prometeu na 
pauta de costumes en- 

No campo das armas, 

muitos evangélicos são a [a- 
vorda posse. Há uma sensa- 

ção generalizada da impo- 

quanto governou. tência do Estado no campo 
da segurança pública. Nojo- 

Nas últimas décadas, os go, é verdade, a maioria é 
evangélicos ampliaram contra, eu inclusive. Mas há 
espaços elegendo pessoas a favor por enten- 

representantes no Executivo e der que é passível desenvol- 
no Legislativo. Por que a ver regiões estagnadas, To- 

importância de expandir das as nações colonizadas e 
influência no Judiciário? que viram o protestantismo 
Porque o es paço n ão CON 

diz com a nossa represen- 

tação de mais de 30% da so- 
ciedade brasileira. Na pri- 
meira instância do Judiciá- 

se expandir como Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra 

e Austrália são lenientes 
coma questão do jogo. 

rio temos membros, a pro- Não incomodam sequer as 
porção cai na segunda ins- denúncias de rachadinha 
tância e se reduz ainda contra os filhos do presidente? 
mais em cortes superiores. 

Até a nomeação de André 
Mendonça na semana que 
passou, o STF não tinha 

evanpélicos. justamente 
por isso houve uma mobili- 
zação nuncaantesvistadas 

Rachadinha faz parte do 

ambiente da política e a 
oposição maximiza esse te- 
ma. Para isso tem a Justiça, 

cabe a ela condenar ou ah- 
solver. Não podemos fazer 
julgamentos prematuros. 

nossas lideranças. 
Como vê as sinalizações de 

Que pautas são essas que presidenciáveis para os 
estãono STF que tanto evangélicos como os gestos 
interessam aos evangélicos? do ex-presidente Lula? 
Algumas já foram julgadas 

como a criminalização da 
homofobia, com resultado 

final confuso. Outras ques- 

tões ainda serão abordadas 
como a descriminalização 
do aborto e do porte de dro- 

vas. São temas delicados. 

DE 23/M A 24/12 

A CADA R$ 600 EM COMPRAS = INÚMERO DA SORTE PARA CONCORRER à 

R$ 500 MIL + 5 NIVUS 
* Multi 
CADAS? - SUAS NOTAS 
EMCLLS VAMENTE PELO APR HULTI, 

BANDO E DONDE DU SER 

NÚMEROS D DA SORTE EM DOBRO 

E natural, mas não basta 
conversar, é preciso se com- 
prometer com certos valo- 

res. O PT já fez isso lá atrás. 
Fizemos alguns acordos 
com Lula e Dilma em temas 
como ideologia de gênero 

nas escolas e pautas LGBT. 
Eu, (pastor Silas) Malafaia e 

Quais os próximos passos a EM VALE S-COM PRAS* PARA CLIENTES MULTIVOCÊ GOLO” [ bispo Edir) Mace apela 

aoongiicos paracrgándr oo pn a DS é adiiiêjv o 
influência no Judiciário? 01º) Tupa lecidos porque, em vários 
Deveriamos ter pelo me- Bg NewYorkCityCente er ga BarraShopping ip E AHTAR momentos, candidatos do 

nos dois ou três ministros vocÊ PSDB não aceitaram que 
evangélicos ou do segmen- 
to cristão na Corte. Digo 

cristãos praticantes, por- 

queriamos. Com o tempo, à 
PT acabou não cumprindo 

us acordos e implantou uma 
O io Pl o Di o a a o 2 a fai LO a ia fio di, OO o A o o O o Ti O E DE O O, Ha a Li | a 

EA Ch fa o O A RR a AMP E E-APS i ELRO E RA Ca ob CT  A 08 di tnra segu tgo mpe mçõ 

A eme o e que é claro que há hoje no 
STF excelentes ministros 

compartilhando valores da 

Religiosos esperam retomar pauta de costumes na Corte 
Com a chegada de André Mendonça ao STF, evangélicos pretendem influenciar julgamentos sobre temas como aborto e homofobia 

ANDRÉ DE SOLZA 
ancas rasto fita agraba com be 
ua o 

gora que O Supremo Trl- 

ei Feder AL (STE) val 
contar com um ministro 

“terrivelmente evangélico”, 

como declarou o presidente 

Jair Bolsonaro sobre a indica- 
ção de André Mendonça, o 
segmento religioso prepara 

novos “saltos”. A expectativa 

é que cónsiga pautar dis- 
Cus sÕES sobre processos em 

trâmite na Corte de interesse 

direto do grupo. São ações 
que tratam desde questões 
COMIDO aborto até PELE TÇA, 

de missões religiosas em ter- 

ras indígenas isoladas, pas- 
sando pela descriminaliza- 
ção do porte de drogas para 
uso pessoal e restrições ao 
funcionamento de templos 
emrazão da pandemia, 
O aborto, ponto sensivel a 

muitos evangélicos, é o tema 
de uma ação em que o PSOL 
pede a liberação da prática até 

a 12º semana de gestação. Ho- 
je, ele é permitido apenas em 
casos de estupro, risco à vida 

da mãe e anencefalia, quando 

ofetonão tem cérebro. A ação 
já foi discutida em audiência 
pública organizada em 2018 

pela relatora, a ministra Rosa 

Veber, quando à Associação 
Naide dos Juristas Evanpé- 
licos (Anajure), que em geral 

endossa pontos de vista con- 
servadores, se manifestou, 
por exemplo, contra o pedido 

do PSOL. Até hoje, o caso não 

toi julgado. 

RELIGIÃO EESTADO 

A Anajure acompanha de 
perto parte das ações no 
STF. Luigi Braga, diretor de 
compliance da entidade, diz 

que a Anajure não tenta mis- 
turar religião e Estado, mas 
apenas assegurar o direito à 

liberdade religiosa e de ex- 

ressão religiosa. Ele tam- 
bém ressaltou que 05 evan- 
gélicos são um grupo diver- 

so e, dependendo do tema, 
vai haver mais consenso ou 

divergências. 

— Algumas matérias são 

de total consenso, por 
exemplo, aborto, Mas a 
questão da homossexuali- 

dade, houve uma divergên- 

cia forte com relação se ha- 
viaocrimede homofobiaou 
não — disse Luigi Braga. 

A homofobia recebeu 
atenção especial da Anajure 
e de outras entidades liga- 

das aos evangélicos em ra- 

zão da possibilidade de acri- 
minalização da prática atin- 
Ei r pasta DES Lu pregar 

contraa homossexualidade. 

Em 2019, 0 STF equiparou a 
homofobia ao racismo, des- 

tacando por outro lado quea 

criminalização não restrin- 

gea liberdade religiosa, des- 
de que as manife stações não 

configurem discurso de 

ódio, ou seja, não estimu- 
lem a discriminação, a hos- 
tilidade ou à violência, De- 

pois disso, a Advocacia-Ge- 
ral da União (AGU) apre- 
sentou tum recurso para quo 

agenda contrária ao que 
acreditamos, atropelando 

os valores familiares. 

o STE esclareça os limites 

dessa decisão, o que não foi 
feito até agora. 

Ainda em relação à hbomo- 

fobia, o PSOL apresentou 
umaação paraobrigarocom- 
bate ao bullying homofóbico 

nas escolas. "Ocorre que, não 

raro, as propostas de preven- 
ção ao bullying homofóbico 
se convertem em programas 
de verdadeira promoção das 
teorias de gênero”, argumen- 
tou a Anajure. 

A “ideologia de gênero”, 

termo em geral usado por 
pessoas contrárias ao ensi- 
node questões relacionadas 

à diversidade sexual, tam- 

bém é discutida no STF. Há 
algu mas ações questionan- 

do leis municipais que proi- 

bem tal prática nas escolas. 
Algumas foram suspensas, 
outras não. 
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ELEIÇÕES 2022 
Em queda 

Sinal amarelo no Palácio do 
Planalto: todas as pesquisas 

da semana passada foram 

unanimes em apontar 

uma queda nas intenções 

de votos de Jair Bolsonaro. 

Glória ao Neto 

Sempre imprevisível, Cabo 
Daciolo botou na cabeça que 

achouo vice ideal para sua 

nova tentativa de virar pr 
dente da República, Já lançado 
pré-candidato pelo Avante, 

Daciolo quer porque quer 
como companheiro de chapa 
o youtuber Felipe Neto, esco- 

lhido pela “Time” um dos cem 

nomes mais influentes do 

mundo (além de ter 14,2 mi- 
lhões de seguidores no Twitter 

e também no Instagram e 43 

milhões de inscritos em seu 

canal no YouTube). Emissári- 

os do político insistem na pro- 

posta e telefonam dia sim, 

outro também, aos p rod ILOTES 

de Neto que, claro, não vai 

considerar a olerta. 

Aliado... 

Jair Bolsonaro não postou 

nadade saber da intenção de 
Abraham Weintrauh de lançar 

uma pré-candidatura ao go- 

vemo de São Paulo “com ou 
sem seuapoia. O presidente 

não quer saber de Weintraub 

atrapalhando seus planos para 

o estado mais poderoso do 
Brasil: deseja larnçai Tácísio 

de Freitas ao Palácio dos Ban- 

deirantes, e a candidatura do 
ex-ministro dividinia votos. No 

entorno de Bolsonaro, a avali- 

ação é de que Weintraub tem 
“baas idejas”, mas fez “uma má 
gestão no MEC, não entregou 

resultados e, por isso, ficaria 

sem chance de concorrer com 
a lista de entregas de obras do 

ministro da Infraestrotura. 

«renegado 

Weintraub foi avisado por 

deputados bolsonaristas de 

que deveria disputar uma 
cadeira na Câmara, mas o 

ex-ministro considerou à 

cargo “pequeno” para seu 
“tamanho , O ex-ministra 

tem mandato de diretor- 

executivo do conselho do 

Banco Mundial até 2022. 

LAURO 
JARDIM 

O 
ego obs cor Alaurejandiia 
Com João Pauha Saconi, Marta Srpacenhopl e Nasrá Trindade 

Armas 

eleitorais 
O Palácio da Planalto lança ainda este 
mês mais uma arma poderúsa para a 
campanha de reeleição de Jair Bolso- 

naro. Um novo e encorpado plano 
de concessão de microcrédito como 
nada modesto objetivo de alcançar até 
20 milhões de pessoas. À Caixa serão 
veículo do governo nesta operação que 
alcançará sobretudo os negativados — 

algo tundamental num país em reces- 

são, em que a massa de brasileiros no 

vermelho é superlativa. E se oatual 

rograma de microcrédito da Caixa, 

ançado em setembro, tem um limite 

de R$ Imil, oque está sendo gestado 
pelo presidente do banco, Pedro Gui- 

marães, poderá chegar a R$ 4 mil. 

GOVERNO 
ATODO VAPOR1 

Jair Bolsonaro deu início às conversas 

para acampanha à reeleição em 2022. 

Fora da agenda, recebeu para uma 
reunião no Palácio do Planalto na 
quarta-feira passada seu mais novo 

correligionário, Valdemar Costa Neto, 

além de Marcos Pereira, do Republica- 

nos, cos ministros Onyx Lorenzoni 

e Ciro Nogueira — uma espécie de 

reunião de cúpula do Centrão. 

Ali, definiu-se que Flávio Bolsonaro 
serão coordenador da campanha. 

ATODOVAPORZ 

Ogrupo que se reuniu com Bolsonaro 
jáiencomendou a marqueteiros estra- 
tégias que devem ser adotadas na cam- 

panha. Pelos cálculos das partidos, O 

presidente terá cinco minutos de tem- 
po de TV, além de outros cinco minu 

tos de pequenas inserções transmitidas 
ao longo do dia. (Em 2018, Bolsonaro 
contou com apenas oito segundos). Na 
avaliação dessa turma, Bolsonaro terá 

tempo de sobra para mostrar as realiza- 
ções de seu governo, mas vai competir 
em tempo igual com seu principal ad- 

versário, Lula. Bolsonaro tem sido 

orientado a falar das pautas positivas 
da governo;como o Pix. Outro conse- 

lho é para que ele amenize o discurso 

radical contra a vacina de Covid-l9 

e retome a bandeira de costumes. 

. 

BRASIL 
Rachando na área 

Fabricio Queiroz andou 
circulando por Brasiliana 
semana em que Jair Bolso- 

naro se filiou ao PL, 

Fora de controle 

Está em construção uma 

tentativa de colocar o Coal 

sob a tutela deum órgão 

de fiscalização e controle. 

A avaliação no governo e 

no Congresso é deque 
independentemente de o 

órgão estar vinculado ao 

Banco Centralou ao Mi- 

nistério da Justiça, oque 
ele precisa mesmo é ser 

tiscalizado, 

Lima sugestão que estã 
sendo discutida: colocá-lo 

soba supervisão do Conse- 

lho Nacional de Justiça. 

ELEIÇÕES 2022 
Martelo batido 

Tereza Cristina está de malas 

prontas parao PP, de Ciro 

Nogueira. 
A ministra da Agricultura vai 
deixaro DEM para concor 

rel pelo Progressistas à uma 

cadeira do Senado por Mato 
Grosso do Sul 

Em 20158, Tereza Cristina foi 

cotada para ser vice de Geral- 

do Alckmin na chapa presi- 
dencial, mas as conversas 

não avançaram e ela elegeu- 
se deputada federal. Agora, 
seunome voltou a seropção, 
mas dessa vez, numa com- 

posição com fair Bolsonaro. 

A disputa real 

De um político graúdo e ex- 
periente do Centrão analisan- 

do as dificuldades que Serpio 

Moro pode ter para crescer na 

disputa eleitoral contra um 
Jair Bolsonaro disposto a 

abriro cofre para se reeleger: 

“O Moro vai dispatar com o 

Erário, não com o Balsonaro” 

O baú da Cássia 

O distinto público terão prazer de 
ouvir nos próximos dias uma música 

inédita cantada por Cássia Eller. 

A canção “Espirita do Som”, com- 

posta por Péricles Cavalcanti e Chi- 
co Evangelista, foi gravada numa 

apresentação ao vivo em Brasília, 

em 1985. Cassia tinha 22 anos e 
somente cinco anos depois estrearia 

emdisco. À música, com pegada 

roqueira e blueseira, integrava o 
show” Dose dupla”. A versão que 
será lançada pela Universal Music 

na sexta-feira une a voz co violão 

originais de Cássia aos arranjos € 
gravações de uma banda atual, con- 
vocada pelos produtores Rodrigo 

Garcia, Pedro Fonseca e pelo talen- 

toso Chico Chico, filho da artista — 

eque, aliás, acaba também de lançar 

umexcelente álbum. À gravação em 

fita cassete desse espetáculo chegou 
às mãos de Chico hã mais de uma 

década. O áudio foi restaurado e a 

banda foi formada, com muitos mú- 

sicos que tocaram com Cássia. 

R$ 150 milhões 

O Flamengo está negociando 

a renovação do seu contrato 
com a Adidas. Propás um 
contrato de R$ 150 milhões 

por trés anos. Ou seja, 

R$ 50 milhões por ano. Quase 
a dobro dos R$ 30 milhões 

anuais pagos atualmente 
pelaempresa ao clube. 

ECONOMIA 

Falso brilhante 

Avendada H. Stern para a Vivara, 
que em junho esteve por um fio 
pára se concretizar, empacou. 

Ap etite canadense 

O fundo de pensão canadense 
CDPQ, um gigante com 

USS 300 bilhões em ativos, deu 
um mandato ao Bank ol America 

e Santander para comprar a par- 
ticipação da Andrade Gutierrez 
na CCR. Mas a ambição dos 
canadenses é maior, Nas 
conversas, os bancos afirmam 
que o objetivo do CDPQ 
é fechar o capital da empresa. 

Sem o selo ESG 

O Indice de Sustentabilidade Em- 
presarial da B3, lançado na sema- 

na passada, foi festejado pelas 34 
grandes companhias que o inte- 
gram, inclusive com fatos relevan: 
tes enviados 4 CVM, Beleza. Mas o 

que surpreendeu mesmo o merca- 

do toi algumas gigantes estarem 
excluídas desse indicador que 

mede o “reconhecido comprome- 

timento com a sustentabilidade 
empresarial”. São elas, a Petrobras; 

as empresas do setor de proteina 
animal Marfrioe Minerva; casde 
energia Engie Brasile Neoenergia 

SAÚDE 

dem resposta 

A relação entre o Butantane o 

Ministério da Saúde ainda tem 

fissuras. Na segunda-feira, o insti- 
tuto paulista enviou a Brasiliaum 

alicia olerecendo 3 milhões de 

doses de vacinas contra a inlluenza 
eoutras |S milhões de doses de 

Coronavac. Méatarde de sexta: 

feira, nenhuma resposta foi dada. À 

oferta foi simplesmente ignorada. 

LIVROS 

Em alta 

A venda de livros no Brasil até à 

primeira semana de novembro |á 

ultrapassou o resultado de todo o 
amo de 2020, de acordo com uma 

pesquisa inédita da Nielsen Bo- 

okScan e do Snel. O desempenho 

é superior tanto em volume quan- 
toem faturamento. O crescimen- 

to até o mês passado foi de 33% 

em volume e 31% em valor quan- 
do se compara com o mesmo perí- 

odo de 2020. Foram 43,9 milhões 

de livros vendidos, com latura- 

mento de R$ 1,8 bilhão 
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Rede bolsonarista lucra e 
dribla regras no Youtube 
Segundo pesquisa, aliados do presidente fazem tabelinha com 
Telegram para fugir do controle e garantir visualizações altas 

Sos n r A hipótese dos pesquisa- checagem do cumprimento 
Coat dores é que o Telegram fun- dos termos de uso, que en- 

A ESCUTA DAS REDES 
clone como um propulsor 

para canais bolsonaristas do 
YouTube, que remunera 

volve revisores humanos. 

— O coração do bolsona- 
rismoestáno YouTube, par 

GUILHERME CAETANO produtores de conteúdo de que é onde está o dinheiro. 
pubper a cos tonod-a globe br , q 
Sis LO acordo com os acessos: en-  — diz Leonardo Nascimen- 

S: arede digital de apoio 

ao presidente Jair Bolso- 
naro fosse um corpo huma- 
no, o YouTube seria o cora- 

ção, eo Telegram, as velas & 

artérias. Um estudo inédito 
feito no Brasil identificou à 
plataforma de vídeos do Go- 

ogle como o motor do ecos- 

Sistema de pagin as é Canais 

da extrema-direita. 

Um grupo de pesquisadores 

coletou 4 sera má mensa- 
gens publicadas em 150 chats 
(prupos e canais) bolsonaris- 
tas no Telegram, entre janeiro 

e outubro, e identificou uma 
avalanche de compartilha- 

mentos de links do YouTube. 

tre USS 0,25 e USS 4,50 pa- 

racada mil visualizações. 

Õ Telegram, que permite 
grupos de até 200 mil mem: 
bros e canais com quantida- 

de ilimitada de inscritos, ser- 
viria também para driblar re- 
gras do YouTube. Para evitar 

ue vídeos sejam retirados 

do ar por violação das políti- 

Cas de So, COMO já OCOPreu 

com o blogueiro Allan dos 

Santos, produtores de conte- 

údo bolsonaristas deixam os 
videos como “não listados”, 

Eles não aparecem na bus- 

ca nem nas recomendações 

da plataforma e só podem 
ser acessados por quem ti- 
ver o link. Isso atrapalha a 

to (UFBA), um dos coorde- 
nadores da pesquisa, aolado 

de Letícia Cesarino (UFSC) 

e Paulo Fonseca (UFBA). 
Há cinco recursos para ga- 

nhar dinheiro no YouTube: 

publicidade, sistema de 
membros, merchandising, 

super chats e inscrições na 

versão Premium. 

Em dez meses, o YouTube 
teve links compartilhados 

440,5 mil vezes nos chats 

monitorados. Em seguida 
vêm Instagram (74,8 mil), 
Twitter (74,6 mil), Facebo- 
ok (55,9 mil), e duas plata- 

formas adotadas pela direita 
radical mundo afora: Getter 

(4,Imilje Parler (3,Imil). 

OS COMPARTILHAMENTOS DA EXTREMA-DIREITA NO TELEGRAM 

Links de redes sociais mais compartilhadas 
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O vídeo mais popular nos 

chats bolsonaristas foi 
publicado pelo Tribunal Su- 
perior Eleitoral (TSE), em ju- 
nho, para defender a credibi- 

lidade da uma eletrônica bra- 
sileiraem meio a ataçues sem 

provas e teorias conspiratóri- 

as acerca de sua qualidade. 
A gravação, que teve 564 

compartilhamentos nos 

grupos monitorados pelos 

pesquisadores, mostra o mi- 
nistro Luis Roberto Barro- 

so, presidente da Corte. fa- 

lando em inglês sobre o pro- 
cesso eleitoral. 
A mebilização no Tele- 

gram envolveu uma campa- 
nha para reprovar a peça. 
“Urgente. Barroso gravou 

mais 3 videos defendendo as 

urnas eletrônicas. Quem 
puder, dê o dislike nos 3. Di- 
vulguem”, diziauma mensa- 

gem compartilhada cente- 

nas de vezes junto ão link. 
O segundo vídeo mais 

compartilhado (535), tam- 
bém narrado em inglês, 

mostra uma realidade para- 

lela em que Bolsonaro, defi- 
nido como “democrático, 

honesto, humilde e corajo- 
so livrono Brasil da corrup- 
ção. Jáoterceiro(455)pedia 
uma intervenção militar 

“com Bolsonaro no poder”, 

mas foi deletado. 
Os dez sites noticiosos 

mais compartilhados têm 

claro viés pró-Bolsonaro e já 
foram investigados por espa- 
lhar desinformação, O Jornal 

da Cidade Online, que per- 
deu anúncios do Banco do 

Brasil em 2020 após uma 

campanha contra notícias 
falsas na internet, é o mais 

popular: 56,7 mil links. 

NARRATIVAS POLÍTICAS 

O YouTube | foi apontada, 
por estudos internacionais, 

como um repositório central 

para alimentar narrativas po- 
líticas. Por meio do sistema 

de recomendação de vídeos, 

a plataforma aproxima pes- 

soas com interesses em idei- 

as conservadoras a conteú- 

dos extremistas, segundo es- 

tudo publicado por Rebecca 
Lewis, da Universidade de 

VÍDEOS DO YOUTUBE MAIS COMPARTILHADOS 

Stanford, em 2018. 
Além de confirmar a cen- 

tralidade do YouTube nessa 

“rede de influência alterna- 
tiva”, termo cunhado por 

Lewis, a pesquisa deLeonar- 

do Nascimento, Letícia Ce- 

sarino e Paulo Fonseca cor- 
robora o entendimento de 

que os aplicativos de troca 

de mensagens e redes soci- 
ais funcionam como parte 
de um ecossistema. 

Guilherme Felitti, da No- 
velo Data, avalia que o su- 
cesso desse mecanismo pas- 
sa pela falta de interferência 

do YouTube. Segundo ele, 

quando a empresa executa 
as próprias regras e derruba 

canais que violam suas poli- 

ticas, CESAS estratégias S0- 

frem um baque. 

—- Quando não está na mi- 

ra do YouTube (por viola- 

ções de conteúdo), uma das 
melhores estratégias é colo- 

car o vídeo como não lista- 

do. O video continua rodan- 
doanúnciosesendo manda- 
do para comunidades. A 

pessoa continua ganhando 
dinheiro —diz ele. (G.C 

Electronie voling legees a trail The Edge 61 Corruption Eintervençõomilitar 
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Como nasceu a fake news 
da “noivinha do Aristides 

Perfil com 21 mil seguidores foi primeiro a usar frase, atribuída 
a motorista que xingou Bolsonaro, gerando 200 mil tuítes 

Nº último Am de semana, 

enquanto acenava para 
motoristas numa estra da 

em Resende (RJ), 0 presi- 
dente Jair Bolsonaro foi 

xingado por uma mulher, 
que por isso foi abordada 

pela Polícia Rodoviária 

Federal ( PRF). Esta parte 

da história, verdadeira, 
acabou engolida ao longo 

da última semana nas redes 

sociais por uma versão 
complementar, e falsa, de 

que o xingamento teria sido 

alrase"nolvinha do Aristi- 

des" O assunto ficou entre 
os mais buscados no Google 

a partir de uma interroga- 
ção, “quem é Aristides?”, 
originada por fake news. 

A consultoria Bites iden- 

tificou que uma conta no 

Twitter chamada ”Felipe do 
PT" foia primeira a escre- 

ver aexpressão “noivinha 

do Aristides, atribuindo-a 
àmotorista que inpon 

Bolsonaro, antes de o termo 

viralizar. Segundo o pesqui- 

sador e colunista do GLO- 
BO Pablo Ortellado, o as- 

sunto gerou mais de 200 

mil tuítes em sete dias. No 
Boletim de Ocorrência 
(BO) da PRF, no entanto, 
consta que o termo usado 
foi, na verdade, “filho da 
puta” — informação confir- 

Flipadset qe 
ereipscorT Ta E 
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“Verdades Secretas 3: Histórias proibidas da casema” 

Bolsonaro mandou a PF prender a mulher pq ela gritou 
“noivinha do Aristides”. O sargento Aristides ora 
instrutor de judô na AMAN, no tempo em q genocida 
foi cadete. 
Tai uma história pra ser mais aprofundada 

AA OD ce rena e PET Tasrter Wei App 

TODAS Rsseots THE Tosta com comqntáviia OBA Corsa 

O o o ger pre pi 

Versão disseminada pelo perhl foi desment da por Bo etim de 

O jm q CD e O im pn 

Ocorrência e advogados da motorista 

mada pelos advogados da 
motorista, que é profissio- 

nal de saúde, ao jornal“Fo- 
lha de 8. Paulo”. 

Na versão falsa dissemi- 
nada pelo perfil“Felipe do 

PT”, que tem hoje 21 mil 
seguidores, o presidente 
teria mandado “a PF pren- 

der a mulher” pela refe- 

réncia ao “sarpento Aristi- 

des, instrutor de judó na 
Aman (Academia Militar 

das Agulhas Negras)”, 

supostamente na época 
em que Bolsona Fo era ca- 

dete. O perfil se define 

como “Historiador”, º Pe- 

tistae Lulista”, etem entre 

seus seguidores a conta 

oficial doex-presidente 
Lula (PT), que não fez 

postagens sobre o tema. 
Políticos de esquerda e 

de direita ajudaram a am- 
plificar a informação fal- 

sa. O senador Rogério Car- 

valho (PT-SE), por exem- 
plo, publicou: “Não cha- 

mem Bolsonaro de 'noivi- 

nha de Aristides porque 

dá prisão!" Jão deputado 
federal Kim Kataguiri 
(DEM-SP) associou a ex- 

pega aum projeto de 
lei, relatado por Bolsonaro 
quando deputado, que 

mudava trecho do Código 

Penal Militar sobre atos 
libidinosos em quartéis. 
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PVE o SEU Negocio 

Ex-funcionário de Carlos 
diz que nunca teve crachá 

| Gilmar Marques, nomeado por sete anos, disse ao 
MP não lembrar de colegas, segundo GloboNews 

investigado. Carlos Bolsonaro, filho co presdente fo avo de quebra de síglo 

m ex-funcionário nome- 
U ade por sete amos no ga 

binete do vereador Carlos 

Bolsonaro (Republicanos) 
na Câmara Municipal do 

Rio afirmou, em depoimen- 

to ao Ministério Público 

(MP-RJ), que não se lembra 
dos nomes de pessoas com 

as quais teria trabalhado e 

que nunca teve crachá. A in- 
formação foi revelada pela 

GloboNews e faz parte da 

investigação, conduzida pe- 
lo MP do Rio, que apura a 
possível existência de um 

esquema de “rachadinha” e 

da nomeação de funcionári- 
os fantasmas no gabinete de 
Carlos, filho do presidente 

Jair Bolsonaro (PL). 
Em seu depoimento, o ex- 

funcionário Gilmar Mar- 

ques, nomeado no gabinete 

entre 2001 e 2008, disse aos 

investigadores que, durante 

tado o tempo em que esteve 

nomeado, morava em Juiz de 

Fora (MG), a 186 quilôme- 
tros da Câmara Municipal, o 

que representa Lim trajeto de 

cerca de seis horas para ire 

voltar diariamente. A inves- 

tigação do MP teve origem 

numa reportagem publicada 
pela revista “Epoca, em 

2019, que mostrou que Gil- 

mar Marques vivia no interi- 
orde Minas Gerais e dizia se- 

quer se recordar da nomea- 

ção no gabinete de Carlos. 
Ao ME, segundo a reporta 

gem da CloboNews, Gilmar 

alegou que havia muita “He- 

xibilidade no serviço” e que 
por isso não vinhaao Rio com 
frequência, mas que não dei- 

xava de trabalhar. Ele disse 

não se lembrar, contudo, do 
trabalho que realizava. 

Gilmar tâmbém declarou 

no depoimento que não se 

lembra de ter assinado ne- 
nhuma folha de ponto. Em 
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outra inconsistência, O Ex- 

tuncionário disse que o gabi- 

mete de Carlos ficava no 14º 
andar de um prédio, Os gabi- 

netes de vereadores, no en- 

tanto, só vão até o 10º andar 
de um prédio na Câmara. 

Além de Gilmar, o MP 

convocou para prestar de- 

poimento, em setembro, E] 

ex-funcionária Andrea Si- 

queira Valle, que passou pe- 

los gabinetes de Carlos, do 
então deputado estadual 
Flávio Bolsonaro — tam- 

bém investigado pela práti- 
cade “rachadinha —e do 

então deputado federal Jair 

Bolsonaro. Andrea e Gilmar 

tiveram um relacionamen- 

to e têm uma filha, nascida 
em 2000, O casal se separou 

pouco depois. Segundo Gil- 

mar, que disse estar desem- 
pregado à época, ele foi pro- 

curado pela ex-cunhada, 

Ana Cristina Siqueira Valle, 
aépocachefe de gahinetede 
Carlos e em união estável] 

com Jair Bolsonaro. Gilmar 

disse que a oferta de empre- 
go no gabinete partiu de 

Ana Cristina, após ter rela- 

tado que poderia ter dificul- 

dades para pagar a pensão 
alimenticiada filha, 

Gilmar, Andrea e Ana Cris- 

tina estão entre as 26 pessoas 
que tiveram sigilos bancário, 

fiscal e telemático quebrados 

pelo MP na investigação so- 
bre “rachadinha” no gabine- 
te de Carlos Bolsonaro. O ve- 

reador também é alvo de 

quebras de sigilo. Em nota 
enviada à GloboNews, a de- 

fesa de Carlos disse que o ca- 

só corre em segredo de Jjusti- 

caéque, em razão disso, “não 
pode se manifestar sobre a 
investigação . mas que “"la- 

menta profundamente mais 

um vazamento ilegal de in- 
formações”, 
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Política 

Uma possivel chapa com o 

ex-presidente Lulae o 

ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmintorna a 
candidatura do petista à 
Presidência em 2022 mais 
competitiva? 

ANTONIO LAVAREDA 

Osespecialistas que se de- 
dicaram a estudar a lógica 
presente nas escolhas dos 

candidatos a vice apon- 
tam dois principais crité- 
rios: que o indicado "ba- 

lanceie"achapae, por ou- 

tro lado, tenha “experién- 
cia política”, Ao contrário 
do segundo aspecto que é 

univoca, o primeiro é plu- 

ral, O “equilibrio” pode 
ser buscado pela combi- 
nação de diferenças de pê- 

nero, de idade, de raça, de 
religião, de região, ou de 
ideologia. Lula não busca 

propriamente os “votos” 

de Alckmin. Ele faz uma 
manobra de reposiciona- 
mento da imagem de sua 

candidatura, que os ad- 
versários insistem em ca- 
racterizar como “radical”. 

De quebra, talvez acalen- 

teo sonho de que, caso o 
parceiro contribua para 
lhe agregar dois ou três 

pontos nas pesquisas, 

possa fechar a disputa no 

ANTONIO LAVAREDA, 20 anos, pernambucano 

O que faze c que fez É soc ólapo. cientista político e autor de 1 ilvros sobre 

eleições, Professor colaborador da pós-graduação em Ciência Potica da 

UFPE é pres dente do conselho clêntifica do Instituto de Pesquisas Sociais, 

Politicas e Econômicas [lpespe), que fundos em 1886. 

CONCORDAMOS EM DISCORDAR 

LAVAREDA X NUNES 
A possibilidade de o ex-governador de SP Geraldo Alckmin se tornar vice numa chapa com o ex-presidente 

Lula nas eleições de 2022 pegou as bases dos dois políticos de surpresa e tem como premissa a busca pela 
construção de uma imagem menos 'radical' para um eventual novo governo petista. Especialistas em opinião 

pública e debate eleitoral discordam sobre o impacto da estratégia nas urnas no pleito do ano que vem 

Potbta 

primeiro turno, objetivos dachapa em re- Auniãoentre os dois é is é vocalizada por quase 
lação a conquista de no- eficiente para passar a todos os pré-candidatos à 

FELIPE NUNES vos eleitores. Mas pode mensagemdeque Lulaevitará Presidência. Essa junção, 
O eleitor brasileiro vota ser uma tentativa de dar umaagendamais radical se se ocorrer, terá grande 
no candidato apresiden- recadosasetoresdaelite, foreleito? força simbólica nessa di- 

te, não no seu vice. Não menos numerosos, mas reção. Afinal, a dupla pro- 

meparecequeessetipode significativos na forma- LAVAREDA tagonizou a disputa elei- 
aliança contribui com os ção da opinião pública. A intenção de “unir” o pa- toral mais polarizada de 
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FELIPE NUNES, 38 anos, mineiro 

O gue fazes que tez: Fundador da Quaes! Pesquisa é Consuloria, é prolessor 

de comunicação política, eleições e análise de dados na Umvers dade Feder 

de Minas Cerais (UFMG). É PhDem ciência púlltica e mestre em estatistica 

pela Universidade da Calitórnia, em Los Angeles (Lica) 

todos os tempos, que foi a 

de 2006, e não à de 2018 

como muitos supõem. 
Lula e Alckmin tiveram 
somados mais de 90% dos 

votos válidos, terminan- 

doo primeiro turnoa uma 
distância, um do outro, 
de apenas Sete pontos 

percentuais. O simbolis- 
mo inusitado dessa chapa 
Seria —-trocandoossinais 

— como se Jair Balsonaro 

convidasse Ciro Gomes 

parasero vice dele, 

NUNES 

Interessante coma pare- 
ce haver uma necessida- 

de de uma nova Carta ao 

Povo Brasileiro. Mais do 
que repre sentarum SERRO 

de maior ou menor radi- 

calização, acho que a cha- 

pa daria uma demonstra- 
ção de que a prioridade 

para os políticos brasilei- 

ros é derrotar o projeto 
que Bolsonaro Fepresen- 

ta. Alckmin na chapa de 

Lula demonstraria mais 

cu menos radicalização 
se ele tivesse, além de vi- 

ce, papel efetivo no go- 

verno como ministro da 

Economia ou que atuasse 
na articulação política, 

por exemplo. 

Aaproximação entre os 
antigos adversários pode 
reforçar o caráter antipolítica 
e antissistema da 
candidatura de Bolsonaro? 

LAVAREDA 

O Brasil viverá, anó que 

vem, umas ituaç Eta singu- 

vrolina Toias 
Há 37 andas no mercado 
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lar. Já tivemos antes pre- 
sidentes eleitos como 

amntissistema ou outsi- 

ders. Jânio e Fernando 
Colloreramassim, Ocor- 

re que ndo concluiramos 

seus respectivos manda- 
to e agora teremos, pela 
pr imeira vez, um incum- 
bente que ganhou a elei- 
ção nessa categoria, mas 

que concorrerá como 

candidato | “normal”, 
Com partido grande, co- 

ligação importante, re- 

cursos financeiros, bom 

tempo de TV e rádio para 
defender suas realiza- 

ções, tendo como carro 
chete o Auxílio Brasil, e 
apoio de aliados compe- 
titivos nos estados. Por 

1550, não vejocomo o pre- 
sidente Bolsonaro possa 
ser qualificado de “antis- 

sistema”. Ele foi. Não é 

mais. 2022 não será uma 
“eleição critica”, como a 

anterior. À política vol- 

tou ao seu leito. 

NUNES 
Me parece uma chapa ar- 

tificial que pode sim dar 
a Bolsonaro argumentos 
de campanha como “os 

políticos são capazes de 
tudo para voltar ao po- 
der, topam unir velhos 

inimigos para me tirar 

daqui a qualquer custo 
etc. Acho que a tese é 

boa para mostrar que Lu- 
laestá disposto a conver- 

sar, dialogar, voltar sem 
revanche, mas como pro: 
jeto concreto acho que 

pode dar ao principal ad- 
versário argumentos TE- 

levantes de campanha, 

Tradicionalmente, Alckmin 
tem força eleitoralem 

redutos conservadores. Do 
ponto de vistado 
ex-governador, uma aliança 

com Lula trazmais 
benefícios ou riscos para 

seututuro na política? 

LAVAREDA 

A escolha que fará Geral- 
do Alckmin não é fácil. 

Por conta disso e porque, 
lembremos, eleliderato- 

das as pesquisas para go- 
vernador de São Paulo. 

Como postava de dizer 

Marco Maciel, aliás um 
paradigma de vice — 
competente e leal, as 

consequências vêm sem- 
pre depois, Se a aliança 
vier à OCOrIer, e se essã 
chapa for vitoriosa — 

nunca hã certezas em se 
tratando de eleições, so- 
bretudo contra incum- 

bentes —será a avaliação 
pela opinião pública do 
desempenho desse even- 

tual povernoqueirá ditar 
a leitura definitiva da op- 
ção do ex-governador, (o) 

parametrizar o seu futu- 
ro político. Isso ele só re- 

almente saberá tentan- 
do. Como dizem os britã- 

nicos, “a prova do pudim 

écomé-lo”. 

NUNES 
É um caminho sem volta, 
na minha avaliação. Um 
caminho que traz, como 
em qualquer decisão, 

vantagens e desvanta- 
gens. Alckmin pode pas- 
sar aimagem de um esta- 
dista, capaz de colocar 
suas divergências com 
Lula de lado em nome da 
tal “reconstrução do pa- 
is", mas pode passar tam- 
bém a imagem de um 
oportunista, que tenta 
pegar carona na popula- 
ridade do Lula para che- 
gar à Presidência a qual- 
quer custo. Qual vai 
prosperar só as próximas 
pesquisas serão capazes 
de responder. 
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PF rastreou 'vultuosos' 
saques e entregas em 
escritório de deputado 
Suspeito de desvio de emendas, Josimar Maranhãozinho, do 

PL, foi flagrado em vídeo entregando caixa de dinheiro a aliado 

AGUIRRE TALENTO E THLAÇO 

BRONZATIO 

puliicothagiodo com &x 
aasias 

Polícia Federal rastreou 
saques em dinheiro vivo 

e entregas no escritório do 

deputado federal Josimar 

Maranhãozinho (PL-MA) 

em investigação para apurar 
desvios de emendas parla- 

mentares pagas amunicípios 

do Maranhão por intermé- 
dio do parlamentar. O depuo- 

tado nega irregularidades. 

A investigação traçou à ca- 

minho do dinheiro. Em abril 
de 2020, Maranhãozinho alo- 

cou R$ 15 milhões em emen- 

das parlamentares destinadas 
à área da saúde para prefeitu- 

ras do Maranhão. Alguns dos 

municipios beneficiados con- 
trataram, inclusive com dis- 

pensa de licitação, empresas 

que. segundo a PE, tem vincu- 

los com o parlamentar, como 
a Aguia Farma, a Medshop e 

Atos Engenharia. Relatórios 

do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Co- 
af), órgão de combate à lava- 

gem de dinheiro, identifica- 

ram “yultuosos saques” nas 
contas dessas firmas. 

A Medshop, por exemplo, 

recebeu R$ 3,9 milhões por 
meio dos fundos de saúde de 
cinco municipios. Após o 

repasse, entre junho e agos- 
to de 2020, foram feitos 13 
saques em espécie das con- 

tas da empresa no valor total 
de R$ 3 Imilhões. 
A PF também monitorou sa- 

ques em agências bancárias 

feitas em nome das empresas 

por pessoas que, em seguida, 
jam até o escritório de Mara- 

ahãozinho em São Luis (MA). 

MONITORAMENTO 
Com base nessa suspeita, à 

PF instalou câmeras para 
gravação de áudioe video no 
escritório do deputado e 
monitorou, no fim do ano 

passado, diálogos sobre en- 
trega de dinheiro vivo, além 

de imagens do parlamentar 
com caixas de dinheiro. 

Um video gravado em ação 
controlada da Polícia Fede- 
ral, obtido pelo GLOBO, 

mostra o deputado federal 
Josimar  Maranhãozinho 
(PL-MA) manuseando uma 
caixa de dinheiro e a entre- 
gando para um homem des- 
conhecido, Na gravação feita 

pela PE, com autorização do 
Supremo Tribunal Federal 
(STE), o próprio parlamen- 
tar afirma que a caixa conti- 

nha "250". Para a PE, tratava- 
sede R$ 250 mil. 
O video faz parte de uma 

investigação sigilosa envol- 

vendo Maranhãozinho por 
suspeita dos crimes de pe- 

culato, lavagem de dinhei- 

ro, organização criminosa e 

fraude em licitação. A PF 
desconfia que o dinheiro 

manuseado pelo deputado 

seria proveniente de um es- 
quema de desvio de emen- 
das parlamentares por meio 

de prefeituras do Mara- 

nhão, ue contrataram em 

presas ligadas ao parlamen- 

tar para desviar os recursos. 

Ao longo da investigação, 
a PE produziu relatórios 

descrevendo as gravações 

teitas durante a ação con- 

trolada realizada no escritó- 
rio do deputado, “Em outro 

diálogo captado, Josimar 

(Maranhãozinho) pede pa- 
ra que uma funcionária sua 
ligue para Helio Soares, seu 

assessor, para levar para 0 
escritório o montante de 
um milhão de reais (recurso 

APRESENTADO POR | 
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Eravação. Deputado Josimar Maranhãozinho (PLA) segundo à Policia Federal, carrega calsa com dinhero 

Q 
“Tem 250 ai, as 

meninas vão juntar um 
dinheiro aí e vou dizer 
pro elas que na hora 
que estiver pronto. 

Até sexta-feira a gente 
consegue juntar os 
150 pra ti vim buscar 

Josimar Maranhãozinho, 
deputado federal (PL-MA), 

em gravação leila pela PF 

de um conto) que estava em 
sua residência”, informou a 

PF ao STE 
A PF também descreveu 

ao STF outro diálogo: “Josi- 

mar (Maranhãozinho) uti- 
lizão telefone fixo para falar 
com alguém, pedindo que 

bradesco 
saúde 

“Sim, vê com a Marta aí pra 

separar 150 (cento e cin- 

quenta), tá? Porque eu vou 

ter que passar pro Marcelo. 
E. liga pro Hélioaipratrazer 

aquele recurso que nós 

mandamos pra casa dele ... 
tem 01 (um) contolá.,, ”, 
Deacordocoma PF, após a 

transterência de recursos às 

empresas ligadas ao deputa- 
do, “os valores estão sendo 

sacados eo dinheiro é trans- 

portado até o escritório do 
parlamentar em São Luis”. 
Após a ação controlada, a 

PÉ chegou a pedir a prisão do 

parlamentar, apontando que 
ele descumpriu uma das me- 

didas cautelares que o impe- 

dia de ranter contato Com 

outros investigados. O minis- 
tro Ricardo Lewandovesla, do 

3 TF, entretanto, negou a pe- 

dido sob argumento de que a 
Constituição permite a prisão 

de parlamentares apenas em 

casos de Hagrante de crime 

inafiançável. 

Procurado, o gabinete do 
deputado afirmou, em nota: 

“Os vídeos e mídias em geral 

divulgados pela imprensa fo- 
ram gravados dentro do meu 
escritório privado e pessoal 

que fazem parte de minha 

atividade empresarial na pe- 
cuária com compra e venda 

de gado e equipamentos com 

órgãos privados, atividade 
empresarial condizente com 

o patrimônio e devidamente 

declarada junto à Receita Fe- 

deral, Esses videos e mídias 
em questão fazem parte de 

um inquérito sigiloso, que 

têm sido divulgados fora de 
CONtezto, que nada tem aver 

com desempenho de ativida- 

de parlamentar ou política, 

muto menos 5e refe Pein à Pe- 

cursos de emendas”. 

Grupo Bradesco Saúde inova para atender 
o segurado em todos os ciclos da vida 

Conciliando prevenção e atendimento humanizado, ações valorizam conveniência e a praticidade digital 

ÂÃ ciência mostra que 
a saúde vai além da 

genética. Ser saudável 

depende, principalmente, 
da atenção dada ao corpo 
e àmente ao longo de toda 
a vida. Nesse contexto, à 

acompanhamento preven- 

tivo é fundamental para 
viver mais ce melhor, 

Os primeiros cuidados 

começam já na gestação 

e devem avançar pelas 
demais etapas, E contar 

com um plano de saúde que 

priorize o cuidado integral, 
primando por uma relação 
humanizada entremédicoe 

paciente, ão mesmotempo 

garantindo a convemência 
do atendimento digital é 

importante diferencial. 

A pandemia valorizou 
ainda mais essa rede de 
apóio, Dados de setembro 

da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS! 

apontam que mais de 48,5 

milhões contam com o 

apoio de um plano médi- 

co-hospitalar no Brasil. 
Um ano antes, eram 47 

milhões. Já uma pesquisa 

Vox Populi, encomendada 

pelo Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (1ESS), 

revela que o plano de saúde 

é um dos três maiores 

“investimos constante- 
mente em tecnologia e 
inovação, para propor- 

cionar aos beneficiários 
dos planos Bradesco 
Saude e Mediserviceuma 
experiência cada vez 
melhor e mais completa” 
Manoel Peres, diretor-presidente 
do firupo Bradesco Smbde 
RE] 

desejos do brasileiro, após 
casa própria e cducação, 

— Às pessuas passaram 
a ter uma maior percepção 

quanto aos riscos. E, conse- 

quentemente, maior consc- 

encia sobre a importância de 

estarem protegidas, dando 
ainda mais valor ao seguro 
em todos os momentos — 
explica Manoel Peres, dire - 
tor-presidente do Grupo 
Bradesco Saúde, lider con- 

sólidado do mercado de 

seguros de saúde. 

Essa mensagem sobre 
a importância do segu- 
ro-saúde para cuidar dos 
segurados em todas as 
fuses da vida está presente 
na campanha “Promessa”, 

lançada recentemente pelo 

Grupo Bradesco Saúde e que 
tementreos destaques filme 

na TV e nas redes sociais 

(acesse pelo QR Code). 

ECA 
"PROMESSA 

Para proteger a saúde dos 

beneficiários cm todos às 

momentos na era digital, o 

Grupo Bradesco Seguros 

investe fortemente em tec- 

nologia, o que resulta em 

serviços como a teleme- 
dicina resolutiva da plara- 
forma Saúde Digital, além da 

comodidade-do reembolso 

digital. Esses são dois dos 
serviços disponíveis pelóapp 
da Bradesco Saúde, que conta 

COM vários OUtros recursos, 

Além de iniciativas pela 
melhor experiência digital, 

o Grupo Bradesco Saúde 

também inóva em produtos 

= 

Edicao 

de Janeiro. No detame 

TECEDÇÃO De unidade da 

cinco Meu Doutor Novamed | 
7; PE º [1 E 

BEM-ESTAR EM TODOS 0S MOMENTOS 

TELEMEDICINA 
SAUDE DIGITAL = 

Consultas via app e site para 
as mais disersas noçossi= 
dades, Em 90% dos casos, 
o atendimento é concluido 

sem a necessidade de con= 
sulta presencial, 

MEU DOUTOR NOVAMED 

JUNTOS PELA SAUDE 

REEMBOLSO DIGITAL 

ede do Grupos 

Saúde no fio | 

cem assistência. À chegada 

do Bradesco Saúde Ideal — 
voltado aos mercados de Rio 

de Janeiro e São Paulo, com 

ampla rede referenciada é 
preços acessíveis — diver- 

sificou seu portfólio de 

planos nacionais e regionais 

disponíveis para empresas 

a partir de três pessoas. Já 

aexpansão da rede de clini- 

cas Meu Doutor Novamed 

temampliado o acessos um 
modelo assistencial voltado 

q atenção primária à saúde. 
— Nossas iniciativas vi- 

sam conciliar o foco na pre- 
venção e no atendimento 

humanizado com toda à 

conveniência e a praticidade 
do digital. Investimos cons- 

tantemente em tecnologia e 

inovação, para proporcionar 

aos beneficiários dos planos 
Bradesco Saúde c Mediscrvice 

uma experiência cada vez 

melhor e mais completa — 
finaliza Manoel Peres. 
O investimento tem sido 

reconhecido. A Bradesco 

Saúde atingiu Rç% de avalia- 
ção geral “Muito satisfaró- 
ria“ entre os beneficiários, 

segundo pesquisa de sarista- 

ção da HSR Bridge Rescarch 
Pesquisa de Mercado. Entre 

os que utilizam a telemedi- 

cina a aprovação supera 00%, 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAR GLOBO.COM 
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Apelo a conservadorismo não rendeu votos na 

Bamngo 5 1| O GLOBO 

AB 
Em oito estados, candidatos ao comando das seccionais apoiados pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, 

alinhada com o bolsonarismo, perderam a disputa; resultado favorece indicado de Felipe Santa Cruz à presidência nacional 

MARLEN CONTO 
mundo e oulolfaloio gm Jor 

N as ns disp as estaduais por 

seccionais da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), 

realizadas no fim de novem- 
bro, candidatos apoiados pe- 

lo movimento Ordem dos 

Advogados Conservadores 
do Brasil (OACB) — grupo 
alinhado ào bolsonarismo e 

de oposição ao atual presi- 
dente da entidade de 3 opa- 
dos, Felipe Santa Cruz — fo 

cam derrotados em ao menos 

oito estados. Apenas na Para- 
iba houve eleição de um alia- 

do do grupo, o advogado Har- 

rison Targino, que era candi- 

dato da situação, apoiado pe- 
lo atual presidente da Ordem 

po estado, Paulo Mala. 
O caso mais emblemático é 

o autointitulado conservador 
Altedo Scalf em São Paulo, que 

recebeu apoio, além do movi- 

mento, da deputada federal 
Carla Zambelli (PSL-SP) e do 
jurista lves Granda Martin. 

Scalt terminou em último la- 
gar na eleição paulista, com 

S%i dos votos. Noestado, Patri- 

cia Vanzolini se tornou à pri- 

meira mulher presidente da 
seccional, maior da OAB, no 

primeiro pleito com sistema 

de cotas, no qual o número de 

vagas nas chapas precisa ser 
igualmente dividido entre ho- 

mens e milheres é 30% delas 

destinadas a negros e pardos. 
Com o resultado nas umas, 

Modo ir Parhugal clima brol iris 

Bata PORT tio 

Ed Gynhosssportugal 

Santa Cruz não deve enfren- 

tar dificuldade para fazer seu 

SUCESSOT, O ad vogado ama 

nense José Alberto Simonetti, 

atual secretário-geral e eleito 
conselheiro federal pelo 

Amazonas, na presidência do 
OAB nas eleições de janeiro, 
As chapas vencedoras em ca- 

da estado contam com três 
conselheiros federais, que es- 

colhem, por sua vez, quem 

comandará o conselho e sua 

diretoria até 2024. Não há 
eleição direta para o posto. 

Para o atual presidente da 

OAB, o pleito mostrou que à 
movimento de advogados 

conservadores é “maior nas 

redes sociais que na vida real”. 

— Tiveram seu tamanho 

desmentido, E uma militância 

com força nas redes, que mo- 
bilizou advogados no pais in- 
teiro, mas com pouca força e 

viabilidade eleitoral, No com- 

selho nacional, teremos uma 

chapa de situação com a mes- 
adia de defesa da demo 

cracia. Foi uma vitória muito 

importante, porque mantém a 
CAR nocampoda democracia 

— avalia Santa Cruz. 

TOM DE “DESPOLITIZAÇÃO" 
Otom de campanha dos can- 
didatos apoiados pelos con- 

servadores toi de oposição à 
atual gestão da entidade, 
com propostas na linha de 

“despolitizar” e promover 
uma "reinstitucionalização” 
da OAB, Santa Cruz é crítico 

“PORTUGAL 

O GLOBO 

DISPUTA ELEITORAL NA ORDEM 

Maioria dos candidatos apolados por grupo de advogados conservadores não foi eleita 
EVALIDRES EM Sh | 

Quem à 
Estado DACEB apoiou 

Amazonas Paulo Mafolat tl 

Maranhão Diego 54 

Maio Grosso Pedro Fauto Peixoto 

Votos válidos Quem foi oleito o wllidos 
mA Ms. 

E ÇÃO ÇÃO 

Joan Clhenter E 

Kaio Vyctor Saraiva 1 === 441 

Gisela Cardoso 

Paranã Rome lo Quenehon 

Pernambuco Almir Reis 

Rio de Janeiro Sergio Antunes 

Mariiana Winter 

> Femando Ribeiro 

? 

Bio Grande do Narte 

São Paula Alfedo Seat 

Paraiba 

Fonte: Levantamento do GLOBO 

do presidente Jair Bolsonaro, 

qe por sua vez já fez ataques 
iretos a seu pai, Fernando 

Santa Cruz, desaparecido 

durante a ditadura militar. A 

atual gestão da OAB já in- 
gressou no Supremo Tribu- 

nal Federal (STE) com ações 
contra diversas medidas do 
governo Bolsonaro. No caso 
mais recente, a entidade 

questiona supostas omissões 

sobre as políticas públicas do 
setor cultural no Brasil. A 

Fornando Pinta 

Harrison Targino Ed Dai Rd 

OAB também chegou a inici- 

ar a análise de uma proposta 
de pedido de impeachment 

contra o presidente. 

O advogado Geraldo Bar- 

ral Lima, presidente da 
DACB, amenizaaderrotade 

candidatos conservadores 

na disputa interna da OAB e 

avalia que a abstenção teve 
impacto nos pleitos. Ele cri- 

tica à que chama de “perse- 

guição de Santa Cruz a ad- 
vogados conservadores € 

Átia Medeiros 

Maria Pairicla 

Maranata quado o 36,05 
Imtmsisama 

Edrtora de Aro 

detende que o presidente da 

entidade não representa a 
maioria da categoria 

—Nãotinhamos expectati- 

vas para esse primeiro mo- 

mento, Ainda estamos cami- 

nhando num processo de fili- 

ações. Nosso trabalho vai ser 

permanente de acompanhar 

atrabalho de quem venceuas 
eleições. Vamos estar mais 

próximos dos colegas que 

Tentar & não conseguiram 

[| posto, ede GUÍros DOIMEes, 

Vinhos de Portugal, 
o melhor presente neste Natal 
Jém de ser uma ótima opção para presentear ou para degustar no seu fim de ano 

Comprar o 

E Shows do 

Gttt Box, com 

evento Vinh 

Não perca 

a oportunidade. 
O estoque é limitado. 

Adquira sua Gift Box 

com dois 

indes. e enobri 

(0) Evinhosdeportugalbr. 

Apos 

eco o O E e q 

Lee ecoa 4 PENÍNSULA 
VINHOS -ALENTEJO DE SETÚBAL 

vinhos surpresa 

preço superespecioa!, 

de Portuga 

pcs tenhamos um traha- 

ho para as próximas eleições 
—diz Lima. 
Durante as eleiçõ es,a Or- 

dem de Advogados Conser- 

vadores promoveu lives 
com Scaff, com o advogado 
Sergia Antunes, candidato 

no Estado do Rio. que ficou 

na terceira colocação, com 
12% dos votos, além de Har- 

rison Targino, eleito na Pa- 

raiba, e F ernando Pinto, que 

disputou sem sucesso 0 co- 
mando da OAB no Rio Gran- 

de do Norte. 

No Rio, outro candidato 
próximo a pautas conservado- 
ras, 0 advogado Roque Z, feou 

na última posição, com 8% 

dos votos. No estado, Luciano 

Bandeira, que é alinhado à 

gestão de Santa Cruz, foi ree- 

leito. No Amazonas, o advoga- 
do evangélico Paulo Mafho- 
letti foi derrotado pela chapa 

de Jean Cleuter, aliado de 51 

monetti, com uma diferença 
significativa de votos. Nas re- 

des sociais, Maffialetti costu- 

ma demonstrar apoio à reelei- 
ção de Bolsonaro e fez divul- 

gações de sua campanha para 

a0AR amazonense com cita- 

ções bíblicas. Em Pernambu- 
co, estado de Santa Cruz, O 

apoio do movimento conser- 

vador a Almir Reis, derrotado 

por Fernando Lima, com dife- 
rença de apenas 200 votos, 

passou menos pela afinidade 

ideológica e mais pela crítica 
ag atual perfilda OAB, 

você também garante acesso 

« ocorrido em outubro deste ano. 

A ) 

A É 

— em: 
Es 
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O mundo 
encantado 
de Sergio Moro 

ergio Mora está em campanha e 
tomou uma rara iniciativa: pu- 
blicou um livro escrito por ele, 

explicando-se e apresentando- 

se. O epílogo diz tudo. Seu título 
é"“Precisamos de você" e aúltima frase “um 

pedido de ajuda: “A luta contra o sistema de 
corrupção nunca poderá prescindirde bons 
combatentes, entre eles você” 

Moro fala muito bem de si. Saem mal de 

seu livro o Supremo (quando o declara 
parcial), o Congresso (quando altera suas 
propostas) e Jair Bolsonaro (quando fri- 
tou-0). ASergio Moro ele concede um me- 
canismo que condena, à “presunção de 
inocência à brasileira”; Ela “e apenas uma 
construção interpretativa que visa garan- 

tir a impunidade de crimes cometidos pe- 

laclasse dirigente”. Tado mundo é culpa- 
do de tudo, menos Sergio Mora, 

Ele justifica suas sentenças e defende com 
argumentos que parecem insuficientes o 
fato deter patrocinado a exposição da inter- 

ceptação telefônica de uma conversa de Lu- 

la com a então presidente Dilma Rousselt 

quando o prazo legal da escuta já tinha ca- 
ducado. Não foi ele quem autorizou a publi- 

cidade. Vá lá, mas quem foi? 

O juiz que simbolizou a Lava-jato com seus 
méritos históricos, conchui que a operação 
“foi vitima de suas virtudes, e não de seus er- 

ros. Moro trata do episódio que pode ter sido 

omaiorerro docampeão da Lava-jato: sua ida 
parao Ministério de Jair Bolsonam. 

Referindo-se à retórica de Bolsonaro du- 

rante a campanha de 2018, quando era um 
magistrado, ele diz: 
“Não imaginei, nem por um minuto, que 

aquelas declarações, muitas delas comple- 
tamente absurdas, reverberassem em poli- 
ticas públicas concretas. Havia uma distân- 

cia entre discurso e gesto que me dava al- 

gum contorto.” 

Tudo bem, mas como Bolsonaro não mu- 
dou, o juiz que aceitou, entre o primeiro co 

segundo turno, o gesto do convite para o 
Ministério, acreditava que o capitão estava 
enganando a plateia. O tempo mostrou que 
o juiz enganou-se achando que enganava-se 
oceleitorado. 

Relembrando aparecimento do rolo das 
rachadinhas, na primeira semana de de- 

zembro de 2018, Moro diz: 

"Aquela altura eu já havia deixado a magis- 
tratura e estava na equipe de transição do 

governo. Não havia como voltar atrás” Ha- 

ver, havia, ficou porque quis. 

Moromencionaem seulivro maisfilmes 
eséries de TV (oito) do que marcos da ju- 
risprudência. Em nenhum deles oheróise 

deixou fritar. 
Tendo entrado no governo de um presi- 

dente que dizia absurdos durante a campa- 

uha, perdeua confiança nele quando come- 

caram a trabalhar juntos: * Eu não poderia 
confiar nele”, ou “não havia como confiar 

mais no presidente”. Moro registra que Bol- 

sonaro também mostrava não confiar no 

seu ministro da Justiça. Essa desconfiança 
seria maligna, enquanto a de Moro em Bal 

sonaro, benigna. Jogo jogado, afinal, o livro 

édele, Lê-lo pode ser um pouco agreste, mas 
ajudará a acompanhá-lo na campanha do 

ano que vem. Ele não conta tudo, mas solta 

insinuações e avisa: 

“Quem sabe algum diaeuescrevaumrela- 
to mais abrangente e detalhado, abordando 

fatos sobre os quais fica muito dificil me po- 

sicionar no momento” 
Tomara que isso aconteça logo. Falta con- 

tar com fatos, porque Bolsonaro queria in- 

terterir na Policia Federal. 

Bolsonaro é campeão 

Jair Bolsonaro conseguiu mais um feito iné- 

dito. Em três anos de governo, dois de seus 

ministros puseram na rua livros denunci- 

ando sua conduta. Primeiro veio Luiz Hen- 

rique Mandetta com seu “Um Paciente 

Chamado Brasil”. Nele, o ex-ministro da 

Saúde denunciou o negativismo obsessivo 
do presidente diante de uma epidemia que 

jámatou maisde 600 mil brasileiros. Em se- 

guida, veio Mora, a maior estrela de seu mi- 

nistério nos dias da posse, mostrando que 

Seu Compromisso com o com ba te à Cormup- 

ção era parolagem. 

A favor, nenhum. Só os delírios românti- 

cos de Paulo Guedes. 

AFORÇA DO GOVERNISMO 
É compreensível que a oposição torça por 
derrotas da bancada de Bolsonaro, Arthur Li- 

rãe Rodrigo Pacheco, mas torcer é uma coisa 

e difundir falsas expectativas é outra, Nas iúl- 
timas semanas, aprovando E TIME ndas comsti- 

tucionais e a indicação de André Mendonça 

para o Supremo Tribunal Federal, o governa 

mostrou sua musculatura parlamenta L 

A cada expectativa frustrada correspon- 

deu a reclamação de que aconteceram trai- 

ções. Pena, tudo teria ficado mais claro se 
torcida fosse chamada de torcida, 

MADAME NATASHA 
Madame Natasha coleciona as falas do mi- 
nistro Paulo Guedes e as guarda na prate- 

leira do realismo fantástico. Como a se- 

nhora zela pelo idioma, resolveu conce- 
der-lhe uma de suas bolsas de estudo pela 

justificativa que deu para o entesoura- 
mento de 9,55 milhões de dólares num pa- 
raiso fiscal do Caribe: 

“Se você tiver uma ação no nome da pes- 

soa física e falecer, 46% é expropriado pelo 

governoamericano (...). Então, sevocê usar 
offshore, você pode fazer esse investimen- 

to. Sevocêmorrer,emvez de ir paraogover- 

no americano, vai paraa sucessão . 
Entendido. O doutor não quer pagar im- 

posto de transmissão quando passar desta 

para outra melhor. O que Natasha estra- 

nhou é que, sendo ministro da Economia, 
diga que o cidadão americano é “expropria- 

do” em 46%. Essa é a palavra que a turma 

dos assaltos a bancos dos anos 1970 usava 

para designar suas ações. A Receita Federal 
de Pindorama expropria? 

Guedes tem uma estranha relação com 

capitalismo americano. Quando lhe convém, 
louva-o. Quando ele tenta cobrar-lhe impos- 
tos, abriga-se num paraiso caribenho. 

Asenhoraviuo doutor detendendo a ven- 

da de bens do patrimônio da Viúva com sua 
retórica infeliz: 

“Tem um negócio chamado fundo de erra- 

dicação da pobreza, sem dinheiro, sem gaso- 
lina. Enche o tanque do fundo, vende alguns 
ativos aqui e enche o tanque do fundo: 

Por simples, a transação parece boa, mas 
Noel Rosa já cuidou dela na marcha “ Palpi- 
te” de 1931: 

—&er palpiteiro neste mundo éa tuasina. 

Vendeste o carro pra comprar gasolina. 

A BATALHA DOS PLANOS DE SAÚDE 
Em 2019 à guilda das operadoras de saúde 
privada patrocinou um projeto de revisão 

da lei de 1998 que regula esse mercado. O 
projeto ficava a sete chaves. Pretendia de- 
sossara regulação e acimadetudo, abrirca- 
minho para planos que custam pouco e ser- 

vem para quase nada. O documento vazou e 

ficou sem pai nem mãe. mas suas ideias não 

morreram de todo. 

Agora circula em Brasília uma minuta 
de projeto do deputado Hiran Gonçalves, 
com quase uma centena de mudanças na 

lei. Enquanto a manobra das guildas de 
2019 vivia no escurinho de São Paulo e 
Brasilia, otextodo deputado tem autore é 

apenas uma minuta, tipo “tema-para- 
conversa. Vista no Ministério da Saúde, 
levantou algumas objeções. 
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AÉRte NTLAS 

Tratar de um assunto desse tipono meio 

de uma pandemia e das maluquices prati- 

cadas em planos que empurravam a cloro- 

quina o caminho certo pra ta envenenar um 

debate que as guildas evitam. 
Não é justo para o mercado que a fregue- 

sia só saibadas malteitorias de operadores 
quando eles fazem delações premiadas ou 
são atropelados por escândalos nos quais 

morre gente. 
Como ensinouo juiz Brandeis: a luz dosol 

é o melhor detergente, 

JOUSOALTO 
AEVA MINÇNAL NATURAL 

PERFEITA POR NATUREZA 

PH NEUTRO: 

Odvals| A DroRiTo 

MENOS SÓDIO; 

* gunhiã O Corpo 

TERRAS ALTAS DA MANTIQUEIRA: 

Hiards do Bras! evdugem à melivor Agua dm) | dhua | 
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Nossa 
responsabilidade 
na pandemia 

Nº meio de várias notícias ruins, hã o que 

celebrar: o SUS, Sistema Unico de Saú- 

de, tem mostrado que funcionae pode aten- 

der a população brasileira. Eu era senador 
quando, na Assembleia Nacional Constito- 
inte, um punhado de parlamentares que 

eram médicos se batia pela construção do 
dito SUS. Recordo-me especialmente do 
deputado Almir Gabriel e ele não era o úni- 

co. Mesmo que nãosecom reendesseintei- 

ramente o alcance da medida, batemo-nos 

todos, mesmo os não médicos, que apola- 

mos os médicos. Os heróis foram os parla- 

mentares-médicos, liderados por Sergio 

Arouca, presidente da Fiocruz e mentor da 
chamada frente sanitarista 

Mais tarde, graças a outros tantos funcioná- 

rios competentes, o SUS foi se formando e 

hoje a população mais pobre, sobretudo, sabe 
da valia de tal instrumento. Com o SUS a saú 

de no Brasil mudou de patamar. Os mutirões 

nacionais de vacinação infantil se transtor- 
maram em dias de festa para milhões de mães 

de todo o país. O Brasil tamou gosto pela vaci- 

nação periódica. Caiu a mortalidade infantil, 
aumentou a expectativa de vida. Multiplica- 
ram-se as equipe de médicos de família. Em 

São Paulo a ação do de. Adib Jatene foi signifi- 

cativa. E ele não toi o único no Brasil a com- 
preender as dificuldades daquele momento 
A ele e aos que foram ministros da saúde de 

vários governos devemos o haver melhorado 

à situação sanitária do povo. 

E nestas circunstâncias que enfrenta- 

mos hoje a mais recente e danosa epide- 
mia. Acho que cabe, em momento tão difi- 

cil para as famílias afetadas, reconhecer 
que não fosseo SUS ea dedicação de médi- 

cos, enfermeiros e demais operadores de 

saúde, lidariamos com mais dificuldades 
ainda coma crise pela qual estamos pas 

sando. Cabe, pois, antes de mais nada uma 

palavra de agradecimento. À imensa mai- 
oria da população brasileira entendeu a 

importância da vacina. Fara tanto foi Fun- 

damental o papel da mídiae da ciência pa- 

raexplicar em linguagem clara e acessivel 
os benefícios e a segurança das vacinas. 

Paises com infinitamente mais recursos, 

como Estados Unidos, Reino Unido e Ale- 

manha, ainda não lograram vencer a resis- 
tência à vacina por parte de parcelas signi- 

ticativas de sua população. 
Dito isso, acredito que cada um de nós é 

responsável pelo modo como enfrentare- 

“UMGO ANFIA 

Sabe da última 
sobred 
de liga aqui. 
O que rola ce novidade = os assuntos mais 

interessantes sobre sustertabilidace você 
encontra nos nossos podcasts. De o play 
hoje para pensarmos sobre: o amanhã. 

ambipar 

ACESSE, OUÇA E ATUE 

Braskem À QNGIC 

mos a presente crise. Antes de mais nada é 
preciso, sem exageros, que reconheçamos 
sua extensão e gravidade, Nem tados po- 

dem ficar em casa e nem todos têm casas 

que permitem nelas tratarem-se, nem, tam- 

pouco, trabalhar. Isso, não obstante, cabe a 
cada um de nós tratar de nos preservar. Pre- 
servar, dentro da possível não quer dizer 

não trabalhar, mas ter os cuidados possi- 
veis, diante da diversidade de condições de 

cada um, para não se expor mais do que o 
necessário. É isso não são palay ras vas: 

quanto maior cuidado tivermos coletiva- 

mente, mais depressa atingiremos o objeti- 
vo comum, o da volta à normalidade. 

Os mais velhos, como é meu caso, terão 

ouvido os pais falarem da “gripe espanhola”, 
que, depois da primeira Grande Guerra 

atingiu também escala planetária e assus- 

tou meio mundo. Pois é algo dessa escala 
que estamos assistindo agora. Com duas di- 

SR 

natura 
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terenças significativas: 0s modernos meios 
de transporte e o maior intercâmbio entre 

alses aumentou exponencialmente a mo- 
bi idade global; e os meios de comunicação 
atualmente atingem a mais gente. E sem 

que cada um se cuide, não há governo que 
nos possa salvar. Esta reflexão não vai no 
sentido de dizer: basta que cada qual cuide 

de si. Pelo contrário: a ação dos governos é 
indispensável, sobretudo para chegar aos 
mais pobres e para fornecer-lhes assistên- 

cita. Mas os meios de comunicação (inter- 

net, jornais, revistas, rádios e tevês) são 
também fundamentais para orientar as pes- 

soas. Em suma, uma doença que atinge à 

tanta pente precisa de uma reação coorde- 
tn ad | de Pantos atores SOCIAIS, 

Ecedo para dizer que vencemos. Um pou- 

co de mais tempo será necessário para fa- 

zer-seum balanço objetivo da situação. Mas 
é preciso recon hecer que os meios disponi- 

veis estão sendo usados. Não desanimemos 

econtinuemos lutando 
para amanhã poder- 
mos dizer; desta esca: 

Quanto maior 
cuidado tivermos 

coletivamente, pamos! Por isso mes- 

mais depressa mo, cabeainda um ape- 
atingiremos o lo à coletividade; assim 

objetivo comum,  comoovirusalcança a 

o da volta à todos, pobres e ricos, 

normalidade poderosos ou não, é 
p reciso que todos este- 

jamos envolvidos em combatê-lo. A função 
primordialdos governos não é somenteade 
dar meios aos que deles não dispõem. E so- 

bretudo a de os alertar para o que pode e de- 

ve ser feito, E esta função não se dirige aos 

mais pobres apenas, masatodososcidadãos 
que habitam o país. 

Por duro que seja passar por uma crise 

da natureza da que estamos sotrendo, tal- 
vez ela sirva de sinal de alerta para que q 

país sinta a falta que faz a uma comunida- 

de dar-se conta do que seja pertencer a 

ela. Não basta encher a boca e dizer aos 
estrangeiros: somos tantas centenas de 
milhões. Precisamos assumir também 

nossos deveres de solidariedade e ver que 
dentre pessoas que habitam no pais há 
muitos que mal têm o que comer. E que a 
saúde, se é dever do Estado cuidar dela, 

também concerne a cada um de nós. À 

nossa saúde ea de todos. 
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EDUARDO GONÇALVES 
ec abç a cu 
ELITADES 

Nº última semana de no- 

vembro, o Rio Madeira, 

que de uma margem à outra 

parece um mar (com umalar- 
gura média de cinco quilô- 

metros), ficou pequeno na al- 

tura da vila centenária de Ro- 
sarinho, em Autazes (AM) 

Mais de 400 balsas de parim- 

po, conhecidas como “dra- 

gões pelas “garras” de ma- 
deira, ferro e tubos que saem 

das estruturas em meio à fu- 

maça preta expelida dos mo- 
tores de caminhão, enfileira- 

ram-se como uma cidade flu- 

tuante, com cerca de três mil 

pessoas — 60 vezes mais que 
a população da comunidade 

ribeirinha, de 50 habitantes, 

formada por descendentes 
do povo indigena Mura, 

As fotos aéreas do Greenpe- 

ace chocaram o mundo e pro- 

da Polícia Federal, Ibama é 

Marinha. Para os moradores 
das cidades que marpeiam à 

ja do Madeira, a concen- 
tração das embarcações é uma 

cena cotidiana há pelo menos 

14 anos no verão amazônico, 

quando, de maio a novembro, 

os garimpeiros saem à caça do 

guro no keito do rio mais seco. 

— Aqui clesnão tinham vin- 
do ainda, mas sempre estive 
tam ai por baixo —diz o ribei- 

rinho Ivan Medeiros, de 68 
anos, que mora desde que 

nasceu em Rosarinho, apon- 
tando no horizonte em dire- 

ção ao Sul do Amazonas, mais 
precisamente para as cidades 
de Borba, Manicoré, Novo 

Aripuanã e Humaitá, onde a 
megaoperação não chegou E 

onde ainda se aglomeram 

centenas de balsas no rio. 

Descendentes de agricul- 

tores e seringueiros docicla 

da borracha, parte dos mora- 

dores desses municipios foi 

ROS PÚRICOS migrando para o 

garimpo fluvial como um 

ooo. 

NAS GARRAS DO 
DRAGÕES DO GARI 

a do esquema 
de extração do ouro 
no Rio Madeira 

eh 

Bam ngo 512.202 

tai a di iai , 
qa O = 
O a 

O GLOBO 

Retirada do ouro. O processo do garmpo. que parece o de uma minifábrica. é mevido por motores de caminhão. que chegam a consum'r mais de 500 bros de dieo dese porda 

meto devida mais rentável, 

— Nós trabalhamos apora 

para sobreviver no inverno 
(quando o rio enche 

rimpagem fica inviável). Não 

recebemos nem o auxílio 

emergencial do governa, por- 
que o cadastro não sai. Estu- 

dei até o terceiro ano e só sei 
lazer isso —iz o garimpeiro 
Edivan de Jesus, de 24 anos. 

Ay lado dele, Vitor Gomes, 

de 19, exibe a tamagem do 
rosto do pai no braço e diz 
que, como ele, é “garimpeiro 

com orgulho desde criança”. 
Todas ali estão ilegais, enãose 
sabe ao certo quem são 08 m- 

vestidores que podem estas 

por trás do negócio mais ren- 

tável para uns do que para ou- 
tros. Em geral, os “braços” do 

garimpo ganham R$ 1.500 

pormeés,oquevariadeacondo 
com tanto de Giro q Le rel p= 

ram. Segundo eles, o esque- 

ma funciona como uma soci- 
edade: 30% dos lucros ficam 
com os operadores; e o resto 
com o patrão, que custeia o 
maquinário, combustível e o 

mercúrio. O patrão pode ter 
dezenas de equipamentos, 

não hã controle. 

Nas halsas, Edivan e Vito 

trabalham como “rodado- 

res“ de uma roda de madeira 
gigante com quatro cabos, 
chamada de “sarinho”, en- 

quanto uma mangueira su- 
gao fundo do rioe joga os se- 

dimentos em uma espécie 

| 4 
f 

de escorregador com carpe- 
te, que retém o pó de ouro e 

lança de voltaa lama. O pro- 

cesso é movido a motores de 

caminhão, que chegam a 

consumir mais de 500 litros 

de óleo diesel por dia. Em 

plena floresta amazônica, à 

estrutura parece uma mini- 

ER TES | EI 1111 
VI EM [ia Tl 
4 | [NE | | 

Jornada longa 

Nas balsas, 05 

trabalhadores se 

alternam em 

lurnos de seis 

horas, eo motor 

20 pausa apos 

40 horas para 

limpeza 

fábrica saida da Primeira 

Revolução Industrial, que 
expele fumaça preta e emite 
um barulho ensurdecedor. 

Os trabalhadores se alter- 

nam em turnos de seis horas, 

e o motor não para um mimu- 
ta, Para os garimpeiros, O dia 

soe fazem a “depescagem” — 

ou lavagem do carpete. 

— Às cozinheiras da cidade 

fazem fila para trabalhar aqui, 
Ganham muito mais do que 

em loja ou como professora — 

diz Edivan. 

CIDADE FLUTUANTE 

Como os garimpeiros iniciam 

acorrida do ouro no verão esó 
regressam no inverno, alguns 
levam a família junto e trans- 
tormam o segundo andar da 
minifábrica em moradia. Nas 
balsas visitadas pelo GLOBO, 

havia papéis de parede que 
imitavam azulejo, aparelhos 
de internet wi-fi, televisões e 

vasos com espadas de São Jor- 

ge. À estrutura toda não sai por 
menos de R$ 100 mil. No enf- 
leiramento das embarcações, 
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FRIO, CALCULISTA E DISSIMULADO asa 
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Suspeito de matar jovem no DF confessa a 
Motoboy Leandro Marques, 2? anos. depolou a namorada Giovanna Peters, de 20 E OS coer 

ENTREVISTA 

WANDERLEY BASTOS / groceoquímico 

Professor da Universidade de Rondônia diz que 
garimpo no rio Madeira acontece há mais de 50 

Brasil, em direção ao Rio 
Amazonas. As dragas usam 
motores gigantes, capazes 
de movimentar ca minhão e 

carreta, mas adaptados para 

Combate. Operação da Polícia Federal 

ateou logo em balsas no Rio Madeira 

que garimpavam ouro ilegalmente, 

Superintendonte da corporação 

comparou a atividade sos laboratórios 

de drogas: “Ou fazemos a destruição ou 

não se faz nada” disse Leandro Almada 

Almoço às pressas. Dezenas de trabalhadores se reúnem paraa re delçõo: | peixe E uma coste'a de bol quase sem came 

acaba nascendo a cidade Hutu- 

ante, com estruturas servindo 
sôde mecânica, coutrasde mer- 
cadinho e outras, mais afasta- 

das, de prostíbulos. 

— Mas droga e prostituta 

tem em todo lugar — ironiza 
um parimpeira. 

No dia 29 de novembro, os 

garimpeiros de Borba (AM jti- 
ravam com pressa os motores 

e as mangueiras das halsas, 

alarmados com a possivel che- 

gada da PF oudo Ibama. No al- 
moço, 20 deles se reuniram 

para dividir um peixe e uma 

costela de boi que quase não ti- 
nha came, só osso, Os traba- 

lhadores dos garimpos ilegais 

do Madeira alimentam uma 

engrenagem poderosa queira 
o couro do subsolo amazônico, 

impacta o meio ambiente e se 

integra a ações do tráfico e a 
uma rede de corrupção por 

meio da lavagem de dinheiro, 

Todos as garimpeiros tam- 
bém mantêm segredo sobre a 
identidade dos compradores 

do ouro ilegal. À reportagem 

ouviuseis relatos de que, a ca- 

da quinze dias, desce um hi- 
droavião no Rio Madeira 

ia E E pa = 

com um “empresário” — que 

paga em dinheiro vivo os li- 

deres das balsas e leva embo- 
ra as bolotas de ouro extral- 

das da Amazônia. A chegada 

é tão esperada que, quando a 
aeronave do Greenpeace deu 
rasantes para fazer as fotos, 

alguns garimpeiros come- 
proraraimi pensando Cu Eraú 

comprador. Nos registros fa- 

zendários das cidades da re- 

gido, não há menção a aquisi- 

çãode ouro ou mercúrio. 
O garimpo ilegal também é 

um meio de vida perigosa. O 

Madeira recebeu esse nome 
pela sua forte correnteza que 

arrastava troncos de árvores. 
Nas suas redes sociais. os ga- 

rimpeiros gostam de exibir 
videos manejando as balsas 
po ro emmeloáscorredeiras 

— uma espécie de rafting. 
Quitro perigo surgia nos Glti- 

mos meses: à aparição de pi- 

ratas que chegam de noite, 

adliartami Os tripulan tes E 

roubam inclusive gouro, 

Fora às bancos de areia e as 

picadas de “mutucas , há ain- 

da o problema do mercúrio. 
Ao pó de ouro tirado do car- 

pete é aplicado o “azougue”, 

como eles chamam o mercú- 

rio, que forma uma amálga- 

ma branca. O minério fica 

amarelo depois de a mistura 

ser queimada numa concha 

de aço inox, o “cadinho”, que, 
segundo eles, “recupera o 

mercúrio. O vapor é alta- 

mente tóxico, e as sobras do 
mercúrio são guardadas em 

garrafas de plástico ou vidro. 

— E loucura, à gente não 

desperdiça mercúrio, não. 
Custa R$ 1 mil o quilo — afir- 

ma à garimpeiro Miguel de 

Ferreira Filho, de 47 anos. 
Na operação que ateou fo- 

go a balsas, o superintenden- 

teda Polícia Federal no Ama- 

zonas, Leandro Almada, 
comparou a atividade aos la- 

boratórios de drogas: 

— Aqui todo mundo está 
ilegal, Ou fazemos a des- 

truição ou não se faz nada. 

Durante a viagem pelo Ma- 

deira, a equipe do GLOBO 

ouviu de moradores do en- 

torno que comprariam um 
barco de garimpo se tivessem 
dinheiro, mesmo sabendo se 

tratar de cime ambiental, 

ESTES E 

anos e se mostra cético com operações atuais 
RAFAEL GARCIA cool garcisdivp ogia com bi shoaai os 

"QUEIMAR 
BALSAS NAO 
VAI RESOLVER 
O PROBLEMA 

tuando há 30 anos na 
Amazônia, o biogeoqui- 

mico Wanderley Bastos, 
professor da Universidade 
Federal de Rondônia 

(Unir), assiste pessoalmen- 
te ao val e vem das balsas de 

garimpo no Rio Madeira, 
Neste ano, quando um exér- 

cito de 400 balsas foi toto- 

gratado revirandoo rio atras 
de ouro, porém, ele não se 
impressionou. Segundo o 
especialista, o problema, 

que pode causar poluição 
por mercúrio, ocorre desde 

os anos 1970 na região. Em 

entrevista ao GLOBO, Bas- 
tos se mostra pouco espe- 

rançoso sobre o efeito de 

ações da Polícia Federal ede 

fiscais do lhama, que estão 
queimando balsas. Para ele, 

uma solução para a questão 

envolve incluir medidas pa- 
raa economia local 

Onúmero de balsas de 
garimpo no Madeira está pior 

que em outros anos? 

Não tem nenhuma novi- 
dade, especialmente sobre 

onúmerode balsasedragas. 
Essa é uma ocorrência sazo- 

nal regulada pelo valor do 

gramado ouro, Euma rotina 
na região, ocorre desde as 

anos 1970. Existe registro, 

dos anos de 1980, de cerca 

de 5 mil balsas e dragas no 
Madeira. Uma pesquisado- 

racomentou comigo que faz 

um trajeto de Manaus à Ma- 
nicoré de barco e, em outra 

época, contou 1.280 balsas 

num trecho nessa região. 

Por que ocorreu essa 

comoção só agora? 

Isso é um problema que 

envolve questões políticas. 
Não sei exatamente o que 

pode ter acontecido. Mas 

cada vez mais eu estou con- 

victo de que a Amazônia 

brasileira é um Brasil que o 

Brasil não conhece. 

Alguns meses atrás essas 

balsas não estavam operando, 
O que influencia a atividade? 

Sevocê olhar na Bolsa (de 

Valores), vai ver que em 

20190 gramadoouroera R$ 

170. Hoje, está em aproxi- 

madamente R$ 320. A cor- 

rida do ouro é oscilante, 
Quando a preço baixa mui- 
to, ela diminui. Tem outros 

dois fatores. Um deles é a 
crise econômica com de- 

semprego. A última coisa éa 

questão da inundação da ba- 
cia do Rio Madeira, e agora 
estamos num período seca, 
Pode anotar; entre fevereiro 

e abril, você não vai ver mais 
muitas balsas, Quando en- 

tra o periodo das águas mais 
altas, essas balsinhas não 

conseguem alcançar o fun- 
dodorio para fazer a sucção 

do sedimento e conseguir o 

auro. Talvez veja dragas. 

Quala diferença entre balsas 

edragas? 
O garimpo do Madeira é 

essencialmente um garim- 
po de leito do rio, buscando 

um ouro de aluvião que dre- 

na dos Andes constante- 
mente, e vai se depositando 

nessa parte baixa, aqui no 

Q 
“É uma rotina na 

região. Existe registro, 
dos anos de 1980, de 
cerca de 5 mil balsas e 
dragas 

“O mercúrio é um 

poluidor em potencial, 
pois sempre foi usada 
por ter a capacidade de 
se amalgamar com o 
ouro muito fino” 

“A Amazônia brasileira 
é um Brasil que o Brasil 
não conhece” 

lazer à sucção. Tem equipa- 

mentosdesucção quesãode 
dar inveja na Petrobras. À 
capacidade de movimenta- 

ção de uma draga é muito 
superiorâdas balsas, maséo 

mesmo princípio. Só mu da 

a proporção. À construção 

de umadraga sai por maisde 
R$ Imilhão. Já os proprietá- 

rios das balsinhas em geral 

são ribeirinhos cooperados, 

que juntam suas economias 
para montar uma balsinha e 

dividem o lucro obtido. 

Qual o principal impacto 
ambiental dessa modalidade 

de garimpo? 
Ocorre uma pe rturha cão 

dos organismos bentônicos, 

aqueles que vivem no subs- 

trato dos ambientes aquáti- 
cos. Existe ressuspensão de 

sedimentos. Nessa ativida- 

de, o mercúrio é um polui- 

dor em potencial, pois sem- 
pre foi usado por ter a capa- 

cidade de se amalgamar 

como ouro muito fino. E im- 
portante registrar que a fon- 

te de entrada desse elemen- 

to químico tóxico é também 

o desmatamento. Os solos 
amazônicos são enriqueci- 

dos de mercúrio por deposi- 

ções globais, ao longo de sé- 
culos, das erupções vulcâni- 
cas. Ao desmatar. desprote- 

gemos os solos, que são lava- 
dos com as chuvas para den- 
tro dos corpos d'água. 

Os fiscais estão queimando 

várias balsas neste ano. |sso 
vairesolver o problema? 

Isso não val resolver o pro- 

blema, no meu pontode vis- 

ta, Já teve caso aqui de con- 

frontos com garimpeiros 
em Humaitá (AM) há três 
anos, em que se usou o fogo, 
Depois os parimpeiros se re- 

voltaram e botaram fogo em 
uma sede pequena do Iba- 
ma. À gente tem que parar 

com isso e tentar resolver e 
regulamentar a atividade. 

Como resolver, então? 

Obviamente, tem que ser 

considerada a questão da 
sustentabilidade e conciliar 

alguns aspectos, estabele- 

cendo 1 egras e critérios de 

licenciamento. E seguir ale- 
gislação. O garimpo hoje 
tem uma participação mui- 

to importante na economia 

local, principalmente nas 

comunidades ribeirinhas, 

Essas balsinhas são equi pa- 

mentos construídos por ri- 

beirinhos tradicionais, que 

viram na extração do ouro 

uma chance de mudar de vi- 

da, sair da agricultura fami- 
liar eda pesca. 

À pobreza na região atrai as 
pessoas para o garimpo? 

Nús temos observado que 

os programas sociais — Bolsa 
Familia, Auxilio Defeso — 
somados às atividades extra- 

tivistas, comocoletadacasta- 

nha, produção de farinha e 
agricultura familiar têm 

mantido (os ribeirinhos). Eu 

tenho atuado na comunida- 

de do Puruzinho (AM) hã 22 

anos e vejo que as condições 
melhoraram muito. Há 20 

anos, ninguém na comuni- 
dade tinhaumbarcoamotor. 

Atualmente, todos têm, até 

mais que um. Entretanto, Os 

rapazes de hoje, que conheci 
meninos pequenos, desco- 
briram no garimpo uma atra- 
ção financeira. Isso tem sido 

a regra para um grande nú- 
mero de jovens. 
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Sem limites para o discurso de ódio no Telegram 
Grupos extremistas driblam regras de segurança do Google e da Apple para manter o acesso a canais com conteúdo 
violento; enquanto isso, um inquérito foi aberto a cada três dias na PF em 2020 sobre casos de apologia ao nazismo 

GUILHERME CAETANO 
puillner ora detona oqlobucom Dr 
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ecossistema da desinfor- 
mação é ardiloso. Depois 

de encontrarem no Telegram 
(serviço de mensagens con- 
corrente ao WhatsApp) um 
ambiente sem lei para divulga- 
ção de seus conteúdos crimi- 
nosos, integrantes de grupos 
de temática nazifascista estão 

driblando as plataformas de 
downloads da Google e da Ap- 
ple para manter aCrsso à Ca» 

nais com discurso de ódio e 
conteúdo violento. Por meio 
de uma versão menos restriti- 
va da plataforma, disponivel 
no site da própria empresa, 
usuários têm acesso à mensa- 
gens bloqueadas em aplicati- 
vos baixados via Google ou Ap- 
ple. E extremistas vêm com- 
partilhando “truques” e dicas 
para driblar à censura. 
O GLOBO acessou, nessa 

versão alternativa do Tele- 
gram, canais de conteúdo on- 

de circulam mensagens antis- 

EdTiLem Bia 

semitas, racistas, homofóbicas 

e transhúbicas. Ataques contra 
negros, judeus, muçulmanos, 
mulheres e gays são o tema 
central desses ambientes. Há 

ilustrações violentas da verea- 
dora assassinada Marielle 
Franco, vídeos de assassinato 

de moradores de rua e home- 
nagens ao Holocausto que di- 
zimou 6 milhões de judeus na 
Segunda Guerra Mundial, 

Declarações do presidente 
lair Bolsonaro costumam re- 
percutir nesses espaços. 
Obanimentodos canaisvia 

Googlee Apple não impede a 
conteúdo de circular, Em ll 
grupos a que o GLOBO teve 

acesso, osusuiários comparti- 
lharam 9.331 imagens, 4.138 
videos e 3.271 links, O maior 
grupo tem 1444 membros e 

publicações diárias. 
Nos últimos dias, esses gru- 

pos estiveram repletos de 

mensagens de apoio ao juvem 
americano branco Kyle Ritte- 
nhouse, que matou a tiros 

dois ativistas do movimento 

Black Lives Matter e feriu um 
terceiro durante protesto an- 
tirracismo na cidade de Ke- 
nosha (EUA), em agosto do 
ana passado. Ele foi absolvido 

de todas as acusações por um 
júri há duas semanas. 

PLATAFORMAS PRÓPRIAS 
Ao GLOBO, o Google disse 
que se uma violação for com- 
provada, o aplicativo pode 

ser removido e o desenvolve- 

dor banido da loja. Nem Ap- 
ple e nem Telegram respon- 

deram aos contatos. Em seu 

site, o Telegram informa que 
“todos os chats são privados 
entre às participantes” e que 

não processa nenhum pedi- 
do relacionado a eles. 
Pesquisador do Laborató- 

rio de Humanidades Digitais 

da UFBA, Paulo Fonseca, 
que estuda o ecossistema de 
desinformação do Telegram 

ao lado de Letícia Cesarino 

(UFSC) e Leonardo Nasci- 
mento (UFBA), identifica 
nesse movimento um efeito 

“PE 

SEGURANÇA BURLADA 

Extremistas usam alternativas para driblar platatormas 

de download e manter acessa a canais banidos 
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da desplataformização (o ba- 
nimento de espaços tóxicos 
das redes sociais). 
— Temos observado grupos 

de extrema-direita tentando 

montar suas plataformas al- 
ternativas. Eles operam sob o 
radar, usando mensagens ci- 

tradas e fugindo dos mecanis- 

mos para controlá-los —diz. 
Apesar de dssuntos inter 

nacionais serem prepo nde- 

rantes, esses canais ecoam 
também episódios em cida- 
des brasileiras, Na última se- 

mana, circularam imagens 

de um ato supremacista 
branco realizado em novem:- 
bra em São Paulo, quando 

um grupo pendurou uma fai- 
xa escrita “Orgulho branco 
não é crime” em uma passa- 

rela no centro da capital. No 

mesmo dia, integrantes de 
uma banda antifascista fo- 
ram agredidos por um grupo 

de dez a 12 homens em um 

bar da Zona Oeste, Testemu- 
nhas do ataque suspeitam de 
uma ofensiva neonazista, 

“Novo Lázaro 
se entrega e 

confessa crimes, 
diz secretário 

caseiro Wanderson Mota 
Protácio, de 21 anos, con- 

fessou ter matado a mulher 
grávida, a enteada o um fazen- 
deiro, segundo informou 0 se- 

cretário de Segurança Pública 
de Goiás, Rodney Miranda, 
em entrevista coletiva ao lado 
da Polícia Civil e Militar do es- 
tado. O acusado se entregou 
ontem de manhã em Gamelei- 
ra, acerca de 100 quilômetros 
de onde os crimes ocorreram. 

— Ele já assumiu que foi ele. 
Não estã negando nada. Está 
tentando justificar o injustifi- 

cável. Está tentando arrumar 

desculpa —disse o secretário. 
A polícia informou que ele 

entregou a arma que teria sido 

usada nos crimes, um revólver 
calibre 38, e está sob custódia. 
Uma fazendeira local con- 

venceu Protácio a se entre- 
gar à polícia, segundo publi- 
cou o Gl. Ela afirmou que 
estavá cm sua casa quando 

foi abordada pelo supeito, 
— Estava dormindo e meu 

marido havia saído para pegar 
leite. Ele bateu na janela, 
apontou a arma para mim, fa- 
lou que era um assalto e que ia 
me matar. Pedicalma, Lalei pa- 

raeleficartranquiloqueeuiria 
ajudá-lo — disse, ao G1, Cinda 
Mara, que chego a tomar café 

e tirar uma foto com ele. 
Os crimes ocorreram na 20- 

na rural de Corumbá, onde 
Protácio trabalhava como ca- 

seiro de uma fazenda. Após ter 
matado a mulher grávida e a 
enteada, ele teria ido atéa casa 
do seu patrão e furtado um re- 

válver. Em seguida, o suspeito 
foi a uma propriedade vizinha 
e matou um fazendeiro para 

roubar acaminhonete dele. 
Rodney Miranda afirmou 

queo acusado vai responder 

por teminicídio, aborto (pe- 
lo fato de sua mulher estar 
grávida), latrocínio e roubo 
de arma de fogo. Somadas, 

as penas podem ultrapassar 
100 anos de prisão. 

Protácio foi apelidado de 
“Lázaro 2.0" ou “Novo Láza- 

ro”, devido a semelhanças ao 
caso de Lãzaro Barbosa, acu- 
sado de matar quatro pessoas, 
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Custo alto, recessão e variante limitam 
retomada da aviação e queda nas tarifas 
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psi três maiores companhias 
aéreas do país — Azul, La- 

tam e Gol — caminham para 
restabelecer o patamar pré- 
pandemia nos voos domésti- 
cos até o início de 2022. A ve- 
locidade dessa retomada, po- 
rém, está ameaçada pela alta 

dos custos no setor, impulsio- 
nada principalmente pela des- 
valorização do real frente ao 
dólar, que influencia os gastos 
das empresas com combusti- 
vel, arrendamento (leasing) e 
manutenção de aviões. 

Além disso, a estagnação 
atual, uma eventual recessão 
no Brasil em 2022 (já prevista 
por bancos como Haú e Credit 
Suisse) e as ainda moderadas 
preocupações com a variante 
OÚmicron do coronavirus têm 

o potencial de reduzir o ritmo 
da recuperação do fluxo de 
passageiros, que é mais vigoro- 

sa na aviação doméstica que 
na internacional. 
O resultado dessa combina- 

ção de fatores deve ser o re- 

passe de custos ao consumi- 
dor e maior cautela das em- 
presas na ampliação da oferta 
de voos, a que dificulta ainda 
mais a queda dos preços das 
passagens aéreas, apontam 
analistas. Entre julho e setem- 
bro, o preço médio dos bilhe- 
tes foi o maior em oito anos. 

PASSAGENS MAIS CARAS 
Em outubro, com o avanço da 
vacinação, o múmero de passa- 
geiros nos aviões alcançou 
16% do patamar pré-pande- 
mia nos voos dentro do país, 
segundo análise da consulto- 
ria Bain & Company. À previ- 
são é de que a expansão da de- 
manda seguirá em ritmo ace- 
lerado nas férias de verão. Às 
companhias preveem que o 

DECOLAGEM 
MAIS CARA 

Após o baque 

provocado pela 

pandemia, o fluxo de 

passageiros de avião 
está se recuperando no 

país, mas o preço das 
passagens disparou 

E Internecional 

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 
DAS PRINCIPAIS AÉREAS NA 
AVIAÇÃO DOMÉSTICA ** 

AZUL 

LATAM 

GOL 

OUTRAS 

Fonto: Anar 

movimento chegue perto de 
100% do no rmesao 
periodo de 2019. A consulto- 
ria estima que o volume de 
passageiros represente em de- 
zembro deste ano de 95% a 
102% do patamar pré-pande- 
mia, mas as pressões decustoe 
aconjuntura torriam mais difi- 
cil a sustentação desse pata- 
mar ao longo de 2022, após a 
alta temporada de viagens, 
— O pico de demanda na al- 

ta temporada deve durar até 
março. À partir daí, com vaci 
nação avançada, o que deter- 
minao número de passageiros 
é mais a atividade econômica 
que a pandemia. O desempe- 
oho da aviação doméstica em 
2022 dependerá de cenário 
macroeconômico, câmbio e 
ambiente político — diz An- 
dré Castellini, sócio da Bain. 

PASSAGEIROS PAGANTES 
(por trimestro em milhões) 

TARIFA MÉDIA DE VOOS DOMÉSTICOS 
no 3 trimestre por ana em R$ 

A33,20 
449,87 426,73 485,53 446.2 

VARIAÇÃO » 

442.06 444,34 

121% 
45,3% 

472.74 Rania 
364,64 

2012 bia Elin] 

* Valores atualizados pao IPCA (pot/2021) 

Os números das aéreas bra- 
sileiras têm melhorado mês a 

mês, bem diferente do caos do 
início da pandemia que dei- 
xou frotas no chão, mas o cená- 

rio ainda não está perto de ser 
sustentável. Todas tiveram 
prejuizos bilionáriosno tercei- 
ro trimestre deste ano. 
A cotação internacional do 

leo (o barril WTI acuma- 
a alta de 36% neste anoj eo 
câmbio valorizado já têm en- 
carecicdoas passagens. O preço 
medio dos voos rio no 
pais foi de R$ 529.93 por tre- 
cho no terceiro trimestre, se- 
gundo levantamento da Agên- 
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac). Essamédia é 12% mai- 
ar que a do mesmo período de 
2019, antes da pandemia, e 
45% superior à do ano passa- 
do. É o valor mais alto para o 

2015 Lib 2017 

terceiro trimestre desde 2013. 
— O combustivel pratica- 

mente dobrou no último ano, 
custos dolarizados impactam 
negativamente e temos divida 

acumulada na pandemia, mas 
sou otimista —diz John Rod- 
gerson, presidente da Azul, — 
A salvação é voar. Estamos tes- 

tando novas cidades, opera- 
mos 130 destinos, contra 116 
antes do coranavirus, Chega- 
remos a mais dez cidades no 

Paraná no em janeiro. 

CAUTELA NA OFERTA 

Aestratégiada Azul é similar à 
das rivais neste momento: fo- 
car em rotas regionais rentá- 
veis e ampliar a capilaridade, 
alcançando regiões com de- 
manda ainda não atendida. 

— Temos um posiciona- 

mento mais agressivo no mer- 

2016 2018 2020 2021 

“*Calculado em REK [passaguros pagos por quilômetro voado) 

cado doméstico, solidificado 
há alguns meses. Operamas 

hoje 49 destinos domésticos e, 
até março de 2022, chegare- 
mos a 56. Aumentamos fre- 
quéncias a Comandamiba 
(BAjechegamosa Juazeiro do 
Norte (CE) e Jericoacoara 
(CE) — conta Jerome Cadier, 
presidente da Latam Brasil. 
As empresas aterrissam em 

mais cidades no país, mas ain- 
da fazem menos voos. Na 
Azul, são cerca de 800 par dia, 
ante 920 antes da pandemia. 
Na Latam, eram cerca de 630, 

hoje são 530. Já na Gol eram 
aproximadamente 700 deco- 
lagens diárias. Em outubro, fo- 
ram 430. A empresa promete 
730 entre dezembro e março, 
na alta temporada. Com mai- 
or procura por bilhetes, os avi- 

ões das três aéreas têm voado 

chelos, comi taxas de ocupação 
próximas a 82%, nível consi- 
derado bam no setor. Mas au- 
mentar a oferta de voos exige 
expertise em meio áincerteza. 
-— O combustivel é 40% do 

custo e, recentemente, (o que- 
rosene de aviação ) subiu um 
pouco mais. No terceiro tri- 
mestre, o aumento na compa- 

ração aral chegou a 70%. Es- 
so nos faz tomar cuidados na 
hora de planejar o crescimen- 
to da oferta. A estratégia é au- 
mentar capacidade, mas man- 
ter maior taxa de ocupação 
dos aviões, o que permite di- 

luir os custos fixos. Na alta 
temporada, voaremos com 
105 aviões, 30% a mais — afir- 
ma Eduardo Bermardes, vice- 

presidente comercial da Gal. 
Cadier, da Latam, estima 
E só em 2023 a rentabilida- 

das operações voltará ao ni- 
vel de 2019, principalmente 
devido à retomada lenta dos 
voos internacionais, resporsá- 

veis no passado pela maior 
parte do resultado da empre- 
sa. À Bain avalia que a aviação 
internacional só deve se recu- 
perar totalmente em 2024, 
mas pode chegar a 80% do pa: 
tamar de 2019 [á no ano que 
vem, segundo Castellini. 

Na Latam, são 20 rotas inter- 
nacionais hoje (eram 26 em 
2019). O múmero atual de as- 
sentosé 35% do nivel pré 
demia, Em 2022, a meta é do- 
braraoferta. NaGol, a retoma- 

dade voos internacionais dire- 
tos foi em novembro, com 
Montevidéu e Punta Cana. 
Neste mês, à empresa retoma 

ligações com Buenos Aires e, 
em janciro, voa para Paramar- 
ba, no Suriname. Em maio, ne- 

torna a Orlando e Miami. À 
Azul tem hoje apenas cinco 
destinos internacionais e, se- 

gundo Rodgerson, vai se 
carnais) ai 

ATENÇÃO ÀS REGRAS 
A nova variante do coronavi- 
rus ainda é considerada um fa- 
tarde preocupação moderado 
no setor, mais sensivel pos vo- 

os internacionais. De qual- 
quer forma, quem vai viajar 
neste fim de ano deve atentar 
para a medida aprovada pelo 
Congresso que garante remar- 
cação, crédito para uso em 18 
meses ou dá prazo de 12 meses 

às companhias para reembol- 
sos por voos cancelados entre 
19 de março de 2020 e 31 de 

dezembro de 2021. 

LATAM 

Negociação com credores ilustra 
fragilidade das aéreas na pandemia 

ogro is Latam 
juizo de 

Us: Se mi ilhões no tercei- 
rotrimestre) hoje é aprovar 
seu plano de recuperação 
judicial, apresentado nos EUA 

na semana passada. Prevê 
aporte de US$ 8,19 bilhões na 
empresa por meio de capital 
novo, Útulos conversíveis e 
emissão de divida. À execução 
do plano dilui o bloco contro- 
lador da Latarm, composto por 

Qatar, Delta e família Cueto. 
A Latam diz que a proposta 

tem apoio de 71 dos credo- 

res, mas, na segunda-feira, 
um representante do comité 
dos que não têm garantias 
criticou em juizoa oferta por 
permitira venda de US$ 800 
milhões em ações aos atuais 

acionistas da aérea. E elogiou 
aproposta hostil da Azul de 
comprada operação no Bra- 
sil, já descartada, 

Segundo Jerome Cadier, 
pirão Farra 

th did à EM 

cd seres 
pelo juiz até janeiro e votado 
porcredores até fevereiro. 

GOL 

Aposta nas viagens de negócios, 
que dependem da economia 

As do prejuizo de R$ 
884,6 milhões no tercei- 

ro trimestre, a Gol aposta 
num retorno gradual das 
viagens de negócios, o que val 

ser influenciado pela econo- 

mia. À estratégia da empresa 
para voltar a passa pelo 
reforço da operação em São 
Paulo a partir de março. 
— Vamos oferecer voos a 17 

cidades a partir de Congonhas 
em março, voando todos os 
nossos sois (horários de deco- 
lagem e pouso) novamente — 
diz Eduardo Bernardes, vice- 

presidente comercial da Gol. 
A partir do Aeroporto Inter- 

nacional de Guarulhos, por 
outro lado, a Gol planeja che- 
gar a 52 destinos, um recorde. 

Eram 36 antes da pandemia. 

Para tentar aumentar a efici- 
ência, a Gol antecipou a che- 
gada de novos aviões Boeing 

734 MAX, que passarão em 
2022 a ser Doda frota (hoje 
são 22%), Consomem em 
média 15% menos combusti- 

vel, principal peso nos custos. 
O plano é ambiciosce, por 
isso, suscetível à corquntura. 

AZUL 

Na liderança, mas com prejuízo 
bilionário e ofensiva frustrada 

m meio à crise sem prece- 

dentes no setor, à Azul 

assumiua liderança do mer- 
cado doméstico e conseguiu 
negociaro prolongamento da 

sua dívida de curto prazo. 

Mas também tem sofrido. No 
terceiro trimestre, amar 
prejuizo de R$ 2,24 bilhões. 
Aestratégia da companhia 

tem sido expandir as rotas 
domésticas e aumentar a 
operação de a, cujo fatu- 

ramento subiu de R$ 500 

milhões em 2019 para R$ 1,1 
bilhão neste ano. 

Outro plano ambicioso é 
crescer com aquisições. À 

Azul chegou a formular uma 
proposta pela Latam Brasil, 
quepaia US$ 5hilhões em 
inanciamento, Mas TECUOL. 

O presidente da aérea, John 
Rodgerson, diz que algum 
movimento de consolidação 
no setor ainda é possivel: 

— No plano da Latam, rece- 
bem primeiro os acionistas. 
No nossa, os credores. Espe- 

ramos o juiz do caso e credo- 
res se manifestarem, não vou 
brigar para sempre pelo ativo. 
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Com Álvaro Giribei (de São Paulo) 

Economia cai e 

governo fatura 
A jure pes não poderia ser pior. O 

pais está estagnado, com inflação alta, de- 
semprego elevado, e a renda despencou. À se- 

mana passada nos trouxe esses dados, e na pró- 
xima quarta haverá nova alta dos juros, o que 
levará Selic de 2% para 9,25% em poucos me- 
ses, Onome disso é choque de juros numãeco- 
nomia combalida. Mas o Banco Central está 
lutando sozinho contra a inflação. Os últimos 
dias também consagraram à ataque às leis fis- 
cais liderado pela própria equipe econômica e 
aprovado pelo Congresso com votos até da 
oposição, O presidente que nos conduziu ao 
desastre econômico recebeu três presentes na 
semana: a aprovação de um programa social 

improvisado, dinheiro para em ano elei- 
toral, um novo ministro submisso no Supre- 
mo. O Congresso a tudo disse sim. 
A Câmara deu carta branca ao presidente 

na proposta docaloteedo fura-teta. O Sena- 
do atuou na redução de danos. Oposição é 
independentes, de fato, melhorarama PEC, 
mas o projeto era horroroso. Torná-lo me- 
nos ruim não contornão fato de que o pover- 
nopropós não pagar dívidas, fazer uma mu- 
dança casuística no teto para aproveitar a 
inflação e desrespeitar a Lei de Responsabi- 
lidade Fiscal, Um projetoassim não sesalva, 
derruba-se, Até porque o governo fez toda 
essa lambança com um único objetivo: bus- 
car capital político em ano eleitoral. 
“Auxílio Brasil. O presidente que fez o mai- 

or programa social do mundo agora é do PL” 
Esses eram os dizeres que estavam na parede 
do ato de filiação de Bolsonaro. Era mentira, 
porque ele não fez o maior programa social 
do mundo, O que Bolsonaro fez foi extinguir 
o melhor programa social que o Brasil já teve, 
o Bolsa Família, improvisar um substituto 
cheio de defeitos e inconsistências. E viabili- 
zá-lo derrubando cercas fiscais do pais. E teve 
a aprovação do Congresso. 
A contenção dedanos funcionou, em par- 

te. Emvez deo calote ir até 2036, a proposta 
da senadora Simone Tebet reduziu eni dez 
anos q estrago e fechou em 2026. A mudan- 

ça do teto de gastos é considerada por eco- 
nomistas bem pior, porque eles fazem um 
paralelocom oque houve quando se mudou 
a meta de superávit primário. Começou al- 
terando pouco até acabar em déficit: 

— Foi assim em 2014. Quando não se atin- 
giaa meta, mudava-sea meta. Perdeu a credi- 
bilidade — disse um economista de mercado. 
E por que o mercado comemorou à aprova- 

ção da PEC? Porque os 
Em semana de investidores temiam 
péssimos uma alternativa ainda 
indicadores na mais desastrosa. Comas 
economia, atéa mudanças no Senado o 
oposição votou buraco ficou mensurá- 
emprojetosque — velecolocaram-se bar- 
vão beneficiaro  reiras no espaço aberto 
governo no ano para gastar. 
eleitoral O melhor para o pais 

teria sido fortalecer o 
Bolsa Família, mesmo que fosse preciso colo- 
car todo o precatório fora do teto, e encami- 
nhar uma solução definitiva Mas interesse 
politiqueiro falou mais alta. O que complica é 
ter um ministro da Economia totalmente dó- 
cil à agenda eleitoral do presidente, Paulo 
Guedes também está em campanha. Isso é o 
piorque podeacontecer com adres econômi- 
ca numa conjuntura perigosa como esta, 
Como a inflação vai ficar acima dos 9,7% 

queo governo está projetando, na verdadeo 
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espaço total, somados o calote e a mudança 
no teto vai ser maior, Talvez de R$ 113 bi- 
lhões. No mercado se calcula que R$ 60 bi- 
lhões vão para o auxílio Brasil, 
O govemo teve vitórias políticas na semana 

passada, exatamente quando a primeira pes- 
quisa registrou a intenção de votos abaixo de 
20%. É curiosa a incapacidade de a oposição 
ver à natureza colaboracionista dos seus atos. 
No momento seguinte da sua aprovação, o mi- 
nistro André Mendonça derrubou as garantias 
laicas e de autonomia que tinha feito na sabati- 
na. As imagens falam por st. Bolsonaro tem 
agora 20% do STF. No mínimo, Já que colaho- 
racionistas há também no Supremo, 
No caso do Auxílio, o Congresso, incluin- 

do alguns oposicionistas e independentes, 
deixaram-se enredar na armadilha que co- 
locou a isca de um programa social dentro 
de uma proposta fiscal inaceitável. 
Tudo isso acontece na semana em que o pa- 

is entra em recessão técnica, a inflação está 
em dois dígitos, e a renda caiu 11% em um 
ano, Parte é efeito da pandemia? Sim. Mas 
parte fundamental é a gestão temerária da 
economia, e a administração por conflitos 

que o governo Bolsonaro sempre manteve. O 
Congresso ajudouum presidentequedeveria 
ser, a esta altura, um pato manco. Está faltan- 
do visão política a quem quer defender aame- 
cul demosraçta bragiláira, 

Do porta a 
porta para a 
telinha: a venda 
direta se renova 
Com a digitalização na pandemia, 
revendedores faturam mais. Empresas 
oferecem contas on-line e treinamento 

VOÃO SORIMA NETO! que as vendas cresceram com 
eine da ouso da tecnologia. 
es Claudia Emesto dos San- 

| svendas“portaaporta” tos, de50 anos, moradora de 
não serão mais as mes- Camaçari, na Bahia, conta 

mas depois da pandemia. que há 25 anos estava acos- 
Catálogos de produtos virtu- tumadaa"botaracarano 
ais, revendedores com con- sol” para vender seus produ- 

tas digitaisembancosefin- tos de beleza do Boticário, 
e podemoferecer  alémde suplementos vita- 
até cashback (devoluçãode  mínicos. Anecessidadede 
parte do dinheiro da com- migrar para o mundo virtual 
praje clientes espalhados causou até depressão, Ela já 
por todo o país tendências tinha Facebook e WhatsApp, 
que jávinham crescendo mas não tinha Instagram é 
comoadigitalizaçãodose- | Telegram. Não sabia vender 
tor, ganharam impulsocom — pelos canais digitais. 
as medidas de distanciamen- —Fizum curso no Boticá- 
tosocial. Atualmente, as rio para aprender a vender 

vendas pelos canais digitais digitalmente, que me tirou 
representam 54% do total — — da depressão. Jáestou na rua 
ea expansão deve continuar novamente, mas as vendas 

— enquanto os canais fisicos pelo celular continuam e 
respondem por 45,2%, tenho clientes no Brasil intei- 

— Com a possibilidade de  ro—comemora Claudia, 
vender de forma digital, os 

empreendedores têm um 1º CONTATO NAS REDES 
alcance ainda maior para Carina de Abreu, de 34 anos, 
divulgar seus produtos e de São Paulo, consultora de 
conquistar novos clientes. 
Hoje muitos fazem até lives. 
Além disso, os jovens já são 

beleza de produtos de Natu- 
ra, Avon e Boticário, conta 

que, mesmo depois da vaci- 
uase metade da força de nação, o primeiro contato 

trabalho (48% têmentre 18  comos à ais ésempre 
e 29 anos)e estão familiari- pelas redes sociais. Nas ven- 
zadoscomainternet — diz — dasfeitas por Facebooke 
Adriana Colloca, presiden-  WhatsApp, ela usa conta 

tea Associação Brasileira digital, cosclientes fazem 
de Empresas de Vendas transferências via Pixou 
Diretas (Abevd), aindasem usam links de pagamento. 
previsão para o aumento — Também tenho usado 
das vendas este ano. marketplaces para oferecer 
Em 2020, as vendasdiretas meus produtos. Assim não 

cresceram 10%. Empreende- preciso montar um site 
dores apostam que o desem- E e tenho mais visibi- 
penho vai serepetiresteano, lidade —diz Carina. 

Mas nem sempre houve Vilma Domingos Montei- 

otimismo. Entreasrevende- to de 44 anos, costumava 
doras de cosméticos, segmen- oferecer seus produtos de 
toque representa 52% das beleza e lingeries aos cole- 
vendas diretas, o fim do conta- gas da empresa. Ficou de- 

tofísico trouxe apreensão —e,  sempregada etransformou 
em alguns casos, atédepres-  avenda direta de cosméti- 
são. Maso balanço, esteano,é  cosemsua principalativi- 

RADIOGRAFIA DAS VENDAS DIRETAS NO BRASIL 

A maior parte dos revendedores de produtos é de mulheres 

e jovens que já têm na internet seu principal canal 

PRODUTOS MAIS VENDIDOS 
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Cosméticos  Roúpase Alimentos tintos, Produlos 
eculdados acessórios ebebidas audiovisuaise paracasa e 
pessoais brinquedos utensílios 

PERFIL DO REVENDEDOR Gênero (am 5%) 

57,8 ; 422 

Mulheres Homens 

D.4 
IDADE Revendedores por faxa de idade (em My ES oumas 

1 156 32,5 35,8 13 3,3 

ES —o—o—o— 
6a 18 | 23229 304.40 glass 
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PÚBLICO ALVO 

vo DD O deb 
Amigos Familiares Colegas Colegas de escola Amigos de 

de trabalho ou faculdade academia 

FORMAS OU LOCAIS DE MAIOR BRASIL É O SEXTO DO 
VENDA DE PRODUTOS MUNDO EM VENDAS 

DIRETAS jem bilhões da US$) 

ilha 18% 

Próprio loca de trabalho 13,8% 

o residência 13,1% 

Site da empresa 0,5% 

Outros 0,90 

Fonte: Assoc ação Brasilara de Empresas de Vondas Diretas [ABEVD) 
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dade. Com o uso de canais 
digitais, suas vendas cresce- 

Nas redes ferramentas como catálogo 
sociais Vima  digitale a Minha Loja Digital, 
Demngos além do Aplicativo do Reven- 

Monteiro viu dedor, que permite conhecer 
suas vendas os lançamentos, ter acesso 3 
crescerem 40% informações de produtos e 
esteanograças materiais de apoia, além de 

aos canais fazer a solicitação de pedidos 
digitais. E, dos clientes. 
mesmo com o A empresa observa que, 

avançada embora as soluções digitais 
vacinação elase tenham surgido em um con- 
mantémonine: texto de distanciamento soci- 

“Votar para a alna ja, elas perma- 

ruaaindaestá necerão, devido ao impacto 
dificil.Porisso, positivo para os consumido- 
manda aos res. À Mooz, fintech do Gru- 

cienteso po Boticário, criou soluções 
catiogodgita,  comoacontadigital, Ea mar- 
eumimatoboy ca ofereçeu treinamento para 

fazasentregas”  asconsultoras se tornarem 

influenciadoras on-line. 

FERRAMENTAS SÃOFILÃO 
Start-ups que criaram ferra- 
mentas para a digitalização 
das vendas diretas também 
tiveram crescimento ex- 
pressivo nosúltimos dois 

ram até 409% este ano: anos. O FitBank é uma in- 
— Voltar para a rua ainda fratech —start-up que for- 

está dificil. Por isso, mando nece infraestrutura digital 
aos clientes o catálogo digital, paracriar, por exemplo, um 
eum motoboy faz as entregas. ia para uma determina- 
Nesse novo cenário, em- da marca. Através de uma 

presas como Naturae Boti- plataforma que se conecta 
cário passaram aoferecer ao sistema da empresa, ela 
contas digitais. marketplace | podeoferecer contas digi- 

e treinamento digital para tais e serviços financeiros 
suas consultoras. Na Natura, para suas revendedoras e 
quase 80% delas usam a prestadores de serviços. 
plataformadigitaldaempre- — Passamos de 50 para 160 
sa. A ferramenta Minha clientes, em 8 setores da 
Divulgação, umaespéciede economia, de financeiro a 
biblioteca de imagens evide- cosméticos. E customizamos 
os. ajudou as consultoras a aconta para atender às neves- 
fazerem divulgação nasre-  sidades especificas das reven- 
des sociais. Onúmero de dedoras. Elas até podem ofe- 
capacitações em treinamen- — recercoshhack, por exemplo 

tos saltou de 3,6 milhõesem — —voconta Beatriz Buena, dire- 
2019 para 7,8 milhões em tora comercial do FitBank. 
2020. Também fai criada Ela viuum movimento de 
uma plataforma de serviços inclusão financeira na tur- 
financeiros e a Natura Pay, ma porta a porta, pois mui- 
uma conta digital que dá tos eram desbancarizados. 
acesso asaldo, extrato é Jáa Impacto é uma plata- 

transferências, alémdepa-  formadigital que conecta 
gamentodecontas, recarga revendedoras, fabricantes de 
de celular e compras com produtos diversos (de cosmeé- 
cartão de débito. ticos a materiais de limpeza) 

— No primeiro trimestre | e empresas que oferecem 
de 2021,a Naturano Brasil cursose palestras, Também 
registrou aumentode 50% há um serviço que tira dúvi- 
ponúmero de contas, che-  dassobre gestão de negócios 
gando a 220 mil em seis para empreendedores, A 
meses. O volume total de renda vem das comissões 
pagamentos chegou aquase cobradas das empresas que 
R$ 2 bilhões —diz Erasmo expõem seus produtos. 
Toledo, vice-presidente de —Tiramos as dúvidas de 
negócios Brasilda Natura, gestão até em grupos no 
No Grupo Boticário, 70%  Facebooke temos perguntas 

das operações já são digitali- erespostas para problemas 
zadas, cametaéchegar a no WhatsApp. Agora vamos 
100% até 2023. As vendas 

pelo aplicativo representam 
hoje 35% do e-commerce. À 
companhia desenvolveu 

voltar a conversar com Ainte- 

chs interessadas em oferecer 
crédito —conta Larissa Ma- 
çães, fundadora da stari-up. 
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ENTREVISTA 

Ivo Benderoth / cro DA CAsA&vIDEO 

Varejista fluminense planeja triplicar faturamento 
até 2025 com expansão da rede fisica no Sudeste, 
comércio eletrônico e produtos de marca própria 
GLALUCECAVALCANTI gisstrd egito com ba 

NAS FESTAS, 
O CONSUMIDOR 
SE DÁ O DIREITO 
DE GASTAR 
N: quase dois anos em que 

lojas passaram boa parte 

do tempo de portas fechadas 

ou com limitações ao funcio- 
namento, a Casa& Video abriu 
15 novas, incluindo a chega- 

da em São Paulo. À varejista 
Huminense investe fora do Rio 
e deve terminar 2021 com 210 

unidades no Sudeste. O fatura- 

mento, que bateu R$ 1,1 bi- 
lhão em 2020, deve crescer 
30% este ano, para R$ 1,43 hi- 

lhões, mas Ivo Benderoth, 

CEO da empresa, quer mais, A 
meta é superar R$ 4 bilhões 

até 2025. Em 2022, a rede 

manterá a ênfase nas lojas hisi- 
cas, comaaberturade entre 35 
e45 novas lojas, conta o execu- 

tivo em entrevista ão GLOBO, 

Ele destaca o modelo Ponto 
Perto, filiais pequenas para ci- 
dades com menos de 70 mil 

habitantes. Apesar da recessão 
técnica na economia, Bende- 
roth projetaum Natal comalta 
de 20% nas vendas, impulsio- 

nada pela vacinação e o reen- 
contro de famílias e amigos, A 
participação do comércio ele- 

trônico no total de vendas da 
empresa saltou de 2% para 
mais de 10% e deve crescer 

com o investimento daem 
sa na expansão do seu market 
place dos atuais 40 para 200 
vendedores em pouco tempo. 

Como ficaa expansão da 
CasakVideo em 2022? 

Temos o sonho de triplicar o 

tamanho da companhia em 
cinco anos, sendo 2021 o pri- 
meiro deles. A priori, esse pla- 

no segue focado aqui na Regi 

ão Sudeste. Temos uma opera- 
ção pequena em São Paulo 

ainda, um pouco mais em Mi- 

nas, mas ainda com muito es- 
paço para crescer, E mesmono 
Rio e nó Espirito Santo (área 

original da empresa ) existem 
aportunidades com locais e ci- 
dades onde não estamos pre- 
sentes. Nosso caminho via loja 

é focado no Sudeste e via €- 
commerce nas demais regiões 
do Brasil. Mas oportunidades 

podem aparecer. mudanças 
de curso. Vamos fechar este 
ano com 210 lojas. Montamos 

umplanode abrirde cema O 

entre 2021 e 2022. Este ano, 

serão 65, Ano que vem, entre 
35 e 45, a depender do tama- 

nho da loja. Temos dois mode- 
los. O tradicional, com cerca 

de 600 metros quadrados e, 

em média, 12 funcionários. 
Ano passado, desenvolvemos 

um modelo chamado Ponto 

Perto, para entrar em cidades 

com menos de 70 mul habitan- 
tes. É uma loja menor, com 

200 metros quadrados de sa- 

liodevenda, com cercade cin- 

co funcionárias. À primeira 
abriu em Búzios (RJ), em ou- 
tubro (2020), depois vieram 

outras. Oferecemos uma 
quantidade menor de produ- 
tos, mas todo o restante do sor- 

timento, inclusive do mosso 
marketploce, (está disponível) 
com venda on-line assistida. E 

ominicanalidade (conceito so- 
bre vendas em canais simultã- 
neos) na veia. Vamos fechar à 
ano com 20 lojas Ponto Perto, 

De onde vêm os recursos para 
aexpansão? 
Temos capacidade de gera- 

ção de caixa, que financia essa 
expansão. Conseguimos uma 

máquina para expandir de for- 

ma barata, uma lábrica de ex- 
ansão, Temos nossas fórmu- 
s Com costo razoavelmente 

baixo. Isso permite quea gente 
consiga abrir esse número de 
lojas. Não tem aporte da Polo 
(Capital, fundo controlador da 
empresa). É capital próprio. 

DIPO (oferta pública inicial de 

ações) está descartado? 
A gente queria fazer o IPO 

para poder acelerar ainda mais 
a velocidade de expansão, fa- 

ze mais investimentos logisti- 

cos. Se à EE nte aumentasse à 

velocidade, era pouco prová- 

vel que a gente tivesse que sair 

do Sudeste, Mas, até por con- 
seguirmos gerar esse volume 
de caixa para bancar uma ex- 
pansão grande na nossa visão, 
com a capacidade de dobrar a 
rede em dois anos, a gente en- 
tendeu que não era um mo- 

mento mito favorável em ter- 

mos de valuation (formação do 
preço das ações). O mercado 

está muito dificil, com ações 
dos varejistas caindo. Então, 
preferimos aguardar um mo- 
mento melhor. Não temos 

pressa. Na hora que entender- 

mos que éo momento adequa- 
de, o assunto vai voltar à parta. 

“Estamos focados no 
nicho de equipar a casa 
da família, não vamos 
vender alimentos nem 
roupas, outros já fazem” 

“Em dezembro, a 
expectativa é de 20% de 
crescimento nas vendas” 

“Estou mais otimista 

com 2022 do que com o 

que houve em 2021” 

E haverá aquisições semo IPO? 
Se o TPO acontecesse, evi- 

dentemente, estariamos com 

um apetite maior para aquisi- 

ções. Não aconteceu, Então, 
seguimos atentos, mas não é O 

Íoco. A gente acredita mais na 

expansão orgânica. Mas, se 
entendermos que uma boa 
oportunidade apareceu, com 

preço justo e que faça sentido 

estrategicamente Td à COM- 

panhia, vamos avaliar. Não es- 

tamos ativamente procuran- 

do uma aquisição de um vare- 
jista ou de empresas de tecno- 
logia. Temos um time de tec- 

nologia bom, que consegue 

construir uma série de siste- 
mas proprietários, junto com 

nosso time de analytics. 

Como está o'e-commerce ? 
Já estã acima de 10% das 

vendas. Antes mesmo da par- 
demia tinhamos convicção de 
ur, phira O tipo de cateporia 

Lt FP) pente vende, era muito 

importante utilizar a capilari- 
dade das nossas lojas para ala- 
FARC O E-COREFE. Porque 

são categorias de utilidades 
domésticas, À gente trabalha 
com um tiquete médio mais 

baixo que outros varejistas de 
não-alimentos, que trabalham 
com linha branca na loja, mó- 

veis. O nosso tiquete médio es- 
tá na casa dos R$ 200, com 
muitas utilidades e eletropor- 
táteis, artigos de praia. Então, 

o valor do frete sobre o preço 
total do produto, percentual- 
mente, é muito alto, Hoje, 

quem compraon-linenaCasa- 
&Video consegue retirar em 
três horas (na loja), Começa- 

mos agora um piloto de entre- 

ga no mesmo dia, com sete lo- 
jas no Rio, e vamos fazer a ex- 
pansão disso em 2022. Já en- 

tregamos em 24 horas porque 
usamos nossa base de lojas pa- 
ra fazer as entregas ou para à 
retirada. Atualmente, 80% 
das vendas pelo site passam 
pelas nossas lojas, por retirada 
ou para o delivery. Isso é muito 

bom, porque na retirada na lo- 
ja a gente consegue rentabili- 
zar a visita. Com cerca de 7 mil 
produtos na loja, o consumi- 
dor sempre leva alguma coisa. 

Linha branca e móveis entram 
no 'marketplace'? 
À gente não tem esses pro- 

dutos na loja. Dentro desse so- 
nho grande de triplicar o ta- 

manho da companhia de hor- 

ma sustentada tem o de ser- 

mos a principal opção para 
equipar a casa da família brasi- 

leira. Não quero vender gela- 
deira ou fogão na minha loja, 
quero seguir focado nas cate- 

vias de eletroportáteis e uti- 

Ícdades domésticas. Mas, para 
eu realmente ser a melhor op- 
ção para equipar a casa, preci- 

soolerecer outras categorias. 

Então, estamos desenvolven- 
do o nosso marketplace. Hoje, 

já temos 80 mil produtos ph 
gados, móveis, TVs. Mas esta- 

mos apenas engatinhando. 

Ano que vem, vamos acelerar 
muito. Temos 40 vendedores 
conectados e devemos passar 

de 200 em 2022, A pente não 

quer serum marketplace gerie- 
ralista, tipo Americanas, Ma- 
gazine Luiza ou Mercado Li- 

vre. É um espaço que já foi 
preenchido. Estamos focados 
nesse nicho de equipar a casa 

da família, não vamos vender 

alimentos nem roupas, outros 

já fazem isso. E já phagamos 
serviços. Se você compra um 

ar-condicionado split, a gente 
te oferece a instalação. Tam- 
bém jáé possivelcontratar ser- 

viço de design de interiores. 

A pandemia mudou o cliente? 
Desde o ano passado perce- 

bemos redução do número de 

visitas e aumento do tiquete 
médio. O tiquete subiu um 

pouco, até pelo cenário inflaci- 

onário, o dólar. Houve ainda a 
crise logistica na China. Tudo 
isso gerou aumento, mas não 
que à consumidor estivesse 

colocando mais Rens na cesta 

Houve aumento em algumas 
cateporias. O tiquete médio 

vem subindo. No on-line, é 

maior, conseguimos vender 
Itens de valor mais alto. O ti- 

quete médio (no site ) é de cer- 
cade R$ 280. No app, R$ 300. 

Acrise logistica impactou 
pedidos para o Natal? 
A gente tem o desenvolvi- 

mento de marca própria, com 

fornecedores nacionais e in- 
ternacionais, boa parte deles 
no Oriente. Conseguimos, 

com um pouco de emoção (n- 

sos), abastecer as lojas a tera 

pa, teros produtos. Na prática, 
não sofremos muito com desa- 

Com 56, mercado de games alcançará novo patamar 
Jogos para celulares terão efeitos mais realistas e também oferecerão novas experiências sensoriais em altíssima resolução 

BRL BOIS 
bruna roLsogiado com for 
Head gia 

Nº corrida por tecnolopias 

Cinidies de representar 

nas telas o mundo físico com a 

maior precisão possível, a in- 
dústriade gomes se volta para o 

desenvolvimento de novas ex- 

periências sensoriais e efeitos 
vISuals paira CRPIqUEDE à Cpu 

rência dos jogadores. E a cres- 
cimento no mundo das redes 

56, que permitem conexões 
mais velozes de internet, é o 

que deve viabilizar inovações. 

A ideia é criar histórias com 
combates e disputas já preven- 
do celulares, consoles e com- 

putadores com capacidade de 

processar imagens em alta re- 
solução, como 4K e SK, além 
de rodar mais quadros por se- 

gundo, com maior fluidez. 

No áudio, a promessa é que 
os jogadores corisigam identi- 

ficar onde estão seus oponen- 

tes ao ouvir toda a ação ao seu 
redor. Os principais fabrican- 
tes, reunidos na semana passa- 

da em evento de telecom nos 

EUA, também devem se de- 

bruçar em novas franquias de 
games capazes de se conectar a 
luvas e óculos de realidade vir- 

tual, com tecnologia que per- 
mite um toque mais preciso. 
O objetivo é impulsionar o 

crescimento de jogos móveis 
nomundo. Dados da consulto- 
ria Statista indicam que o seg- 
mento deve crescer 15% neste 

ano, gerando US$ 91 bilhões 
em rececHas, Atualmente, o 

mobile game representa 52% Nova dimensão. Com ma or ve ccidade, jogos favorecerão a interação lísica 
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bastecimento (da pandemia). 
Alguns fornecedores nacio- 

nais sofreram mais no primei- 

ro semestre, quando faltaram 
peças. No segundo, isso se nor- 

malizou ou amenizou bastan- 

te Carregamos mais estoque 
que o normal É po atender o 

consumidor, ficou de 20% a 

30% acima. Isso é custo, 

Eamarcaprópria avança? 
Somos muito focados nas 

categorias de utilidades do- 
mésticas e do que chamamos 

de esporte e lazer, como ska- 
te é patinete. Em utilidades, 
nossa maça já participa Con 

mais de 20%. Tem sempre 

novos produtos entrando. E, 
neste Aro, lançamos a marca 

própria de brinquedos. 

Como será o Natal? 
Acho que vai ser mais “pro- 

mocionado”. Estamos nos pre- 

parando para isso porque a 
Black Friday foi frustrante, fi- 

cou abaixo do que as varejistas 

ea indústria esperavam. Nós 
Ervemos uma performance 

melhor que a do mercado. 

Mas, tendo em vista isso, para 

o consumidor será interessan- 
te. Acho que ele vai encontrar 
boas ohertas, ao menos na Ca- 

sa& Video. Nossa experiência 

em outras crises nos diz que, 
nos anos economicamente 
mais dificeis, esses momentos 

de festas são quando o consu- 
midor se dá o direito de gastar 

alguma coisa com ele. Vive- 

mos isso no Dia da Criança, 

que foi muito bom. 

Então, vai ter presente? 

Eu acredito (que sim), por- 
que no ano passado as cele- 
brações foram bem limita- 
das. Acho que este ano, as 

pessoas vão querer celebrar, 
encontrar. E é o momento 
CIAL oconsumidor se PREL- 

mite comprar uma roupa, 
um celular, coisas para a casa 
para receber os amipos, que 

para a gente é muito bom. 

Oqueespera de 2022? 
Economicamente falando, 

2021 já foi um ano bem desa- 
fiador, Começou com restri- 
ções na operação de lojas. 

que não imaginávamos que 

viriam novamente. Isso im- 

pactou principalmente o se- 
gundo trimestre. Junto, tem 
inflação. Sendo franco, estou 
mais otimista com 2022 do 
que com o que houve em 
2021, em termos de Brasil. 

Imagino que o Auxílio Brasil 
deve ampliar o poder de 
compra da população. O ano 

de eleições sempre é de in- 
vestimentos. Estamos mode- 

radamente otimistas. À gen- 

te seguiu crescendo. Como 

estamos abrindo muitas lo- 
jas, vamos crescer com duplo 
digito alto em receita, perto 

de 30%, tanto pelos investi- 

mentos no e-commerce, 

ques pela performance 

as lojase aexpansão. Em de- 

zembro, a expectativa é de 

20% de crescimento em rela- 
ção a 2020 em vendas totais. 

de todo o setor, maior que o jo- 
gos para PC e console. 
De olho nos 2,5 bilhões de 

jogadores no celular mundo 
afora, à Razer, gigante do setor, 

ea Qualcomm, uma das maio- 
res fabricantes globais de 
chips, anunciaram o desenvol- 

vimento de um dispositivo 
móvel próprio para games 
com base em seu novo proces- 
sador, presente em mais de 2 

bilhões de smartphones, 
A ideia é que desenvolvedo- 

res passam criar nóvas aplica- 

ções para jogos, independen- 
temente do dispositivo, já que 
celulares e computadores es- 
tão cada vez mais potentes é 

integrados à computação em 
nuvem, (20 repórter viajou a 
convite do Qualcomm) 
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ONDE RECLAMAR 
O Procon-RJ funganana Av Rio Branco, 25, 5º andar, Centro, das 9h às 17h. Reclamações também podem ser rea!jzadas 

pelo site wwe. procononline rj povbr 
DEFESA DO CONSUMIDOR 

LIGHT EENEL gia Enele Light Podem de senhas, das 9h às LUZES DE NATAL Natal sem pesarno deenergia Para eco- PLANO DE SAUDE tramdesdeomo- 
Procon-RJ faz participar consumidores  JMh,nasededoPro- Dicas de bolso Umadelas. dos nomizar, vale optar ANS lança mento da contrata- 
renegocição pi atraso de aca aa economia e especialistas po por luzes de ppa uma nova RR 

E dias com as contasna anco, 5º andar, no concessionáriadeener-  consomema T | passando pela 
p resencial Enel e inadimplentes de Centro do Ria sem Segurança gia éverficarainforma-  menosdoqueas campanha utilização dos servi- 

qualquer práazocom a postos deárgão no cãodematts(Wjafxada tradicionais. Atenção ços, até questões 

— JE SEpUINda à Light Asdividaspodesão  PoupaTempo Eim- mm ir tempo de nas embalagens dos ao so de exterisão ou mt Agéncia Naclo relativas ao cancela 

sexta-leira o Procon-RJ serpagassementradas prescindivel aapresen- taxasextrasnacontade  lamosos pisca-pisca adaptadores. que. naide Saúde Suplemen-  mentoou ãtrocade 
vai promover o mutirão juros ematéZd vezes O  taçãode identiciade. luzdevidoacrisehídrica Essenúmerocorespor-  alémde aumentarem tar (ANS) deu inicio a plano. Para conferir a 
presencialderenegocia- atendimento presencial CPF eca fatura que algumas dias podem de à potência exigida o consumo, trazem umanovacampanhaem campanha, hasta 

cão dedividas comas será feito por ordem de comprove o vinculo lazer a diferença para pelo produto oquepode risco desuperaqueci- redes sociais. rádio e entrar mo link: 

concessionárias deener- chegada comdistribuição comaempresa, garantirailuminaçãode  significarumgastomaor  mentoede incêndio televisão. As peçasmos-  bithy/3CZpHr? 

Sobe preço de combustíveis, crescem fraudes 
Procon-RJ identificou infrações em 65% dos postos fiscalizados este ano. Em SP, índice foi de 80% em dois meses 
de operação. Litro da gasolina a quase R$ 8 deixa consumidor mais vulnerável a armadilhas, como a chamada bomba baixa 

; LE Sos a Tas 
LUCIANA CASEMIRO is 

ERES Os testes que o cliente 
pode exigir no posto 

À alta nos preços dos com- 
bustiveis pode ter um efei- > Aspecto e fica em repouso 

to maior nó bolso do consumi- cor.Esseteste  porl5 minutos 

dor do que o aumento de 48% permitequeo e emseguida é 
no valor da gasolina acumula- cliente avalie feitaaleitura. 
do nos últimos 12 meses até umaamostrade queverficaseo 
novembro, de acordo com da- gasolina óleo teor dealçoo! 

dos do IBGE, Segunda especi- at dieselouálcoo!  estânopadrão 
alistas, quanto mais alto o pre- despejado em 
ço, maior a número de fraudes umaproveta Os > Etanol O 

eo ganho que se tem com elas. combustiveis  termodensime- 
Com o litro da gasolina encos- devemter troé umequipa- 
tando nos R$ 8, como mos- aspecto límpido  mentoque deve 

trou levantamento da Agência elivre demateri: estar fixado às 
Nacional de Petróleo (ANP) alemsuspen- bombas O 
na última sexta-feira, também são Seaamos: combustivel 

aumenta à vulnerabilidade do traestwerturva. deveterteo 
consumidor a ofertas que pro- podesersinal  alcoólicode 
metem encher o tanque sem defraude, 92.5%ha954%. 
esvaziar acarteira. Nocaso do 

— Quanto maior o preço, > Testede premium, de 
maior a atratividade da frau- volume lima 955%62977% 
de paratoda acadeia. Maior o medida-padrão — Onívelindicado 
prêmio com a sonegação. de 20 litros, peta linha ver- 
adulteração de combustivel, - aterula pelo melha, precisa 

Com preço maior na ponta fi- = “ Inmetro, permite estarnocentro 
nal, qualquer pro moção fica Fomça-tareta. Em fiscalização rum posto em Santo André, (SP). equipeencontrou cispos tivo eletrôr co que era acionado para aumentar mestura de álcoa ágasolna  verilicarse são da densimetro e 

mais atraente. Mas uma dife- aa respeitadasas  náopodeter 

rença de preço acima de R$ MM Combustíveis da ANP aponta bombas, que começa a serim- diferenças impurezas, 
0,50 já deve acender o sinal índice de conformidade de plementado em meados de másimasdel00 coloração laran- 
de alerta do consumidor para 97%. No Boletim Fiscalização 2022. deve reduzir a haudeda  miparamasou ja nemazul 
(passível) fraude — diz Carlo do Abastecimento do primei- — bomba baixa, segundo ele. 60 mi para 
Faccio, diretor do Instituto ro semestre deste ano, oper-  —E importante o consumi-  menos.Sea > Atenção Ao 
Combustivel Legal (ICL). centual de autos de infração dor saber a capacidade do seu — diferençator abastecer, saia 
Não por acaso, alguns esta- motivados por comercializa- tanguee estar atento ao rendi-  maorque6Oml, docarmetique 

doscomeçama montar forças- ção de produtos com proble- mento dequilômetroporlitro.  caracierzao deolhona 
tarefas para fiscalizar o setor. mas de qualidade correspon- chamadogolpe bomba Não 
No Estado do Rio, dos 143 pos- deu à 3,2% do total de ações de 'HÁ OPÇÃO dabombabaixa. esqueçade 

tos fiscalizados pelo Procon-R] fiscalização feitas no Brasile a Cida Schneider, presidente da pediranota 
este ano, 65% foram autuados. 15,3% do total de autuações, Sindicomb do Rio, que repre: > Proveta. fiscal Em caso 
A irregularidade mais fre- — À diferença nos resulta- senta os postos, orientao con-  Indicasea de problema, 

quente foi a chamada bomba é dos pode serexplicada pelofa-  sumidorasemprepediranota quantidadede  seráfundamen- 
baixa, em que o marcador do Fiscalização. Equ pe do Pracon-Ri faz teste da proveta verficação ce qualidade to de a força-tarefa reunir vá- fiscal, é a sua prova: etanolanidona talparaexigir 
posto leva o consumidor a pa- rios órgãos. O Ipem vaiverifi- —Setiverdúvida peçaotes- gasolinaCestá reparação 
gar mais do que leva em com- estadual, publicado em 5 de O percentual de irregulari- car a volumetria; Procon e te da proveta Tem que ser fel. deacordocoma 

bustivel no tanque, em 39% — cutubro, criou a O pesço dades encontrados pelas for ANP, e combusti- to ma hora, assim como de va- lei Agasolina > Pode ser 
dos postos com infração. Combustivel Limpo, força-ta- — ças-tarefas de Ria e São Paulo vel, informação de preço. Se-  zão. Imegularidade é ruim pa comumdeveter fraude? Denun- 
—Háaindamuito problema refa coordenada pela Secreta- estão muito acima dos apon- cretariada Fazenda, aquestão ra todos, consumidore postos 2edeálcoole cia Napágina 

com informação de preços, riade justiçãe Cidadania Nes- tados pelos painéis de moni- fiscal. No fim, o resultado de que trabalham direito. Há 650 apremium, do Instituto 
publicidades que induzem o tes dois meses, 80% dos 21 toramentode Inmetroe ANP. irmegularidade acaba sendo só nacidadedo Rio, háopção 25% Ofunco- Combustível 
consumidor a erro. Uma faixa postos fiscalizados apresenta- | Nasapurações de acuidade maior —avalia Fernando José Toda irregularidade aponta  náriodoposto  Legal(bitly/ 
enorme com valor promocio- ram irregularidades. Além de da quantidade de combustivel da Costa, secretário de Justiça da nos testes, diz Faccio, do  devemstuar,  Ixdoho), 

nal, mas que só vale de meia- bomba baixae problemascom do Inmetro foram identifica- do Estado de São Paulo. ICL, deve ser denunciada no  naprveta dO  cleandonotipo 

noite às 6h, em letras miúdas qualidade de combustível, a dos 10% deirregularidadesno Bruno Erthal, chefe da Su- ato. Ele recomenda: midegasolnae  detraudeeno 
— cita Cássio Coelho, a frente. aperação identificou um pas total fiscalizado em todoo pa pervisão Metrológica do In- — Deve-se acompanhar fo: SOmidesolu-  estadovêmos 

do do Procon-RJ. que formali- ta que sequer deveria estar is, em 2019, último dado dis- metro, admite que há fraudes  radocarrooabastecimentoe  cãodedguacom drgãosaserem 
zou parceria com a ANP. SR poistevealicen- ponível.O Programade Mom eletrônicas dificeis de pegar, verificar, porexemplo sea sal Amistura acionados 
Em São Paulo, um decreto  çacassada pela ANP. toramento da Qualidade dos mas o novo regulamento para bomba foi zerada. 

As nec'amações a esta seção desem ser enscadas pelo mae oglobo com. ba/defesadocens mio 

ão, mas não consigo a reemissão A Amil afirma que sua rede um erro no número da casa =— 
Difícil comunicação do novo. Essa foiaminhaprimei-  Descredenciamento credenciada laboratorial é Paço ao banco que reenvie à Quero pagar 

ra-compra coma 123 Milhas e já composta por prestadores de cartão para meu endereço 

Após diversos relatos de amigos, estou reavaliando as próximas À Amil está descredenciando referência nacional e que as correto, Talvez ele tenha ficado Tenho um empréstimo consigna: 

resolvi consultar O meu voo em função da dificuldades de vários laboratórios sem aviso & mudanças atenderam às nor- preso na transportadora, mas o do junto ao Banco Fan e quero 

previsto para março de 2022 contato e retorno. sem substituir por outros do mas da Agência Nacional de fato é que ele não chegou na quitar. À máquina que atende o 

com saída do Santos Dumant FATIMA E PAIVA mesmo nivel Quando contrata- Saúde Suplementar E diz ter minha residência 4002-1687 estã com problema, 
para Porto Seguro pela Gol NITERÓI mos, diz que que tem rede cre- orientado a leitora para a teali- WILLIAN DE ARAUJO ALMEIDA sempre responde que falta um 

Encontrei um comunicado de A 123 Milhas informa quetentou denciada e rede própria porém, zação do exame. RO algarismo no CPF, e o atendimerr- 
que o voo fora alterado e pedia contato telefônico, porêm não na prática, só atende na rede O C6 Bankafirmaterprestado  tovia WhatsApp repete que 

autorização de confirmação. obteve sucesso. Eacrescentaque própria. Mas todos às laboratóri- 05 esclarecimentos ao consu- aquele é o único canal de contato, 
Como não aceitei, foi disponibili-  areserva da leitora está confir- os permanecem no aplicatvoda Cadêo cartão midor para resolver O Caso, mas LUIS ARMANDO DE ARAÚJO 

zada uma tela para escolha de mada e que, para o embarque, empresa não explicou o que aconteceu RE 

novo horário. Prontamente con- bastaapresentar o número local- MARLENE FERNANDES GRALHO Sochcitei meu cartão C6 Bank. comocartão nemquandosera OQ Banco Pan afirma ter apresen- 
cordel com voo saindo cdoGale- | zador edocumento com foto, SADPALQASP masestenãofo entregue, por entregue tado uma solução para a leitor. 
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Energia e mobilidade, alvos do Mubadala no país 
Marcado pela discrição, fundo bilionário de Abu Dhabi que apostou em Eike Batista, mantém apetite por investimentos no 

Brasil, onde acaba de adquirir uma refinaria da Petrobras e o Metrô Rio. Portfólio soma US$ 243 bi em ativos em 50 países 

ELADCE CAVALCANTI E BRUNO BOSA 
sednomirêcgiato com im 

Mubadala, fundo sobera- 

no de Abu Dhabi, nos 

Emirados Arabes Unidos, vol- 

tou aos holofotes no Brasil, 
Na semana passada, sacra- 
mentou com à Petrobras à 
acordo de aquisição da Refi- 
naria Landulpho Alves 

(Rlam), na Bahia, a primeira 
da estatal a ser vendida. O va- 
lordo negócio, R$ 1,7 bilhão, é 
próximo ao de outra opera- 

ção, em novembro, que lhe 

deu o controle do Metrô Rio, 
antes nas mãos da Invepar. 

As duas grandes transações, 

dizem fontes a par das negoci- 
ações, sinalizam duas das áre- 
as de maior interesse do fundo 

bilionário árabe no pais: ener- 

gia — sobretudo aquela de fom- 

tes renováveis —e mobilidade 
urbana. O plano do Mubadala 
é desenvolver cadeias mais 

completas nos setores que 
considera estratégicos no país 

e que se encaixam nos setores- 

alvo do fundo para 2022, 
Atuando em mais de 50 paí- 

ses com USS 243 bilhões em 

ativos sob seu chapéu, o Mu- 

badala já tem uma relação 
prolongada e resiliente com o 

Brasil. O fundo ganhou mais 

evidência no pais quando se 

torto parces Po de projetos 

do ex-bilionário Eike Batista, 

Oimpério X naufragou, maso 

fundo reorganizou seus nepó- 
cios levando empresas que 
eram do grupo. E apora pare- 

Ce estar entrar em uma nova 

ofensiva de investimentos no 

pais. Mas não costuma mos- 

trar um rosto por aqui. Recru- 

ta executivos locais cuja ALI- 

ção é marcada pela discrição. 

CEO MIRA RENOVÁVEIS 
O presidente do Mubadala Ca- 
pital no Brasil é Oscar Fahl- 

gren. À face global mais visivel 
do fundo é Khaldoon Khalifa 
Al! Mubarak, CEO da Mubada- 
la Development Company. No 

tim do mês passado, ele afir- 
meu que está atento sobretu- 

doa fontes renováveis de ener- 

gia, tecnologia e ciências da vi- 

da. Frisunão ter mudado a es- 
tratégia, mas reconheceu que, 
“po curto prazo, há desafios à 

rente”, como a inilação subin- 
doem diversos paises. Emen- 
dou dizendo que, no pós-pan- 

demia, há grande liquidez glo- 

hal, embora aumentos de taxa 
de juros tragam impactos co- 
mo o desestímulo a investi- 

mentos em projetos. 
No Brasil, apesar dos riscos 

Ram. Refinaria da Petrobras na Bahia é a primeira à passar para setor privado 

econômicos e políticos. Ú CE- 

nário descrito por Al Muba- 

rak pode se traduzir em opor- 
tunidades para o Mulbadala 

ampliar ainda mais sua cartéi- 

ra de ativos no país, afirmam 
executivos desses Setores. 

O mercado brasileiro apare- 

ce com destaque no mapa do 

fundo. A Mubadala Capital, 
subsidiária de private equity do 

grupo, tem no Rio de Janeiro 

um de deus quatro escritórios 
no mundo Os cutrosestioem 

Abu Dhabi, Nova York e São 

Francisco, nos EUA. Esse bra- 

cotem US$ 9 bilhões de ativos 
de capital de terceiros. 

Além de Rlam e Metrô Rio, 

entre os negócios que a Muba- 
dala Capital abocanhou no pa- 
|s recentemente estão a con- 
cesstonária rodoviária Rota 

das Bandeiras (SP). Em breve, 
assumirá a Linha Amarela, A 

via expressa carioca é parte de 

um acordo fechado com a In- 
vepar em 2020, quando cente 

Metrô Rio. Interessado em mobil dade, fundo evou concess onaria da Invepar 

dos Emirados Árabes entrou 

na reestruturação dadivida de 

R$ 2,5 bilhões da empresa de 
concessões controlada pelos 

fundos de pensão Previ (de 

empregados do Banco do Bra- 
sil), Funcef (Caixa) e Petros 

(Petrobras). 

TALENTOS LOCAIS 
A Mubadala Investment Com 
parmy o braço de investimento 

direto do fundo, engloba as 
empresas da antiga EBX, que 

foi a holding de Eike. Em 2022, 
o Mubadala fez um aporte de 

US$ 2 bilhões na companhia. 
Com a derrocada, o pagamen- 
to velo em ativos, como fatias 

da Promo Logistica (ex-LLX), 
do Porto Sudeste e da IMM, de 
eventos. Chegou levar o Hotel 
Glória, na Zona Sul do Rio, que 
vendeu ao Opportunity. 
O Mulhadala deverá ter ou- 

tros ativos em mobilidade, 

além do Metrô Rio. O fundo já 
estaria em conversas para am- 

pliar o número de empresas 

desse setor em seu portfólio. 

Lã atrás, chegou a fazer ofertas 
pela SuperVia, concessionária 

de trens Auminense hoje em 
recuperação judicial, diz uma 
fonte, mas o negócionão saiu, 
Uma marca da gestão do 

tundo árabe é à contratação de 
talentos nos países em que 
atua. Na Acelen, empresa de 

energia do Mubadala Capital 

que vai comandar a Rlam — 
que retomará seu nome de 

fundação, Refinaria Rio Mata- 

ripe —, há ex-empregados de 

praticamente todas as compa- 
nhias de energia do pais. 

Executivos e advogados que 

já acompanharam negocia- 
ções com o fundo relatam a 
atuação reservada como uma 
das principais caracteristicas 

do modo de operar. Nas pala- 
vras de uma das fontes, “por 

um lado, isso é ruim, porque fi- 

ca quase uma caixa preta”, 
Fontes do setor afirmam 

que, nos próximos anos, O 
Mubadala planeja avançar 

em projetos de geração de 
energia renovável no Brasil, 

Um executivo do mercado ex- 

plica que a ideia é aproveitaro 
potencial nos segmentos cóli- 
co e solar, sempre com o fun- 

do entrando em projetos em 
parceria com sócios. 

INTERESSE NO EX-COMPERJI 

Nessa área de energia, um dos 
mais cotados para esse tipo de 
empreitada éo fundo america- 

no EIG, que |á é sócio do Mu- 
badala na Prumo, dona do Por- 
to do Açu, em São joão da Bar- 

ra, no Norte Fluminense. À 

empresa está em robusta ex- 

pansão. Também no Açu, 0 
Mulbadala vem participando 

de negociações com a Petro- 

bras para a construção de um 
gasoduto e aleoduto até o 

Comperj (chamado de Gas- 
lub), em Maborai, no Grande 
Rio, E não descartaria analisar 
eventual comprada Gasluh ca- 

so a estatal decida colocar o 

empreendimento à venda, 
apontam agentes do setor. 

Em novembro, foi anuncia- 

da uma parceria de TAQA (a 
empresa de energia dos Emi- 
rados Árabes), Adnoc (a petro- 
leira do pais) e o Mubadala sob 

amarca Masdar, com foco em 
energia do futuro. Com capa- 
cidade de geração de 23GW 

em energia de fontes renová- 
veis, quer bater 50GW até 
2030, 0 que indica acelerar 

aportes globalmente. Procura- 

do pelo GLOBO, o Mubadala 

não comentou seus planos. 

Barra da Tijuca 1 * 
renasce como 

a campeã de 
vendas no Rio 
Carioca voltou a se encantar 

pelo bairro que lidera o top ten' 

dos recantos favoritos da cidade 

MORAR 
os últimos quatro 
anos, 56 incorpora- 

doras lançaram 174 em- 
preendimentos no muni- 
cípio do Rio, em um total 

de 31 mil unidades, com 

um VGV de R$ 10,68 bi- 

lhões. Com viés de cresci- 
mento, o mercado imobili- 

árioobservão renascimen- 

to de um tradicional cam- 
peão de vendas: a Barra da 
Tijuca. Dados da Ademi-R] 

e do Sinduscon-Rio, divul- 

gados na pesquisa “Lança- 
mentos residenciais na ci- 

dade do Rio de Janeiro 

2017-2022”, mostram que 
ocarioca voltoua Ge Encan- 

tar pelo bairro que lidera o 

“top ten” dos recantos fa- 

voritos do Rio. Na sequên- 
cia, vêm Botafogo, Fla- 

mengo, Campo Grande, 

Leblon, Santa Cruz, Tiju- 

ca, Taquara, Guaratiba e 

Recrelo dos Bandeirantes. 

A progressão do mercado 
na Barra, de 2017 até hoje, 

mostra o quanto o bairro 
vem recuperando fôlego, 
Em 2017, na ressaca do pe- 

rodo olímpico, foram lan- 

cadas 12 unidades. Em 
2018, 272; em 2019, 170; e 
em 2020, no auge da pan- 

demia, apenas 39. Este ano, 

já são 746 unidades. O bair- 
roé um lider à altura do se- 

tor que, ao que tudo indica, 

está finalmente deixando 

para trás os anos dificeis. 
— À Barra segue na lide- 

rança. Mas é importante 

observar o baixo volume 

deestoques dos lançamen- 
tos de 2021 em todo o Ria, 

A cidade, de modo geral, 

está com bastante liquidez 
— afirma o presidente do 

Sinduscon-Rio, Claudio 

Hermolin, informando 

ESPECIAL PUBLICITÁRIO PRODUZIDO POR GLAB GLOBO.COM 

que o VGV do bairro neste 

ano é R$ 1,285 bilhão. 

Com tanta demanda, 
novos players buscam se 

posicionar nesse mercado. 
A imobiliária digital ON 
Brokers acaba de chegar à 

Barra com uma carteira de 

cerca de 500 imóveis e ti- 

vete médio de R$ 7 mi- 
lhões. O Opportunity Fun- 

do de Investimento, outro 

estreante na região, acaba 

de lançar q All Jardim 
Oceânico, com 120 unida- 

des. Quem também “che- 
gouchegando” na Barrada 

Tijuca é a Patrimar. A tra- 

diciorial incorporadora 

mineira lançou o Oceana 
Golf, com quase R$ 1 bi. 

lhão em VGY, e vendeu 

80% da primeira fase em 
48 horas, em outubro, O 

residencial tem 246 apar- 

tamentos, divididos em 

seis torres de 23 andares, 
— Foi tão rápido que an- 

tecipamos todas as [ases 

de lançamento para ape- 
nas 45 dias após a primei- 
ra. Isso só re força o quan- 

to fomos bem aceitos pelo 
carioca — diz o diretor 

“A Barra segue na liderança. Mas é importante 
observar o baixo volume de estoques dos 

lançamentos de 2021 em todo o Rio. A cidade, 
de modo geral, está com bastante liquidez” 

CLAUDIO HERMOLIN 
Presidente do Sinduscon-Rio 
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Comercial ede Marketing 

do Grupo Patrimar, Lucas 

Couto, informando que a 
empresa tem mais dois 

terrenos na região. 

QUALIDADE DE VIDA 
Na Península, a Canopus 

val erguer o Be. Peninsula. 
Somente no último fim de 
semana do lançamento, 

foram 60 unidades vendi- 

das: apartamentos de duas 
suites com 75 metros qua- 
drados ou de três suítes 

com 96 metros quadrados. 

— De uns tempos para 
cá, começamos a identifi- 

car uma escassez de imá- 

veis na Peninsula, tanto 
para vender quanto para 
alugar. E, com a pande- 

nia, a demanda só au- 

mentou. Muitas famílias, 
principalmente da Zona 

Sul, estão buscando quali- 

dade de vida impar, com 

muito lazer e área verde — 

observa o superintenden- 

te Comercial da Canopus, 
Thiago Hernandez. 

A RJZ Cyrela, por sua 
vez, está com quatro lança- 
mentos no bairro: Latitud, 

Mudrá, Orygem e o Lagu- 

na, no Riserva Golf, ampli- 

ando um portfólio que co- 
meçou a ser construido há 

20 anos e que já conta com 

18 residenciais entregues. 
O diretor Comercial da 
empresa, Marcel Vieira, 

percebe uma mudança no 
perfil de imóvel que os 
compradores buscam. 

— Os empreendimentos 

estão mais sobisticados. Há 
uma preocupação maior 
com conforto, experién- 

cias e possibilidades de 

customização, e também 

em oferecer soluções va- 

riadas para facilitar a vida 

do morador —explica, 
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Erupção de vulcão mata um na Indonésia 
Masde 40 pessoas solreram queimaduras em Java, ai hamãs populosa do pais 

Bam 

A SAGA DA VACINA NA ÁFRICA 
Logística precária e entregas sem prazo certo 
agravam d 

VIVIAN DSO 

Esqe SERES] 

deter otros cur ds 

LOMDETE 

alta de previsibilidade e lo- 

F gistica: sãoesses os fatores 

a complicar ainda mais a de- 

sastrúsa situação dos países 

africanos no combate à Co- 
vid-19. Não bastasse a quanti- 

dade de vacinas — ainda mui- 

to aquém das necessidades da 

regido — às CNTegas SãO ETTa- 

ticas e feitas sem muito aviso 
prévio. Tudo isso dificulta o 

planejamento das campa- 
nhas, que também precisam 

prever de escassez de serin- 

vas, à longas distâncias em 

areas de pouca infraestrutura 
(inclusive em zonas deconhi- 

to) passando pela conscienti- 
zação da gravidade da pande- 

mia em comunidades que li- 
dam com doenças ainda mais 

mortais, como ebola e cólera. 

APENAS 12% VACINADOS 
Na lanterna mundial, este 

continente com 1,2 bilhão 

de habitantes tem apenas 
7,3% de sua população total- 

mente vacinados. A média 

cai para menos de 5% quan- 
do considerada só a região 

subsaariana. Nada mais 

e a ao desenvolvimen- 
LO CE Novas Cenas, COMO d 

Omicron, identificada pela 

primeira vez na Africa do 

Sul, que deixou o mundo em 
alerta. Nos paises ricos, que 

garantiram à maior parte 

dos estoques de vacinas 

bem antes dos africanos —e 
em quantidades muito su- 

»eriores ao número de seus 
1abitantes — enquanto as 

pessoas são convidadas à 
terceira dose, as autorida 

=oóío 

LE 

ctg NE LA LITE CUNTRE 

des já discutem um calendá- 

rio para a quarta. É caso do 
Reino Unido, que acaba de 

anunciar a compra de mais 
14 milhões de imunizan- 

tes ede Israel 
Na África, só Angola prio 

us 54 países do continente — 

conseguiu aplicar a totaliciade 
das doses recebidas até agora. 

Nem por isso conseguiu vaci- 
nar mais do que 8. 4º da popu 

lação com duas doses. Afinal, 
asquantidades recebidas estão 

longe de dar conta de seus 32 

milhões de habitantes. 
— Alguns países só sabem 

que as carregamentos de irmu- 

nizante estão chegando com 

uma semana de ai tecedênci RR 

Assim é impossível fazer o pla- 

nejamento — disse 0 especia- 
lista er desenvolvimento Mi- 

chael Jennings, da Escola de 

Estudos Orientais e Africanos 

da Universidade de Londres. 

segundo Edinam Amavi, 
responsável pela segurança e 

qualidade das vacinas no es- 

critório da Organização Mun- 

dial da Saúde (OMS) na Afri- 

O 
“Alguns países só sabem 
que os carregamentos 
de imunizante 
estão chegando 
com uma semana de 
antecedência. Assim 
é impossível fazer 
o planejamento” 

Michael Jennings, especialista 

em desenvolvimento da Escola 

de Estudos Orientais e Africanos 
da Universidade de Londres 

ca, à fornecimento dos anti- 

genos já não é o maior proble- 
ma, O desafio agora é reduzir 

o abismo entre os paises afri- 

canos e o resto do mundo. A 

meta era vacinar pelo TRenos 

10% da população da região 

com duas doses até setembro, 

240% até dezembro. 
— Na média geral, a região 

segue abaixo dos 10%. Com à 

vacina em mãos, agora é preci- 
so distribuir e fazer as pessoas 

aceitarem os imunizantes— 
disse Amavi ao GLOBO. 

A executiva destacou que a 
OMS continua trabalhando 
junto aos países ricos & plata- 

formas criadas para garantir a 
igualdade de acesso a vacinas 
para que acelerem o apoio às 
nações mais pobr es. Hoje, à 

Africa tem acesso a vacinas a 
partir do consórcio Covas, li- 
derado pela OMS, da União 

Adlricana e de acordos hilate- 

tais firmados entre os países. 
O surgimento da nova vari- 

ante ÔOmicron na Africa do 

Sul, lembra Amavi, deve a um 

só tempo estimular as nações 
desenvolvidas a agirem mais 

depressa e convencer as co- 

pmumidades a tomara vacina, 
—E sempre assim, O impor- 

tante é saber que as variantes 
vão seguir aparecendo até que 
a gente consiga parar a pande- 
mia, ouvacine 70% da popula- 

ção global —afirma Ama. 

Além disso, as campanhas 
de imunização africanas não 

deslancharam por várias ra- 

zões, segundo especialistas 

ouvidos pelo GLOBO, Sem sa- 
ber quandoterão acessoa vaci- 

nas, alguns governos demora- 

ramaconvocar as pessoas para 
a imunização. E aqueles que o 

fizeram com antecedência, 

nu dh GRE TERS Sis SID 
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Deficiências. Chetes tribais entram em um caminhão san'tário para receber a vacina contra Covid-19 em Abja, Costa do Martim: no continente, só Angola conseguu apicar todas as doses recebias 
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despertaram a descontiança 
dos cidadãos, que não viram o 
antigeno ser aplicado em pes- 
suas próximas. 

TEORIAS CONSPIRATÓRIAS 
Alémdisso, historicamente, os 

africanos se veem alvo de ex- 

periências de laboratórios 
com novos fármacos, cujos 
efeitos colaterais são desco- 

nhecidos: Acredita-se que es- 
sas empresas se valeriam da 
falta de regulação em vários 

países para testar medicamen- 
tos. Por essa razão, muitos têm 
o pé atrás com as novidades. 

— Alguns países só sabem 

que os carregamentos de ima- 

nizante estão chegando com 
uma semana de antecedência, 

MÉDIA AFRICANA MÉDIA MUNDIAL 
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Assim é impossivel fazer o pla- 

RS — disse o CSPMECLA- 

lista em desenvolvimento Mi- 

chael Jennings. 

A demora para o inicio das 
campanhas de vacinação 

abriu espaço para todos os ti- 

pos de medos e teorias conspi- 

ratórias disseminadas pela in- 
ternet contra os imumizantes. 
Isso aconteceu na República 

Democrática do Congo, um 
dos paises que menos vacina- 

ram até agora em todo o mun- 

do (0,06%). A populaçãondoé 
totalmente avessa à vacina. 

Mas, comoa Covid-19 não afe- 

tou tanto este país de 90 mi- 

lhões de habitantes, que vive 
às voltas com malária, ebola, 

pólio e sarampo, sem falar na 

ificuldades na luta contra a Covid-19 

pobreza e desnutrição endê- 

micas, é dilicil convencer as 

pessoas da importância de se 
imunizar 

Para um diplomata europeu 

na Tanzânia, há uma situação 
de atraso na campanha de va- 

cinação. Porém nem tanto de 

sespero na parte de tratamen- 

to-de saúde, porque, além de a 
Africa tem população muito 

jovem, muitos problemas pas- 
sam despercebidos. Segundo 
ele, “hã uma postura geral de 
fazer pouco da doença, por 

causa da precariedade do siste- 

ma de saúde e da pobreza”, e 
ressalta que “morre muito 
mais pente de malária na Tan- 

zânia-do que que Covid”. 
O surgimento de da nova 

cepa ÔOmicron na Africa as- 
sustou as nações ricas, que 

achavam ter asituação razoa- 
velmente sob controle. — Al- 
guns paises, à Phizer e a Mo- 

derna parecem que só desco- 

briram a Áfricas agora —dis- 
se ao GLOBO a chefe do de- 

artamento de Africa da coa- 

lião The People's Vaccine, 
Mogha Kamal Yanni. 

SUSPENSÃO DE PATENTES 

Na última sexta-feira, os 
EUA anunciaram o envio de 

nove milhões de doses de 

vacinas a paises africanos. 
—Nocomeço, oproblema 

era só a falta de vacina. Ago- 

ra, é o planejamento, que 

não pode ser feito sem que 
as autoridades saibam 

quando vão receber os anti- 

genos. Não há capacidade 
de distri buição de uma hora 

paraoutra — destaca Yanni, 

Jennings faz um contrapon- 

to, alegando que não se deve 
menosprezar à capac idade lo- 

gistica da Africa, que há déca- 

dasimplementa! imensas caro 
panhas de vacinação. Em Ru- 

anda, segundo ele, o governo 

tem usado drones paracomba- 

ter a Conid-19, A rede comuni- 
tária de combate ao ehola tam- 

bém é ágil, lembra. 

A questão é que os paises por 
bres podem ser o calcanhar de 

Aquiles da luta contra a Covid: 

a Delta nasceu na Índia, que 
tem 31% da população total 
mente vacinados: a África do 

Sul já tinha tido outra variante 

no ano passado, à Beta. 

— Muitos países acharam 
que vacinar as populações 

com duas doses e, agora, um 

reforço, poderia resolver. 
Até que: son Uma nova 

variante afetou as pessoas, 
os mercados e as economi- 

As, Enquanto não vacinar- 

mos todo mundo, o perigo 
vai continuar —diz Yanni. 

Não por acaso cresce a pres- 
são sobre os paises ricos para 

que aprovem no âmbito da Or- 

ganização Mundial de Comér- 
cio (OMC) a suspensão das 
patentes das vacinas da Co- 

vid-19, A proposta defendida 

por Índia e Africa do Sul há 
mais de um ano tem por obje- 
tivo garantir que estes imuni- 

zantes possam ser produzidos 
em maiores quantidades e dis- 
tribuidos para todos. Hoje, as 

vacinas são produzidas por um 

punhado laboratórios estabe- 

tecidos em um grupo restrito 
de nações desenvolvidas. 
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Desigualdade 
marca combate t 
à Covid na 

érica Latina |: 
Países como Chile e Uruguai já 

vacinaram mais de /2% da população e, 

na outra ponta, Haiti apenas 0,58% 

ELISA MARTINS E 

MARIANA ROSÁRIO 
terbar ce gado Dir br 

RÃO PAL 

pres a América Latina 

tenha mais da metade de 

sua população imunizada 
contra a Covid, a distribui- 
ção de vacinados é desigual 

entre 05 paises e e reforça D& 

riscos do desequilíbrio no 
acesso às doses. Em 12 pai- 

ses da região, 50% ou mais 
dos habitantes já completa- 
ram o esquema vacinal, de 
acordo com dados da plata- 

forma Our World in Data, li- 

gada à Universidade de Ox- 
ford. Mas outros nito paises, 

pelo menos, estão ahaixo ou 

bem abaixo disso. 

A culpa não é dos que re- 
cusam a vacina, problema 
mais comum nos EUA ouna 

Europa. Por aqui, o ranking 
de imunização acompanha 
o do poderio econômico e 

expõe a falta de vacinas e de 

solidariedade como princi- 
pais problemas para um 

avanço eficaz da campanha 
no continente. 

FALTA O BÁSICO 

A dianteira é do Chile, com 

84% da população totalmen- 
te vacinados, seguido de Cu- 

ba (81%), Uruguai (76%), 
Argentina (66%), Equador 

(64%) e Brasil (63%), Naou- 
tra ponta, em situação mais 

dramática, estão Honduras 

(36%), Bolívia (35%), Vene- 
zuela (34%), Guatemala 

(22%) e Haiti (0,58%). 

— São países sem espaço fis- 

cal para comprar o básico, 
imagine conseguir pagar US$ 

15 ou US$ 20 por dose. Sem 

poder negociar diretamente 
com as empresas privadas for- 

necedoras de vacinas, eles fi- 

caram dependentes de inicia- 

tivas da Organização Mundi- 

al da Saúde (OMS) ou da Or- 

ganização Pan-Americana da 

Saúde (Ópas), que têm rece- 
bido quantidades exiguas de 

doses — explica Paulo Buss, 

coordenador do Centro de 
Relações Internacionais em 

Saúde (Cris/Flocruz). 

Tem pesado também, diz, 

o descompromisso político 
entre governos do conti- 
pente desde aeliminação da 
Unasul, que se tornou evi- 
dente na questão sanitária: 

—O principal problema é a 

falta de cooperação internaci- 
mal na América Latina — diz 

Buss, que foi presidente da Fi- 

ocruz. —Na pandemia, as Vi- 

gilâncias Sanitárias e Epide- 
miológicas dos países não se 

articularam, a vigilância de 

tronteiras não funcionou, as- 

sim como doações de ventila- 

dores, máscaras e, claro, a aju- 

da mútua para vacinas. 

DESIGUALDADE 

O mais gritante dos exem- 

plosna região é o Haiti. Com 
cerca de 11,4 milhões de ha- 

bitantes — número próxi- 
mo ao da cidade de São Pau- 

lo — vacinou somente 

0,58% da população com 

duas doses de Imunizante. 

A vacinação no país foi 
iniciada em julho, com 
aplicações oferecidas pela 
Covax Facility, aliança cri- 
ada pela OMS para acele- 
rara produção de vacinas 

contra à Covid e garantir o 

acesso igualitário aos imu- 

nizantes, Mais de 150 pai- 
ses, entre eles o Brasil, 

aderiram à iniciativa. Mas 

os mesmos Estados que 
definiram o mecanismo 

boicotaram-no. 

— Todos queriamos que as 

países tivessem apelado à 
solidariedade. Mas isso não 

funcionou realmente. O 

exemplo mais claro é o fra- 
casso da Covax. Em teoria, 

uma idetamuito boa, de dis- 

tribuição equitativa de do- 
Ses, TNas OS palses assinaram 

acordos diretos com os fa- 

bricantes e levaram tudo 

que havia. O ideal diante de 
emergências como a da 
Omicron seria que os paises 

Direita aposta em candidata 
moderada contra Macron 

Partido Os Republicanos escolheu Valérie Pécresse 
para representá-lo nas eleições francesas de 2022 

VE Pécresse, que se des- 
creve como “um terço 

Margaret Thatcher e dois ter- 

ços Angela Merkel", foi esco- 
Ihidaontem como candidata à 
Presidência da França pelo 

partido da direita tradicional 

Os Republicanos. Para vencer 
as eleições de abril de 2022. 

contudo, ela precisará compe- 

tir com o presidente Emma- 
nuel Macron pelos eleitores 
centristas e recuperar o apoio 
perdido para a extrema-direita. 

A moderada governante ca 
região de Ile-de-France, nos 

arredores de Paris, foi escolhi- 

da após a rodada final de vota- 

cão entre os integrantes do 

partido —ao todo, 140 mil pes- 
soas estavam aptas a partici- 

par. Ela saiu na frente de Eric 

Ciotti, um político do Sul tran- 
cês, após ganhar o apoio dos 
pleiteantes derrotados no pri- 

moeiro turmo. 

Pécresse venceu Cioti, 
mais conservador entre todos 
as pré-candidatos, por 61% a 

39%. Dois dos inicialmente ta- 

voritos, O ex-negociador da 
União Europeia para o Brexit, 

Michel Barnier, eolider repio- 

nal Xavier Bertrand ficaram 

para trásna primeira rodada. 
— Pela primeira vez em sua 

a 
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que já chegaram a seus limi- 
tes de vacinação pudessem 
doar. Mas tem sido um ideal 

falho — afirma o microbio- 

lopgista Pablo Tsukavama, da 
Universidade Peruana Ca- 
vetano Heredia 

Enquanto o Haiti vacinava 

os primeiros profissionais de 

saúde e idosos com um mon- 

tante inicialda vacina da Mo- 

derna disponibilizada pelos 

EUA à Covax, o Brasil, que 
negociou diretamente com 

farmacênticas, tinha 15% da 

população já protegidos. 
A debilidade das progra- 

mas de vacinação haitianos 

História, o partido do general 
[Charles | de Gaulle, de Geor- 
ges Pompidou, de Jacques Chi- 
race de Nicolas Sarkozy terá 

uma candidata mulher nas 

eleições presidenciais — disse 
acandidataa apoiadores. 

O partido abriu mão de uma 

guinada à extrema direita, 
buscando atrair eleitores mo- 
derados, cortejados por Ma- 
cron e necessários para que se- 

ja eleito para mais um manda- 
to, Ainda assim, faz acenos pa- 

tãos mais radicais endurecen- 

do a retórica anti-imigração, 

porexempio. 

— À direita republicana está 

de volta. A direita das convic- 

ões, das soluções, estáunidae 
parte para o combate com 
uma vontade implacável afir 

mou a candidata. 
Pécresse, contudo, está dis- 

tante de alcançar o presidente, 
que lidera com 24% das inten- 

ções de votos, segundo o agre- 

gador de pesquisas do site Poli- 

tico. Ela aparece em quarto, 

* Lados de 19/11 
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já aparecia em informativos 

da Ópas há pelo menos dez 
anos, mas Somou-se a [550 

uma sucessão de crises re- 
centes paraalém da Covid: o 

assassinato do presidente 
lovenel Moise, a escalada da 

violência e da pobreza e um 

terremoto, o maior desde o 
de 2010. 

Em situação bastante dra- 

mática também está a Gua- 
temala, q je CONTA COM CET- 

cade 23% da população ple- 

pamente vacinados. O país 

teve problemas em duas 
frentes: a primeira foi apos- 
tar em doses da vacina Sput- 

nik V. desenvolvida pelo 

Instituto CGamalevya, na Kús- 
sia. Os produtores do imu- 
nizante não cumpriram 

prazos de entrega e prejudi- 
caram a vacinação da Gua- 

temala e de outros paises da 

região, que contavam com 

as aplicações para deslan- 
char no programa de imuni- 

zação. À segunda questão 

toca em aspectos logísticas 

e de comunicação internos. 

BOLSÕES 

No Paraguai, a doação de 
vacinas pelo mecanismo 
da Covax ajudou a impulsi- 
onar a campanha de vaci- 
nação, Mas ainda é insufi- 
ciente para acelerar a imu: 

nização, hoje em 36% da 
população total, uma das 
maisbaixasdo continente. 
Já a Nicarágua, que apos- 

tou em vacinas cubanas e 

na russa Sputnik, depen- 
deutambém de doações da 

Covax, mas permanece co- 
moum dos países da região 
com menor cobertura va- 

cinal (35%). 

Os bolsões de baixa vaci- 

nação no continente criam 
também um ambiente pro: 

pício a novas variantes que 

ameaçam a região e o mun- 
do, a exemplo do ocorrido 

com a Omicron na Africa. 

Responsável pela desco- 

berta da variante Lambda 
no Peru, Tsukayama lembra 
que a América Latina tem 

resistido à predominância 

da variante Delta graças ao 

avanço da vacinação. Mas 
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ela deve ser acelerada, uma 

Vez que o continente já Emn- 

frentou retrocessos: 

— Já vivemos histórias em 

paralelo no Brasil com a va- 
riante Gama, no Peru coma 

Lambda, na Colâmbia com 

à Mu. É loram justamente 

paises em que a transmissão 

do virus foi descontrolada 

entre 2020 e 2021. Essas 

condições podem se repetir. 

MAIS VACINA 

Dal à importância e o desa- 

fio de ampliar à vacinação 
coletivamente para socor- 
rer países que não conse- 

guem, sozinhos, dar conta 
de imunizar sua população, 
No Brasil, o avanço da va- 

cinação e a autonomia da 
produção do Instituto Bu- 
tantane da Fiocruz permiti- 

riam ao país, em tese, fazes 
doações aos vizinhos. 

OMinistériodaSaúdeeco 

Butantan já sinalizaraim 

positivamente em relação 

dO Assunto. 

— À iniquidade (de vacina- 

ção) além de ser injusta, anti- 

ética e imoral, vai nos levar 

ao prolongamento da pande- 
mia. Enquanto houver nes- 

ses locais à surgimento de 

novas Variantes, à TSco per- 

manece —afirmaopresiden- 

te da Sociedade Braslleira de 

Imunizações |5BIM), Juarez 

Cunha. — Precisamos fazer o 

dever de casa, mas também 

nos solidarizar comoslatino- 

americanos e colaborar para 
que outros países possam 
evoluir na imunização. 

E tive 

Escolha inédita, Valério Pácresse será a primeira mulher a disputar a Presidência pelo partido de Sarkory e Chirec 

com 10% dos votos. 

A vice-liderança é ocupada 

por Marine Le Pen, da extre- 

ma direita, com 19%. Em ter- 

ceiro, com 14%, estão pole- 

mista ultraconservador Eric 

Eemmmotir, que confirmou sua 

candidatura na terça-feira. 
Pocresse, de 54 anos, fold mi- 

nistra da Educação e do Orça- 

mento durante à governo de 
Sarkozy. Ela se apresenta co- 
mo uma ambientalista fiscal- 

mente conservadora e defen- 

soradaleie da ordem. 
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A conexão alemã entre Bolsonaro e Kast 
Empresário chileno-alemão recebido pelo mandatário brasileiro em julho, Sven von Storch atua nos bastidores 

da campanha do candidato de extrema direita à Presidência no Chile como assessor em temas internacionais 

JANAINA FIGUEREDO 

james fre So globo cor Ir 

s vínculos entre q presi- 

dente Jair Balsonaro, par- 

te de sua famíliaeo candidato 
de extrema direita à Presidên- 
cia do Chile, José Antonio 

Kast, são mais profundos do 

que quer admitir publica- 

menteo ex-deputadochileno, 

que nos últimosdias reformu- 

tou (leia-se moderou) sem 

programa de EOFEENO Nã Lem- 

tativa de cativar eleitores de 

centro para o segundo turno, 
nodia 19 de dezembro. Nessa 

conexão bilateral, existe uma 
pessoa central que esteve 
com Bolsonaro em julho des- 
te ano, em Brasilia, Trata-se 
do empresário chileno-ale- 

mão Sven von Storch, marido 

da deputada alemã Beatrix 
von Storch, vice-lider do par- 

tido Alternativa paraa Alema- 

nha (ALD), investigada por 

declarações xenófabas, 
Segundo fontes chilenas 

consultadas pelo GLOBO, o 

empresário conhece Kast há 
muitos anos e tornou-se um 

importante assessor do can- 
didato em temas internacio- 

nais. Um de seus idolos é Ste- 
ve Bannon, ex-estrategista 

do ex-presidente americano 

Donald Trumpe acusado cri- 

minalmente de ter desobe- 
decido um:mandado do co- 

mitê legislativo americano 

que investiga a invasão do 
Congresso dos EUA, em Gde 
janeiro deste ano. 

AJUSTES DE CAMPANHA 
Von Storch, no entanto, não é 

umafigura pública conhecida 

no Chile nem atua no coman- 

do de campanha de Kast. Pelo 

contrário. O empresário está 

nos bastidores e em contato, 

apenas, como circulomais in- 
timo do candidato chileno. Se 

até o primeiro turno, em 21 de 

novembro passado, Kast ti- 
nha um programa de govemo 

que incluia, por exemplo, a re- 

tirada do Chile do Conselho 

de Direitos Humanos das Na- 
ções Unidas, proposta total- 

mente alinhada com o pensa- 

mento que Von Storch exibe 

ENTREVISTA 

entre os que combatem o que 
chamam de uma aliança en- 

trea esquerda tradicional e os 
globalistas, agora o candidato 
da Frente Social Cristã suavi- 

20u suas posições. Fez “ajus- 
tes”, como explicou um aca- 
démico que está colaborando 

com sua campanha. 

Mas o verdadeiro pensa- 
mentode Kast é bastante pare- 

cido ao de seu amigo Von Stor- 

ch, que também articula com 
Bolsonaro. Nos últimos anos, 
o candidato chileno se aproxi- 

mou da família presidencial 
brasileira, principalmente do 
deputado Eduardo Bolsonaro, 

Kast visitou o presidente do 

Brasil no Rio, quando Bolso- 

naro ainda era candidato, em 
outubro de 2018. Pouco de- 

vis, participou de uma cúpu- 

| de direita organizada por 
Eduardo em Foz de Iguaçu, O 
deputado Bolsonaro, depois 

disso, foi ao Chile e teve reuni- 

ões com Kast e outros dirigen- 
tes do pais. 

ARTICULAÇÕES 
Vem Storch raramente apare- 

ce, mas a foto com à presi- Vínculo. Eosônaro mecha o casal Von Storch: a deputada alema Beatrix é inves! ipada por declarações menálobas 

dente brasileiro, em julho, 

confirmao queo próprio em- 
presário posta de comentar 
quando participa de progra- 

mas de baixa visibilidade em 
redes sociais. Em conversa 

com o também empresário 
chileno Enrique Subercase- 

ALA, que apresen ta LM pro- 

grama de debates na rede so- 

cial YouTube, o marido da de- 

putada de extrema direita 
alemã menciona em reitera- 

das oportunidades suas con- 

versas com Bannon e tala em 
articulações com forças poli- 
ticas no Brasil, na Colômbia 

e. na Europa, em paisescomo 

Hungria e Polônia. 

Em pouco mais demeia ho- 
ra de programa, Von Sto rch 

apresenta sua visão de mun- 

doe delende a eleição de Kast 
como tábua de salvação para 

que o Chile não seja destruí- 

do por uma “esquerda globa- 
lista, de ideologia marxista” 
Em recente carta divulgada 

entre conhecidos, o empresá- 

rio, que foi recebido por Bolso- 

José Miguel Vivanco, DIRETOR D4 HUMAN RIGHTS WsTOM PARA AS aMÉRCAS 

“AMÉRICA LATINA VIVE O PIOR 
MOMENTO DOS ÚLTIMOS 30 ANOS” 
RAFAEL MATHIUS RUDE lhos Do Picoto dA 

ugo Chávez a expulsou da 
Venezuela, acusando-o 

de fazer "o trabalho suja do 

império”. Álvaro Uribe disse- 
lhe. gritando, que ele era “o 
embaixador das Farc em 

Washington, furioso com 

uma pergunta que ele fez 
sobre “falsos positivos” na 
Colômbia durante um jantar 
com autoridades e congressis- 

tas americanos no Capitólio. 
Com Fidel Castro, ele negoci- 

oualibertação de presos pali- 

ticos a noite toda, em Havana. 

— Fidel perdeu o controle, 
bateu na mesa, apontava o 
dedo para mim o tempo todo. 

Eram documentos, café e 
água, eum fotógrafo que não 
parava de tirar fotos a noite 

toda —lembra o advogado 

chileno josé Miguel Vivanco, 
de 60 anos, diretor da ONG 

Human Rights Watch (HRW) 

para as Américas. 
Depois de quase três déca- 

das na HRW, Vivanco cré que 

chegou o momento de abrir 

LEO VO capitulo cantecipa 

sua saída da organização em 
entrevista ao La Nación. Ele 
vai continuar em Washing- 

ton, na mesma luta. Não está 

otimista Com à região, mas 

também não é apocalíptico. E 
acredita que o enfraqueci- 

mento e o descrédito da de- 

mocradia criaram Lim terreno 

fértil para o populismo, 

Como a América Latina e a 
democracia mudaram desde 

osanos 1980? 

Infelizmente estamos em 

ur momento Rouito muro, 

provavelmente o pior dos 

últimos 30 anos. A década de 

1980 representou, em geral, 

uma época de brutalidade 
oficial em meio à Guerra Fria, 

onde a repressão era justifica- 
da com base na ideologia das 
vitimas cu de seus EOVENDHOS, 

Bar Ena O) ÓC Taitiça 

Ny 
Dire ita unida. Eduardo Bolsonaro e o candidato chitêno à Presidência: aliança 

paro no Palácio do Planalto, 
afirma que “o Chile se encon- 

tra em um momento divisor 

de águas, em que se decidirá se 
o pais se converterá em uma 

segunda Venezuela, na Suiça 

da América Latina ouem uma 

Os anos 1990 foram para 
quase toda a região um perio- 

do de consenso democrático, 

Dom nunes EUVETTOS Dom 

prometidos, pelo menos por 
retórica, com a universalidade 

dos direitos humanos. Mas 

tudo se quebrou ea América 
Latina se fragmentou coma 

chegada dos governos boliva- 

rianos liderados por Hugo 
Chávez e seu desprezo pela 
democrácia representativa. 

Após uma tentativa fracassada 

de golpe militar, Chávez che- 
gou ao poder por meios eleito- 

rais é promoveu Com sucesso 
anoção de que a separação de 
poderes, a independência 
judicial e a liberdade de ex- 

pressão não eram valores 

dignos de respeito. À influên- 
cia de Chávez, aliada ao pro- 

gressivo descrédito da de- 

meocracia como modelo 

de governo capaz de 
melhorar os serviços 

públicos, combater a 

corrupção, a insegurança 
ea desigualdade, abriram 
caminho para opções po- 

pulistas de todos os tons. 

Ea pandemia? 

A pandemia 
deixou a região 
mergulhada 

nova Hong Kong do Pacífico. 

Agora se decidirá se o futuro 

de América Latina se escreve- 

riem Havana ou em Santiago 
do Chile”. Alguns chamaram. 
texto de “Carta de Osorrwr”, já 
que, quando a família Von 

em um aprofundamento da 
pobreza que provavelmente 

levarãa protestos maciços, 

reprimidos com violência 
pela polícia em diversos 

países. Nesse contexto, con- 

solidaram-se na região duas 

ditaduras, na Venezuela e na 
Nicarágua, que se somam à 

ditadura cubana, e vários 

paises sujeitos a dirigentes 

autoritários eleitos demo- 
craticamente, mas que agem 

com desprezo pelo Estado 

de direito e as liberdades 
públicas. 

Está otimista? 

Otimista, não. Nem tenho 
uma visão apocali ptica. À 

principal prioridade é defen- 

der o que temos. Não há cúvi- 
da de que estamos passando 

por uma maré 

ruim. Tudo é 

politizado, 
ideclogizado. 

É preciso 

entender que 
estã em jogo a 

adesão ao sis- 

Storch se instalou no Chile, 
em meados do século passado, 

optou pela província de Osor- 

no, no Suldo pais. 
O empresário ainda tem 

muitos amigos por lã e costu- 
ma dizer que sente muita sau- 
dade do Chile. Von Storch não 

participa ativamente da cam- 

panha de Kast, mas, segundo 

as fontes consultadas, tem 

contato virtual Freq jente com 

o candidato, já que tem ido 

pouca ao Chile por limitações 

da panckemia. 

O discurso do empresário rei- 

tera elementos da cartilha da 
extrema direita internacional, 

com a qual Bolsonaro sempre 

se mostrou sintonizado. 
Uma das propostas mais ou- 

sadas de Kast durante a cam 

panha foi a de retirar o Chile 

do Conselho de Direitos Hu- 
manos das Nações Unidas: 

— As Nações Unidas estão 

integradas por países que não 

tema democrático 

O que melhorou e o que ainda 

precisa melhorar? 

Os avanços nunca são linea 
res ou permanentes, c as ame 

aças de retrocessos estão na 

esquina. Talvez o progresso 
mais importante tenha ocor- 

ride primeiro com a proteção 

do direito ao voto, depois com 

odesenvolvimento de garan- 
tias processuais e, do mesmo 

tempo, com o surgimento de 

um consenso regional contra 

a impunidade por graves 

violações dos direitos huma- 

nos. Mas temo que, coma 

fragilidade de nossos sistemas 
democráticos, esses avanços 

sejam precários e instáveis. 

Um ator importante que po- 
deria fazer muito mais em 

defesa da independência 

judicial, do meio ambiente e 
da transparência, é o setor 
privado. Os empresários têm 

um peso importante, mas 

muitas vezes, pelo oportunis- 
mo, evitam esse debate. 

Como vê o papel dos EUA? 
Nos últimos 30 anos, os 

EUA desempenharam um 

papel fundamental na pro- 

moção dos direitos humanos 
e da democracia na região. 

O GLOBO 

acreditam nademocraciaevi- 

olam os direitos humanos, co- 

mo Nicarágua e Venezuela... 
queremosnos retirar. 

Nos últimos dias, essa posi- 

ção foi suavizada. Justamente 
quando Sebastián Sichel, ex- 
candidato presidencial da ali 

ança de centro-direita Chile 
Podemos, derrotado no pri- 

meiro tumao, impós uma série 

de condições para respaldar 

Kast no segundo turno contra 
o candidato esquerdista Ga- 
briel Boric, Uma das condi- 

ções foi “permanecer nos ám- 

bitos de participação atuais na 
ONU e outros organismos de 

cooperação internacional”, 

Muito distante das ideias de 

seu assessor informal Von 
Storch, que considera instru- 

mentos de governança global 
como o Fundo Monetário In- 

ternacional e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), en- 
tre outros, parte de um “povo 

estado global” que quer abolir 
a democracia no mundo e im- 
por govermos totalitários. Con- 

tra esse novo estado, assegura 
ochileno-alemão estão “patri- 

otas como Trump, únicos ca- 

pazes de construir “estados- 

nações”, nos quais a família, 
entre outros valores, seja a ba- 

se de suas sociedades. 

ESTADO-NAÇÃO 
Na chamada “Carta de Osor- 

no”, Von Storch, especialista 

em mídias sociais, assegura 

quea luta entre patriotas e glo- 

balistas acontece em momen- 

tos em que os EUA disputam 
liderança mundial com a Chi- 
na e, nesse contexto, os patrio- 

tas querem preservar os esta- 

dossoberanos eosplobalistas, 
“uma aliança de grandes mul- 

tinacionais com aesquerda in- 

ternacional”, querem “abolir o 

estado-naçãoe substitul-lopor 
uma governança global”. 

Este grupo, enfatiza, busca 

impor-se através de orpganis- 
mos como o Fórum de São 

Paulo, Grupo de Puebla e Big 

Techs. Esse é o mundo que 

descreve o chileno-alemão, 
próximo de Kast nas sombras 

e conectado com a ala ideoló- 

gica doguvemo Bolsonaro. 

Infelizmente, com Donald 

Trump, 1580 mudou, as ter 

dências despúticas de Trump 

prejudicaram seriamente a 

democracia nos EUA e gera- 
E] antecedentes perigosos 

que estimulam os aprendizes 
de caudilhos a imitar a fór- 

mula populista que EUVICTIROO 

Washington, 

Após quase 30 anos na 
Human Rights Watch, que 

mensagem deixa? 
A mensagem é simples: 

não se deixe seduzir pelas 

sereias de demagogos po- 
pulistas. Precisamos forta- 

lecer nossas democracias e 
nosso compromisso com o 
Estado de direito. Nada de 

bom pode vir dos popu Is- 
tas, de esquerda ou de di- 
reita, que prometem me- 
lhorias às custas da des- 
truição das instituições 

democráticas. 
*O Grupo de Diarios América 

(GDA), do qual O GLOBO faz 
parte, é uma rede de veiculos 
líderes em seus paises fundada 

em 1991, que promove os valo- 

res democráticos, q imprensa 
independente e a liberdade de 
expressão no América Latina 

através do jornalismo de quali- 
dede para nossos públicos. 
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O Coriuntvie pode deixar sequelas 
incidência do probiema aumenta em periodos mais quentes veja como evitar 

A AMEAÇA DA ÔMICRON 
Sintomas, vacinas e risco de transmissão: 

ER CODE 

veja tudo o que a ciência sabe sobre a nova 
variante de reocupação do coronavírus 

ETYELIM AZEVEDO E GIULIA VIDALE 
aah agro caem Em 
Es EhoFRiLo 

Pos mais de uma sema- 

na apús cientistas em 

Botsuana e na África do Sal 

alertarem sobre nova vari- 

antedoSARS-CoV-2emcir- 

culação, ainda temos mais 
perguntas do que respostas 

sobre ela. Nodia seguinte ao 

alerta, a Organização Mun- 
dial da Saúde (OMS) classi- 
ficou a B.1.1.529 como uma 

variante de preocupação 

(VOC), que passou a ser de- 
nominada Omicron, 

Quais os sintomas? Como 

ela é diagnosticada? Às vaci- 
nas atuais são eficazes con- 

tra ela? Pesquisadores do 

mundo todo estão correndo 

para detalhar as respostas 
sobre essas e tantas outras 

questões e, assim, esclarecer 

arealameaçaquea Ômicron 
representa. Alguns esclare- 
cimentos ainda levarão al- 

guns dias ou semanas para 

virem à tona. Enquanto isso, 
oGLORBO reúne tudooquea 

ciência já conseguiu esclare- 

cer sobre à nova variante, 

quejá soma seis casos confir- 
mados no Brasil, 

Onde foi detectada 
q variante Omicron? 

Onde foi identificado 

O primeiro pais a notificar 
à QOmicron foi a Africa do 
Sul, que emitiu um alerta à 

Organização Mundial da 

saúde (OMS) no dia 24 de 
novembro. Segundo a 
OMS, as análises encon- 

traram a variante pela pri- 

meira vez na amostra de 

um teste coletado em 9 de 
novembro. Como anúncio 

da nova cepa, outros pai- 

SeES passaram Id seq nenciar 

os genomas dos virus en- 
contrados em pessoas que 
testaram positivo para a 

Covid9. 
Na Holanda, por exem- 

plo, um viajante testado em 
19de novembro já apresen- 
tavaa Ômicron, o que mos- 
traqueanovavariantejães- 

tava circulando pela Euro- 

pa antes de a África do Sul 
investigar o aumento deca- 
sos repentinos e descobrir 

a mova cepa. 

Quais são os sintomas? 

Novos sintomas 

Febre baixa —& 

“Garganta 
arranhando” — 

Tosse seca —8 

Cansaço ———>>-B 

O primeiro sinal de que as 
novas infecções por Co- 

vid-19 estavam diferentes 

toi observado pela médica 

sul-africana  Angelique 
Coetzee ao atender paci- 

entes com sintomas dife- 

rentes dos apresentados 
po Tr agqu eles que eram aco 

metidos pela Delta. Os no- 

vos pacientes queixavam- 

se de cansaço, dores mus- 
culares, coceirana gargan- 
ta ou garganta arranhan- 

do. Em poucos casas, apre- 
sentavam também febre 
baixa etosse seca, 

Entre Os sintomas mais 

comuns da Delta estão pul- 
sação elevada, baixos niveis 

deoxigênioe perdadeolfato 

e de paladar. 

Os sintomasda Ômicron 
são mais parecidos com a 

da Beta, que também foi 

identificada pela primeira 

vezna Africa do Sul. 

Como diagnosticar 
anova variante? 

A Identificação da nova va- 

riante só foi possivel graças 
ao sequenciamento genéti- 

co do virus, que apontou as 
mutações que a fizeram ser 
diferente das demais cepas 
do coronavirus. Portanto, 

esse seria o melhor método 

para diferenciar a Qmicron 
de outras variantes, 
Na entanto, à Omicron é 

relativamente fácil de ser 
distinguida da Deltaemtes- 
tes de PCR. Ao contrário da 

Delta, à Omicron tem uma 

mutação que causa o que é 
chamado na genética de 

“drop-out do gene 5”. Isso 

significa que uma das par- 

tes do virus, que é identifi- 
cada pelo teste PCR, não es- 

tá presente nessa variante, 

Dessa forma, testes que vie- 
rem com um resultado on- 

de apenas duas partes fo- 

ram identificadas, em vez 

de três, indicariam a infec- 
ção pola nova variante. Por- 

tanto, Os testes podem Ser 

usados como marcadores 
para esta variante, podendo 

ser confirmada posterior- 

mente pelo sequenciamen- 

to do material genético do 
virus. 

A Qmicron é mais 
transmissível que as 
outras cepas? 

Novos casos de covid 

na África do Sul 
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De acordo com a OMS, tu- 

do indica que a Qmicron 
seja mais transmissível do 
queas outras variantes, in- 

cluindo a Delta, mas isso 

ainda não está detinido. À 
Africa do Sul relatou um 

aumento de testes positi- 

vos para Covid-19 em áre- 

as onde avariante está cir- 

culando. Estudos epide- 

miológicos estão em anda- 

mento para entenderseo 

aumento de casos foi pro- 
vocado pela nova cepa ou 

por outros fatores. 

Evidências preliminares 
sugerem que pode haver 

um Fisco aumentado de 

reintecção com aQmicron 
(ou seja, pessoas que já ti- 
veram Covid-19 podemser 

reinfectadas mais facil- 

mente com a nova cepa), 

em comparação com ou- 
tras variantes preocupan- 

tes. Porém, por enquanto, 
as informações alii 
das. Mais dados sobre isso 

estarão disponíveis OS 

próximos dias e semanas, 
afirmaa OMS. 

Quais são os tratamentos 
contra a nova variante? 

De acordo com a OMS, 
corticosteroides (como a 

dexametasona) e medica- 
mentos bloqueadores da 

interleucina-b (como to- 

cilizumabe e sarilumabe) 
ainda são indicados pará o 

tratamento de Covid-l9 
grave causada por qual- 
quer tipo de variante, Ou- 

tros tratamentos serão 

avaliados para ver se eles 
ainda são tão eficazes, da- 

das as alterações em par- 

tes do virus na variante 

Úmicron. 
A empresa Regeneron, 

que desenvolveu um co- 
quetel de anticorpos mo- 
noclonais, disse que seu 

medicamento pode ser 

menos eficaz contra a vari- 

ante Ômicron do Corona 

virus, uma indicação de 

que esse tipo de tratamen- 

to pode precisar ser atuali- 
zado no caso de a nova va- 
riante se espalhar agressi- 

vamente. 

Mas já há um bom sinal, 
A farmacêutica britânica 

GSK disse que o coquetel 

de anticorpos sotrovimab, 

desenvolvido em parceria 
com a norte-americana 

Vir, é eficaz contra a Omi- 
cron. O dado é baseado em 
testes laboratoriais e em 
um estudo com hamsters. 

Segundo as empresas, os 

testes continuam para 

confirmar os resultados 

contra todas às mutações 

da Ômicron, Os resulta- 
dos são esperados até o fi- 
naldoano. 

Us anticorpos monoclo- 

nais são indicados no ini 
cio dos sintomas, para pa- 
cientes com alto risco de 

evoluir para casos graves. 
O medicamento é admi- 
nistrado por via intrave- 

nosa, em ambiente hospi- 

talar. Produtos semelhan- 
tes são oferecidos ou estão 

sendo desenvolvidas pela 

Eli Lillve a AstraZeneca. 

As atuiis vacinas 

funcionam contra 
a Omicron? 

Onde é a mutação do virus 
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A grande dúvida a ser res- 

pondida é exatamente es- 

sa. Ainda não se sabe se as 
vacinas são menos efica- 

zes contra à Umicron, 

masexiste esse risco devi- 

do às mutações encontra- 
das na variante. A maioria 

delas, está na proteína 

spike, que é o principal al- 
vodasvacinas disponíveis 
atualmente. 

Além disso, a nova cepa 

possui a mutação ES484K, 
também encontrada na 
Beta. Essa mutação com- 

provadamente escapa aos 

anticorpos monocionais e 

tinhaacapacidade de esca- 

par das atuais vacinas. 

As principais desenvol- 
vedoras dos imunizantes 
disponíveis — Pfizer-Bi- 

oNTech, Oxtford-AstraZe- 

neca, Moderna e Johnson 
& Johnson — já iniciaram 

testes para avaliar a eficá- 

cia de seus imunizantes 

contra a variante, Resulta- 

dos são esperadosem cerca 
de duas semanas. 

Elas também já se adian- 
taram e começaram a de- 
senvolver novas versões, 

destinadas à nova cepa. À 

Pfizer disse que pode ter 
um novo imunizante pron- 

toemcercade95 dias. A Jo- 

nhson & Johnson afirmou 
que irá desenvolver uma 
vacina contra à variante se 
for necessário e a Moderna 

pode levar uma versão atu- 
alizada de seu imunizante 

aos testes clínicos em hu- 

manos em até 90 dias. 

Quantos casos há no 
Brasil e em quais paises 
ela já foi detectada? 

Até ontem, sábado, seis ca- 
sos da nova variante havi- 
am sido confirmados no 

Brasil. São três em São 

Paulo, dois no Distrito Fe- 
deral e um no Rio Grande 

do Sul. Os infectados são 

pessoas que retornaram de 
viagens a países do conti- 
nente africano. 

Além do Brasil, a nova va- 

riante já foi identificada em 
43 paises, Destes, 17 apre- 

sentam transmissão local da 

variante, incluindo Africa 

do Sul, Botsuana, Austrália, 
Portugale Estados Unidos. 
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domizado conduzido na Gra- 
Bretanha e publicado no New 
England Journal ol Medicine 
em 2019 que descobriu que os 
participantes que queriam lar- 
gar o fumo ermudaram para ci- 
garros eletrônicos tiveram 
80% maischances de se abste- 
rem de cigarros por pelo me- 
nos um ano em comparação 
aqueles que usaram tratamen- 
tos de reposição de nicotina 
(adesivos, chicletes pastilhas). 
Descobertas como essas, 

que mostram que cigarros ele- 

trônicos podem ajudar os fu- 
mantes sob certas condições 
— todos às participantes néce- 
beram ajuda psicológica, que 
melhora a taxa de sucesso — 
toram subestimadas, acredi- 
tam os autores, enquanto 08 

riscos foram amplificados. 
—À mensagem é que esses 

são dispositivos prejudiciais 
que não deveriam ser comer- 
cializados. Mas a verdade é 
mais complicada — disse 
Nancy A. Rigotti, uma das au- 

toras e professora da Escola de 
Medicina de Harvard e direto- 
radoCentrode Pesquisae Tra- 
tamento de Tabaco no Hospi- 
tal Geral de Massachusetts. 
Os ensaios controlados nem 

Sempre mostra à Jur teria 

acontecido em um ambiente 
do mundo real —queé o que o 
estudo do JAMA procurou 
avaliar. Ainda assim, Rigotti e 

outros pensam que suas con- 
clusões são enganosas. 

— () importante aqui é: os 
“vapes” estão ajudando fu- 
mantes que não largariam o 
vicio de outra forma? — ques- 
tiona Kenneth E. Warner, 

professor emérito e reitor de 
stão em políticas de saúde 

da Escola de Saúde Pública da 
Universidade de Michigan é 

co-autor do estudo citado. 

ig ca cigarro eletrônico em vez do Até o mês passado, a agén- tes. Entrevistados um ana DIFICULDADES 

Corpos tradicional —um produto de cia negou quase um milhão depois, 9,4% deles relata- O estudo do JAMA descobriu 

na” — cigarros eletrônicos, 
“vapes” com líquidos e ou- 
tros produtos que conti- 

consumo mortal tão bem su- 

cos geralmente contém me- 
nos produtos químicos tóxi- 
cos do que a fumaça do taba- 

de autorizações. Mas um va- 

ram que eles eram de fato 
menos tóxicos do que os ci- 
garros e poderiam, segundo 

ramter largado o vício, 

ram após parar de fumar, se 
fosse o casa. Após 12 meses, 
verificou-se se: elas haviam 

E aqueles que eram mais 
dBquando apareceram pela cedido em atrair e fidelizar porizador e dois líquidos O mesmo estudo não ten- pendentes de nicotina e, 

Q primeira vez nos Esta- usuáriosquejámatoumaisde com sabor de tabaco foram —touespecificar quaismétodos portanto, provavelmente ti- 
os Unidos em meados da 24 milhões de americanos autorizados, apósa FDA de- as pessoas usaram para parar: nham mais dificuldade para 

década de 2000, os “disposi- nasúltimas seis décadas. clarar que os dados apresen-. perguntou apenas quais pro- parardefumar, tumbémeram 
tivos eletrônicos de nicoti- | Como os cigarros eletrôni- tados pela fabricantemostra- dutos detahacoelas consumi- os mais propensos a usar ci- 

garros eletrônicos. Mas não 
tem como dizer, caso os vapo- 
rizadores não estivessem à 

nham a substância encon- co, acredita-se que eles sejam o comunicado emitido pela parado completamentede lu- venda, se esse grupo teria 
trada no tabaco — estavam menos prejudiciais doqueos agência, “beneficiar os fu- mar; setiveram uma recaidae continuado a fumar — nesse 
sujeitos a pouca fiscalização cigarros comuns. Se um nú-  mantes adultos viciados que. pararam novamente; ou se caso, os cigarros eletrônicos 

sa do governo federal. Suas fa- mero considerável dos mui- optam por esses produtos”. voltaram a fumar. aumentaram o número total 
td bricantes ficaram, portan- tos adultos que fumam nos Isso“superariacriscoparaos | Ogrupodo JAMA concluiu de abstêmios — ou se seus 

to, liberadas para incorpo-. EUA optar pelos eletrônicos, jovens” e levaria a uma“pro-  queaquelasqueestavamusan- membros teriam tentado se 
“O importante rar inúmeros outros ingre- acredita-se que um número teção geral da saúde pública”, doqualquer produto altermati- abster da nicotina. Sem essa 
aqui é: os dientesesabores aositens.  significativamente menor de va à base de tabaco depois de informação, não está claro se 

“vapes esto Assim como oscigarros nor pessoas continuariaa sofrer PESQUISAS INCONCLUSIVAS parar de fumar, incluindo ci- os cigarros eletrônicos po- 
ajudando mais, tais dispositivos semos-. de câncer e de doenças cardi- A decisão foi polêmica. Em garras eletrônicos (mas tam- dem ser uma ferramenta útil 
fumantesque — traram extremamente atraen-  ovasculares e respiratórias. parte, issoocorre porqueapes- bém charutos, uilêsesi- para parar de fumar. 
não terariam tes paraos jovens em 2018.4 Em 2016,em um esforço as para descobrir se os pro- milares), tinham 8,5% mais Os fumantes adultos que- 
o vicio de mais alta autoridade sanitária parareduzirosdanospoten- dutos eletrônicos podemaju- chances de recaídas do que rem parar; em 2018, cercade 
outra forma?” americana declarou hábito ciais dos cigarros eletrômi- dar fumantesaduktosaevitaro aquelas que não o fizeram. À 55% dos entrevistados disse- 

do “vaping” entre a juventude. cos, a Food and Drug Admi- cigarro é inconclusiva. proporção de usuários diários ram que tentaram parar no 

Kenneth E. comouma"epidemia"eobser-. nistration (agência regula- Por exemplo: em outubro, de cigarro eletrônico e abstê-. ano anterior; apenas 7,5% 
Warner, vou que um em cada cinco es-. tória americana) começoua nao mesmo mês da liberação  mios de tabaco que voltarama conseguiram, deacordo com 
especialista tudantes do ensino médio e rotulá-los como “novos pro- da FDA, a JAMA Network fumar era quase a mesma: oCDC. Naverdade, o estudo 

emgesticem — umemcada 20 ahumosdoensi- dutos de tabaco”. Tornou-se Open publicou um estudo pouco mais de um terço, JAMA., independentemente 
políticas de no fundamental tinham hábi- ilegal vender cigarros ele- que“não encontrou evidên-  Emoutras palavras oscigar- de como você o analise, ilus- 
saúde na to de usarcigaroseletrônicos. trônicos paramenoresde 18 cias de que a mudança para  roseletrônicos não pareceram tra como é dificil permane- 
Universidade Amicotina prejudicaro anos (limite que subiu para cigarros eletrônicos tenha termais sucessoem prevenira cer livre do fumo. 

deMichigan  cérebroem desenvolvimento 21anos em 2019), ea agên- evitado uma recaída no taba-  retomadado vicio. — Não observamos algo que 
eos cigarros eletrônicos con-. ciafoi autorizada aexigirró- gismo”, disse o autor princi- tenha revolucionado o trata- 

“Não têm toxinas potencialmente tulosde advertência, pal, John P. Pierce, professor BENEFÍCIOS À SAÚDE PÚBLICA menta dovicio em nicotina — 

observamos prejudiciais, como metais pe- A FDA também ganhou po- emérito da Escolade Saúde Mas há outros pesquisadores diz Jonathan M, Samet, reitor 
algo que tenha — sados. Além disso osefetosa der para manter os produtos Pública e Ciência da Longe- que acreditam que, em con- e professor da Escola de Saúde 
revolucionado longo prazo da vaporização — furado mercado, a menosque vidade Humana Herbert junto, as evidências existen- Pública do Colorado. 
o tratamento vaguerimento da nicotina pa- pudesse ser demonstrado que  Wertheim na Universidade tes sugerem que os cigarros Claramente, às fumantes 

do vício em ra criar um acrossol inalado— seus benefícios para a saúde da Califórnia em San Diego. eletrônicos podem beneficiar precisam de mais recursos, 
meorina” sãoainda desconhecidos. públicasuperavamosriscos.  Eleeseuscolegasanalisa- asaúde pública. diz Alayna E. Tackett, profes- 

: | Isso foi resultado de uma lei ram dados de um estudo | Em setembro, antes de a sora assistente da Escola de 
Alayna P. REDUÇÃO DEDANOS aprovada em 2009, aplicadaa longitudinal dousodetaba- FDA ter aprovado qualquer Medicina Keck, da Universi- 
Tackett, Apesar dessas preocupações, novos produtos de tabaco em co nos EUA iniciado em produto de cigarro eletrônico, dadedo Sul da Califórnia, 
professorade  asautoridadesde saúdepúbli- geral —os próprioscigarose 2013 pela própria FDA. um grupo de pesquisadores  —Elesestão tentando pa- 
Medicina da ca americanas esperam que, cutros produtos de tabaco no Com base nas respostas até expôs essa evidência na Ame- rar, querem parar, como 

Universidade diante de mais opções no mercado anterivresalSdefe- 2017, os pesquisadores rican Joumalof Public Health. e emos apoiá-los da me- 
do Sul da mercado, as pessoas já vicia-  vereiro de 2007 não precisam identificaram 13.604 parti- Os estudos que eles citam in- Ihor maneira? — questiona 
Califórnia das em nicotina optem pelo atender ao mesmo padrão. cipantes que eram fuman-  cluem um ensaio clínico ran- a pesquisadora. 

QUEM PODE RIO DE JANEIRO (RJ) SÃO PAULO (5P) BELO HORIZONTE (BH) OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 

SEVACINAR 0 Não haverá vacinação Pessoas com 18 anos oumais Não haverá vacinação PORTOALEGRE(RS)  DAVACINAÇÃO 
que receberam a segunda irtorço para Li anos e Apontea câmera 

dose há 5Smeses oumais j do seucelutar 
FORTALEZA(CE) paraoQRe veja 

MAIS à — SEGUNDA- Reforço para pessoas de AMANHA- Repescagem de Repescagem  ocalendário 
FRENTE 58 anos oumais segunda dose para adolescentes de algumas cidades 
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Carnaval no Brasil 

vamos preparar 
para 2023? 

hegamos em dezembro de 2021 após 22 
meses de Covid1Zno Brasilcom um nú- 

mero de aproximadamente 22 milhões de 

pessoas infectadas pelo vírus e 615 mil mor- 
tos pela doença. Acumulamos inúmeras 
consequências da pandemia, chamando a 

atenção o aumento da fome e do desempre- 

go, o disparo da desigualdade social, o im- 
pacto negativo sobre osistema de saúde e as 
diversas sequelas mentais e fisicas. 

Os últimos meses no Brasil foram marca- 

d CS po CArançoes Sipr ficativosnavacin a dio 

contraa Covid, com 63% da população bra- 
sileira tendo tomado as duas doses reco- 

mendadas e 90% recebendo pelo menos a 

primeira. Isso resultou em re acres pres- 
sivado número de novos casos, mortes eno 

controle dadoença no Brasil, abrindo espa- 
ço no sistema de saúde para o atendimento 
de outros problemas da população, como as 
doenças cardiacas e o câncer e retomando 
ascirurgias, canceladas ou adiadas pela fal- 
ta de recursos 
Como resultado do controle da Covid no 

Brasil e na maioria dos continentes, muitos 

paises adotaram a flexibilização, liberando 
a população do uso obrigatório de máscaras 

e autorizando a retomada da agenda social, 
comeventos, festas e shows voltandoa fazer 

parte da vida. 
Entretanto, infelizmente, uma pande- 

mia, por definição, é uma doença que ateta 
todos os continentes, e uma afecção viral 
não é barrada por fronteiras ou restrições 

em portos, rodoviárias e aeroportos. Além 
disso, virus são agentes que podem ser alta- 

mente mutagênicos, ou seja, capazes de so- 

trer modificações em sua estrutura para en- 
ganar o sistema de delesa da pessoa infecta- 
da. E, assim, oesperado ocorreu. 
Enquanto alguns países gozam do con- 

trole epidemiológico da doença, o conti- 
nente africano, mergulhado em pobreza e 

desigualdade, tem apenas 6,6% de sua po- 
pulação vacinada contra a Covid, Nos últi- 

mos dias, surge, na Africa do Sul e Botsua- 

na, a variante Ômicron, que chama aten- 
ção por sua alta capacidade de mutação 

(mais de 30), 0 que pode resultar em maior 
transmissibilidade e até mesmo em maior 
resistência a vácinas. 

O mundo está em alerta, a Organização 
Mundial de Saúde denomina a variante co- 

mo de preocupação, e instalam-se protoco- 
los para detecção da Qmicron, isolamento 

dos suspeitos, notificação e discussão do fe- 
chamento de fronteiras e revisão das politi- 

cas de controle da doença. O mundo apora 

se lembrada Africa, a variante jáestáem 20 
países, a China fala em doar 1 bilhão de va- 
cinas, alguns países se interessam em doar 
tecnologia para produção in loco de vaci- 
nas, etc. Mas, de imediato, |á temos conse- 
quências: países como o Brasil fecharam 

suas fronteiras para paisesafricanos.evolta 

a discussão como serão as festas de tim de 

ano, o Carnaval, a decisão sobre liberar ou 
não o uso de máscaras e a intensificação da 

política de vacinas, 

Lembremos que semanas antes da nova 

variante, a Europa voltou a registrar consi- 
derável aumento dao número de casos espe- 

cialmente por ter liberado a população de 
medidas restritivas, pelos números hetero- 
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gêneos na vacinação e possivelmente pela 
chegada do inverno. 

Como seria possivel, diante do momento 

que vivemos, pensarmos em festas, aglome- 
rações, Réveillon e Carnaval? O Carnaval é 

uma belissima festa brasileira, expressão 

inconteste da nossa cultura que mobiliza o 
mundo, movimenta 10 bilhões de reais para 

o Brasil. Mas, infelizmente, pode ser a porta 

de entrada de uma nova onda da doença 
Com graves consequências. Sabemos que 

uma pandemia é dinâmica, os números ta- 

pid amente mudam, mas algumas CETLtZas 

que temos hoje nos remetem a pensar ape- 
pas no Carnaval de 2023. 

Omundoainda sofre pela pandemia, a va- 
Cl nação, que êa maior arma contra do ença, 

não conseguiu alcançar o mundo como ne 
cessitamos, nossa estratégia de testes em 

massa e isolamento de contatos não funcio- 

na adequadamente, o virus, enquanto 0 
mundo não estiver vacinado, continuarães- 

capando do nosso controle, eo Brasil não 

tem como passar poF mais uma O nd ade 

mortes, internaçõese miséria. 

Vamos nos unir, vacinar não só os brasi- 

leiros, mas todo o mundo, implementar po- 
líticas de saúde definitivas para proteger a 

população. e, quem sabe, em 2023 fazer o 

maior Carnaval da História do Brasil, com 

segurança paz 

Pag tal srs RALO 

Dogmas. Para o professor americano Adam Crant, murtas pessõas não dão razão do outro por temer admitir o erro: "Crenças deixam o mundo mas previsível” 

ENTREVISTA 

Adam Grant / PsicóLoco 

Professor e autor do livro Pense de novo, americano 

diz que rever opiniões pode melhorar não só as 
relações intimas, como também evita polarizações 

CONSTANT A TATSC MH comtianca inthehtiogo boom dr cão mato 

“NÃO DEVEMOS 
TER MEDO DE 
MUDAR DE IDEIA. 
PENSAR É EVOLUIR 

uando foi a última vez 

que você mudou de 
ideia? O psicólogo ameri- 

cano Adam Grant, profes- 

sor da Wharton School e 

autordo livro" Pensedeno- 
vo” (editora Sextante), re- 
cém-lançado no Brasil, de- 

tende o valor de repensar 
opiniões, Para ele, a medi- 

da é fundamental não só 

para o bom relacionamen- 

tono trabalhoecom a fami- 

lia, mas evita polarizações 

e [az bem para a saúde. 

“Repensar pode nos liber- 

tar de prisões que nós mes- 
mos fazemos. Ficamos com- 

prometidos com ideias, de- 

cisões e opiniões que já não 
nos servem bem”, diz Grant 

ementrevistaao GLOBO, 

Quais os beneficios de mudar 

deideia? 

Não devemos ter medo de 

mudar de ideia. E quanto 
mais rápido você reconhe- 

cer que está errado, mais rà- 

pido poderá estar certo. 

Pensar é como você evolui, 

repensar é como se atualiza, 

Se estiver disposto a Fever 

seus conceitos, estará pre- 

parado para mudanças, em 

vez de ser surpreendido por 

elas. E repensar faz bem pa- 

ta a saúde. Pode nos libertar 

de prisões que nós mesmos 
fazemos, Ficamos compro- 
metidos com ideias, de- 

cisões e opiniões que já não 

pos servem bem. Às vezes 
estamos presosâcarreira er- 
rada, ou na empresa, no re 

lacionamento ou até na cl- 

dade errada, porque nos re- 
cusamos a questionar uma 
opinião que uma versão me- 
nos sábia de nós mesmos 

formou. E se formos rápidos 

em repensar, podemos evi- 

tar arrependimentos, co- 
meter menos erros e nos 

preparar para, quem sabe, 

uma vida mais interessante, 

em que estejamos constan- 
temente crescendo, evolu- 

indo e aprendendo. 

O senhor diz no seu livro que 
as pessoas preferem se semtir 
certas do que realmente 

estaremcertas. É isso que nos 

impede de mudar de ideia? 

Em boa parte, sim. Uma 

das coisas que impede a pes- 

soa de dizer que você está 
certa é admitir que ela está 

errada, Muita gente é apega- 

da às suas crenças porque 
elas deixam 0 Ertel mais 

previsível, Se ela mudar de 

ideiasobrealgo, no que mais 

pode estar equivocada? É 
uma ameaça a seu sistema 
de crenças. 1sso assusta. 

O senhor também cita a 
história de um músico negro 

que confrontou supremacistas 

brancos e fez com que 

abandonassem a Ku Klux Klan. 

Qualquer um é capaz de ter 

essa capacidade de diálogo? 
O Daryl Davis tem um ta- 

lento extraordinário. 

Quando ouvia história dele, 
pensei: “E um super-ho- 

mem, eu nunca seria capaz 
de ter uma conversa nesse 
nivel”. Mas quanto mais eu 

o ouvi, mais percebi que ele 
faz coisas que te dos nós sa 

bemos lazer, apenas não fa- 

zemos, Quando ele ouve al- 
go queo surpreende, pensa 

as Coisas como um cientis- 
ta: É tão interessante que 

VOCÊ pense isso, como você 
chegou a essa conclusão ?º 

Se nós não estivéssemos tão 

na defensiva, seriamos cu- 
riosos assim. Uma das coi- 

sas cjue Daryl ne ensinou é 

que quando alguém discor- 

da do que eu penso, posso 

aprender algo sobre como 

ele pensa, mesmo que eu 

acredite que a conclusão se- 
ja errada, O processo como 
um tado provavelmente vai 

me fazer entender melhor 
muita gente, 

Hã tambéma história do 

médico que convenceu uma 

mãe a vacinar os filhos. Pode 
contar como ele fez isso? 

o, 
“Para melhores conversas 

com pessoas próximas 
algumas coisas podem 
ajudar. Uma é deixar 
claro due, mesmo não 

tendo a mesma opinião, 

vocês compartilham os 
mesmos valores” 

“Repensar alguma coisa 
é normal, todos fazemos, 
não significa que você é 
fraco ou que você tem 

falta de confiança. 
significa que você é 
sempre curioso e aberto” 

A história é de uma mãe 

do Canadá que teve um be- 

bêprematuro em meio aum 

surto de sarampo na região. 
O Que todos fariam, eu e vo- 

cê também, seria pregar so- 

bre a importância da vaci- 

na. Mas chamaram um mé- 
dico conhecido como “en- 

cantador de vacinas, e ele 

não fez isso. Entrevistou a 

mulher para entender a 
perspectiva dela, que divi- 

diu suas preocupações, 

contou que vinha de uma 
comunidade em que pou- 

cos eram vacinados. Ele es- 

cutou muito pacientemen- 
te, sem julgamentos. De- 
pois disse que, como médi- 

CO. O objetiv o dele também 

era proteger o bebé e que, se 
cla permitisse, gostaria de 

compartilhar algumas in- 

lormações da área dele. 
Trouxe evidências dos be- 

nefícios, deu o entendi 

mento dele como cientista, 

eno finaldisse que a decisão 

era dela e que estava certo 
que ela faria o melhor, A 

mãe não sá vacinou o bebé, 

como trouxe outros filhos e 
os sobrinhos. 

O que ele fez foi algo que 

todos podemos tazer: julgar 
menos, Ser mais curioso, 

praticar a escuta e reconhe- 
cer que não podemos obri- 

gar as pessoas à mudar de 
ideia. Se encontram motivo 

que faça sentido e decidem 

por elas mesmas, se sentem 
mais livres e no controle. 

Muitos acreditam que as redes 

sociais estimulam bolhas de 
opiniões e a polarização. O 
senhor concorda? 

As mídias sociais não cau- 

sam isso sempre. Os dados 
mostram que podemos cair 

em outras bolhas por aci- 

dente, por quem seguimos 

no Tantter, pelas hashtags 

que nos interessam ou algo 

que os conhecidos compar- 

tilham no Facebook, mas 

não quer dizer que vamos 
respeitar ou ouvir uma his- 
tória ou pessoa que nos de 

safia a pensar de outra for- 

ma, que de repente vamos 
ficar humildes quanto às 

nossas crenças e curiosos à 
respeito dos outros. 

Odehatesobreas redes so- 
ciais vai na direção errada, 

sobre se usa filtros, cria bo- 

lhas, quando, na verdade, ta- 
lhamos dramaticamente 

em abrir nossas cabeças pa- 

ra a possibilidade de que es- 
tejamos errados. 

No Brasil, para alêm de redes 

sociais, há uma polarização 
política muito grande, Como 
mudar isso? 

E uma pergunta dificil, 
Fui ao Brasil antes da Covid 

e já era muito claro que vo- 
cês estavam enfrentando os 
mesmos desalios que en- 

trentamos nos EUA. Para 
melhores conversas com 

pessoas próximas algumas 
coisas podem ajudar. Uma é 
deixar claro que, mesmo 

não tendo a mesma o pinião, 

vocês compartilham os 

mesmos valores. Pessoas 
que discordam sobre vaci- 

nas podem querer saúdee li- 

berdade, embora não con- 
cordem sobre o que são es- 

sas coisas. Então um jeito e 

começar essa conversa é di- 
zer “sei que você quer o me- 
lhor para nossa segurança, 

saúde e liberdade, eu tam- 

bém . Ai você estabelece es- 
se ponto de convergência, 

cria confianças. 
Outra coisa válida é mol- 

dar o comportamento que 
eu quero ver nos outros. Eu 
estava tendo uma discussão 

com um amigo ontem e dis- 

se, antes de COMeÇarmos: 

“Queria avisar que tenho o 

mau hábito de fazer 

bullying de lógica, rebaten- 
do argumentos e expondo 

dados sem parar e não que- 

ro mais fazer isso. Se você 

me pegar fazendo isso, por 
favor me avise”, Ele riu e 

disse que era muito Leriiro- 

so e também não queria 15- 

so, Então nos com pra metes 

mos à ser mais cabeça aber- 

ta. As vezes também come- 

ço falando sobre a nossa úl- 
tima conversa: “há alguma 

coisa que você reconside- 

rou ou que eu deveria re- 
pensar?” Partilho algo que 
pensei denovo e tento esta 

belecer que repensar algu- 
macoisa é normal, todos fa- 

zemos, não significa que 

você é fraco ou que você 

tem falta de confiança, sip- 
nifica que você é sempre 

curioso e aberto. 
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ATAMO 
500: FAMA 
E MORTES 
A história da 
equipe de onde 
saiu Ronnie Lessa 

PSTOLEROS 
RAFAEL SOARES 
rates speresiantra jolie 

m outubro de 2018, cinco 
E meses antes de ser preso 

pelo assassinato da vereadora 

Marielle Franco, o sargento da 

PM Ronnie Lessa enviou uma 
foto à um amigo policial pelo 
WhatsApp. Na imagem, apa- 

recem oito PMs fardados na 
Frente de um parque infantil, 
Lessa é o segundo da esquerda 

paraadireitae, ao ladodele, es- 

tão tenente-coronel — na 
época, capitão — Cláudio Luiz 
Oliveira, que atualmente 

cumpre pena de 30 anos de 
prisão por ser o mandante do 
assassinato da juíza Patricia 

Acioli. Anos antes de seas no- 
mes frequentarem manchetes 
de jornal e serem conhecidos 

nacionalmente, os dois ho- 

Enero apontados como auto- 

res dos dois crimes de maior 
repercussão da história recen- 

te do Rio trabalhavam juntos, 
numa mesma viatura, COMO 

comandante e comandado, 
A foto foi descoberta no ce- 

lularde Lessa, apreenlido pela 

policiano dia de sua prisão, em 
março de 2019. Ela é um regis- 

tro raro dos integrantes da Pa- 

tamo 500 — uma patrulha 
que, ao mesmo tempo em que 
virou uma lenda dentro da 

PM, provocava terror nos mo- 

radores de favelas da Zona 
Norte do Rio no fim dos anos 

1990. Em cinco anos, Lessa, 

Oliveira e seus colegas partici- 
param de ocorrências que ter- 
minaram em pelo menos 22 

mortes, duas vítimas feridas 

após uma sessão de tortura € 0 
desaparecimento de um ho- 

mem, apús ser colocado noxa- 

drez da viatura. 

A trajetória de crimes de 
Ronnie Lessa na PM é recons- 

tituida em detalhes no primei- 

ro episódio de “Pistoleiros”, 
um podcast original Globo- 
play produzido pelo GLOBO, 

que vai ao ar a partir de hoje. 
Ao longo de cinco episódios, a 
série — resultado de um traba- 
lho de um ano e meio de apu- 

ração — vai revelar histórias 
inéditas sobre o submundo da 
“pistolagem” carioca. 

O nome pelo qual o grupa- 
mento de Lessa e Oliveira fi- 
cou conhecido vem de“ Patro- 

“ES 
original 
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= ss 

lhamento Tático Móvel", a jar- 
gão policial usado para nome- 
ar o conjunto de agentes, ar- 
mados com fuzis, responsável 

por atuar em casos de maior 
gravidade, como assaltos a 
ancos. O número 500 era o 

que estava estampado na via- 
tura usada pelos PMs. Até ho- 
je, Lessa tem saudade do perio- 

do de pouco mais de cinco 

anos em Cpu RE rVIL Tia patru- 

lha chefiada por Olrveira: “Pa- 

tamo 500. Formação original, 

1997. Das antigas”, escreveu o 
sarpento, mum tom saudosista, 
aoenviar a fotoao amipo. 

CHACINA DE VIGÁRIO 
A história da patrulha tem ini- 
cio em janeiro de 1997. quan- 

do o então capitão Cláudio 
Oliveira foi transferido para o 
9 BPM, em Rocha Miranda, 

quartel responsável por polici- 
ar uma área que, à época, co- 
bria mais de 30 bairros e mais 
de 20 favelas, sendo três com- 

plexos de comunidades: Cha- 

padão, Pedreira e Serrinha — 
dominados por três facções di- 

terentes. O batalhão já tinha 
um histórico de violência poli- 
cial: antes da Fatamo 500, o 
quartel teve os Cavalos Corre 
dores, grupo de PMs que parti- 

cipou da Chacina de Vigário 
Ceral, em 1992. Na ocasião, 71 
pessoas foram mortas numa 

incursão na favela, em repre- 
sália à morte de quatro potici- 
ais. Quatro anos após à massa- 

cre, Oliveira, formado pelo 
Bope, chegou ao * BPM com 
amissão de criar uma equipe 

especializada em confrontos. 

O objetivo inicial era fazer 
uma ocupação na Favela de 
Acari. E, para isso, o oficial foi 

buscar seus homens de confi- 
ança para integrar a patrulha. 
Lessa, considerado um de 

seus “pupilos” no Bope, foi 

um escolha óbvia. 
Os demais selecionados fo- 

ram os PMs Guilherme Ted! 

Mega, Roberto Lutz de Olivei- 
ra Dias, Marcelo Ferreira Ro- 
drigues e Floriano Jorge Evan- 

gelista de Araújo — tados eles 
policiais operacionais, egres- 

sos de unidades que atuavam 
em áreas confagradas, comoo 
próprio Bope, a Companhia 

de Cães e o 16º BPM (Olaria), 
responsável por patrulhar o 
Complexo do Alemão. 

Juntos, Lessa e Oliveira tri- 

lharam uma trajetória de ho- 
menagens na Patamo 500. 
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Entre 1997 e 1998, os elogios 

nas fichas funcionais de am- 
bos chegaram à à média de um 
por mês. À atuação da dupla 

na patrulha rendeu moções 

de aplausos e congratulações 
da Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) — propostas pelo 

dm 
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Ronnie Lessa 

então deputado Pedro Fer- 

nandes, que tinha sua base 
eleitoral na área do batalhão. 
Uma política pública que 

apostava nos confrontos como 

estratégia para combater o cri- 
me praticamente deu carta 
branca para a atuação da Pata- 
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mo 500: a“pratificação farões- 

te”, como ficou apelidada a 

premiação por bravura criada 
pelo governador Marcello 

Alencar (PSDB) em 1995. Na 

prática, a medida concedia bo- 
nificações salariais a policiais 
envolvidos em dcorrências 

com mortes. Lessa e Oliveira 
viram seus salários aumenta- 

rem, respectivamente, 40% é 

90% em 1998. A gratificação 

gerou umaexplosãu noshomi- 

cidios em operações e, por is- 
sa, foi derrubada pela Alerj três 

ALHOS apús Li criação. 

ASCENSÃO METEÓRICA 
Os integrantes da Patamo 500 
não ganharam só bonifica- 
ções, mas também progredi- 
ram na carreira dentro EM 

Uldçds às Ocorrências com 

mortes e apreensões. Antes de 
entrar na patrulha, Lessa era 
soldado. Em menos de um 
ano, teve uma ascensão mete- 
órica: foi promovido por bra- 
vura duas vezes e, no fim de 
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1997, já era sargento. Em de- 
zembro daquele ano, aliás, to- 
dos os integrantes da Patamo 

toram promovidos: Oliveira 

virou major, eos demais passa- 
rar de cabos a sargentos. Os 

boletins da PM mencionavam 

“a dedicação à causa pública, o 
preparo profissional, moraleo 

cometimento de atos não co- 

muns de audácia e coragem” 
de Lessa e seus colegas. 
Ao mesmo tempo em que 

era premiada pelo governo, à 
Patamo 500 deixava um rastro 

de sangue. Um levantamento 

feito pelo GLOBO em docu- 

mentos internos da PM —sin- 

dicâncias, boletins e fichas 
funcionais dos agentes — com 

tabilizou pelo menos 22 mor- 

tes durante operações da Pata- 
mo 500 entre 1998 e 2002, 
Numa só incursão, em 21 de 

julho de 2001, na Favela Faz- 
Quem-Quer, em Rocha Mi- 
randa, sete homens foram 

mortos. Os policiais da Pata- 

mo 500 ganharam elogios in- 
ternos pela ocorrência; “de- 
monstraram irrepreensível 

tormação profissional, pois 

aplicaram um golpe contun- 
dente contra a criminalidade”. 

Foram identificadas ocorrên- 

cias com mortes nas favelas do 
Chapadão, Guaxindiba, Acan, 

Morro da Caixa D'Água, Serri- 

úha, Fubá e Parque Colúmbia. 

"INJUSTA AGRESSÃO" 
Na maioria dos registros, a di- 

namica se repete: os agentes 
afirmam que “foram recebi- 
dos com disparos de arma de 

Lugo pelos marginais e revida- 

ram a injusta agressão”. As jus- 
tificativas dos agentes eram 

aceitas, e 08 casos acabavam 

arquivados. Só três inquéritos 
contra PMs da Patamo 500 
chegaram à Justiça e, até hoje, 

não há condenação. 
No início de 2003, a equipe 

toi dissolvida e seus integran- 
tes, promovidos. Lessa acabou 

sendo emprestado para a Poli- 

cia Civil, o que era um prêmio 
à época. Os “adidos”, como 

eram chamados os PMs que 

trabalhavam em delegacias, ti- 
nham prestigio, ganhavam bo- 
nificações salariais e não preci- 

savam se subordinar à hierar- 

quia da Polícia Militar. Já Oli- 
veirachegaria a cargos de sub- 

comandantee comandantede 

mais de um batalhão. 
Nas décadas seguintes, to- 

dos os integrantes da Patamo 

500 acabariam sendo mortos 

ou presos sob diferentes acusa- 
ções de ligação comocrimeor- 

ganizado — de recebimento 

depropinadetraficantesades- 
vio de armas, O sargento Mar- 
celo Rodrigues foi executado a 

tivos de fuzil, em Jacarepaguá, 

na Zona Oeste, em 2004, O ca- 
so munca fox solucionado. 

O sargento Guilherme Tell 

Mega foi um dos alvos, em 

2006, da Operação Tingui, da 
PE, que investigou a ligação de 

PMs com tralicantes da Favela 

do Muquiço, na Zona Norte, 
Mega foi solto no ano seguinte 

cabsolvido em 2011, Já os sub- 

tenentes Floriano Araújo, O 

Xexa, e Roberto Luiz Dias, o 
Beto Cachorro, foram presos 

em 201 na Operação Guilho- 

tina, que teve como alvo PMs 
que trabalhavam cedidos à Po- 
Lícia Civil e eram acusados de 

receber propina e desviar ar- 

masapreendidas. Ambos tar- 
bém foram absolvidos. 
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Caminhada 
em busca 
das histórias 
de assassinos 
Ão longo de cinco episódios, podcast 

da Globoplay produzido pelo GLOBO 
vai mostrar a gênese dos matadores 

PSTOLEROS 
GABRIEL SABÓIA 
pg srded ai tróia ogia só 

Ur ano e meio após ter co- 
meçado a desarquivar 

rocessos, sindicâncias e bo- 

Éetins da PM que foram utili- 
zados no podcast “Pistolei- 
ros”, o jornalista Rafael Soa- 

res consegue fazer, hoje, um 

balanço do produto final do 
seu trabalho. 

— OQ nosso principal objeti- 
vo sempre foi contar como à 

mercado dos matadores de 

aluguel se formou e mostrar 

como esses personagens fo- 

ram sendo moldados com à 
anuência do Estado, que che- 
gou a ince ntivá-los a matar, 

enquanto trabalhavam para 
as forças de segurança. Con- 
taras suas histórias é explicar 

como o quadro atual da segu- 

rança pública se formcu. A 
escolha pela politica do en- 

frentamento trouxe re sulta- 

dos que podem ser vistos ho- 

je —explica. 
Em cada uma das reporta- 

gens publicadas ao longo desta 

semana, à repórter trará mais 

detalhes sobre as histórias 

contadas no podcast original 
da Cloboplay, produzido pelo 

GLUBO. Durante à apuração, 

Rafael esteve na Bahia, no lo- 
cal onde o ex-capitão da PM 
Adriano da Nóbrega —um dos 

personagens —foi morto. 

Por meio de names como 

o do policial militar refor- 

mado Ronnie Lessa, preso 

pelo assassinato da vereado- 
ra Marielle Franco, à traba- 

lho investigativo descreve 

uma linhadotempo, na qual 

as políticas de segurança 
pública foram mudando, 

mas mantendo em comum 

oreconhecimento por bra- 
vura a policiais que tinham 
como caracteristicaatrucu- 
lência nas operações. 

— Us personagens da série 
são verdadeiros fenômenos 

Emoção. O trancês Nathan Pau nn, recordista de hghilne e slachne, no ensaio para a travessia que durcuuma hora 
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“O nosso principal 
objetivo sempre 
foi contar como o 
mercado dos matadores 
de aluguel se formou 
e mostrar como esses 
personagens foram 

sendo moldados com a 
anuência do Estado, que 

chegou a incentivá-los 
a matar, enquanto 
trabalhavam para as 
forças de segurança” 

Ratael Soares, jornalista. 

narrador e um dos roteiristas 

do podcast “Pistoleiros” 

No cartão-postal, equilíbrio nas 
alturas para um alerta ambiental 
Francês vai do Marra da Babilônia ao da Urca em fita de 2,5 centimetros de largura 

LARISSA MEDEIROS 
lydosa rideirotoginta corr 

80 metros do chão, o re- 

cordista mundial de 

slackline e highline, Nathan 
Paulin, fez sua primeira 

apresentação ontem no Rio. 

O atleta francês percorreu 
uma distância de um quiló- 
metro entre os morros da 
Babilônia e da Urca, na Zo- 

na Sul, em cima de uma fita 
de 2,5 centimetros de largu- 

ra Odesafio integrao proje- 

to Les Traceurs, com o qual 
ele roda o mundo realizan- 
do travessias nas alturas pa- 

ra provocar reflexões sobre 
omeioambiente. 

Esta é a primeira vez em 

que Paulin vem às Améri- 

cas. O convite foi da Aliança 
Francesa do Rio, ponto cul- 
tural da França na cidade; 

do Consulado Geral da 

França no Rio, que apoia as 
ações da Aliança; e do Insti- 

tut Français. 

Ao todo, a aventura durou 

cercadeuma hora, emobili- 
zou cariocas e turistas que a 
registraram em vídeos e fo- 

tos. Nesta semana, a aileta 
tinha dado uma entrevista 
ao GLOBO sobre a impor- 

tância do evento e da esco- 
lha do local para a reflexão 
dotema: 

— Aqui (na Praia da Urca) 

para mim éoccondensado do 
Rio de Janeiro. Tem a praia, 

anatureza, a vegetação e tu- 

do se mistura com o Pão de 
Açucar, que éum clássico do 
Rio, Eo lugar perfeito para 

trazer a reflexão que quero 
sobre o meio ambiente 

disse o francês, 
O principal recorde de Pau- 

linaconteceu em 2017, quan- 
do atravessou uma highline 
de 1,662 metros, à 300 me- 

tros de altura, durante o Cir- 

code Navacelles, na França. 

No mesmo pais, ele também 
fez uma de suas passagens 
mais famosas, a de 70 metros 

de altura e 670 metros dis- 
tância entre a Torre Eiffel e o 
Palácio de Chaillot, na Praça 

do Trocadero, em Paris. 

Além da França, ele já pas- 
sou, entre outros países, pela 

China e pelo Irã. 

A perlormance deste sába- 
do teve a assinatura da dire- 
ção corcóprafa de Rachid 

Ouramdane, diretor do la- 

moso Teatro Chaillot, que 
apoia o projeto. Na ocasião, 

banhistas puderam assistir 
ao espetáculo com a música 

do compositor Jean-Baptiste 
Julien como trilha sonora. 

e 

do submundo. Por anos, fo- 
ram desconhecidos da popu- 

lação, mas participaram de 

alguns dos principais crimes 
da cidade. Não se trata de 
uma biografia sobre cada um 

dos matadores de aluguel, 

mas de um apanhado de his- 
tárias que descrevem o qua- 
dro de violência visto ao lon- 

go dos últimos 25 anos. À sé- 
rie parte de uma história pe- 

culiar, descrevendo a atua- 

ção da Patamo 500, na qual 

trabalharam juntos Ronnie 
Lessa e Cláudio Luiz Olivei- 

ra, que atualmente cumpre 

penade 30 anos de prisão por 
ser o mandante do assassina- 
to da juíza Patrícia Acioli, Os 

dois, envolvidos nos maiores 

crimes recentes do Rio, |á pa- 
trulharam as ruas da cidade é 

WINDSOR HOTEIS 

Trabalho de campo. Rafael em frente à casa code o ex-PM Adriana da Nábrega foi morto, em Esplanada na Bahia: um olhar novo sobre personagens conhecidos 

toram reconhecidos por" ser- 
viços prestados” —ressalta. 

Premiado internacional- 

mente por seu trabalho in- 
vestigativo, Rafael confessa 
q “Frio na barriga” ao se 

aventurar em um podcast: 

—Eununca tinha feito uma 
locução, oque foi uma experi- 

ência ótima e nova. Do ponto 

de vista prático, o podcast 
também impõe alguns desafi- 
as únicos: precisei convencer 

ss0as a participar do traba- 

ho, tive de trazer vozes e rela- 
tos para esse trabalho, Muitos 

dos convidados tiveram me- 

do, mas outros tantos topa- 
ramo desafio e deram forma 
ao produto final. 

De frente para o microfone, 

ú jornalista contou Cori O 

apoio da diretora do podcast, 

Marianna Romano, que o 
acompanhou no estúdio e 

soube conduzi-lo para que 0 

trabalho ganhasse um quê de 
coloquialidade: 

— À diretora me entrevis- 

tou sobre os temas apurados 
para que eu explicasse, em 
tom de conversa, cada um 
dos pontos apurados. Com 

esse material em mãos, junta- 
mos as entrevistas feitas e 

montamos um podcast. O re- 
sultado ficou incrivel. 

Além da direção, Marian- 
na Romano assina monta- 

gem, trilha sonora e roteiro 

— este último, com o pró- 
prio Rafael e Edu Araujo. A 
supervisão do projeto é de 
Alexandre Maron. A produ- 

cão executiva é de André 
Miranda e Alan Gripp. 

Fazendo parte da sua história 

A Rede Windsor de Hotéis celebrou, no dia 1º de dezembro de 2021, 

35 anos de atuação. 

Nascida no Rio de Janeiro, a história da Rede e da Cidade Maravilhosa 
estão conectadas por momentos de alegrias, vitórias, superação, fê 

e muito trabalho. 

Agradecemos e homenageamos todos os clientes, colaboradores 
e parceiros que ajudaram a escrever a nossa trajetória de sucesso. 

Comemore conosco essa data especial! 

Compartilhe fotos e videos de momentos vividos em uma de nossas 

unidades Emomentowindsor. 

(0) () Íwindsorhoteis | windsorhoteis.com 
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Prefeitura do Rio cancela festas de réveillon 
Eduardo Paes afirma ter anunciado a medida balizado em parecer de comitê científico estadual. Especialistas 

concordam com a decisão, mas governador Cláudio Castro diz que haverá nova reunião para debater o assunto 

DAMILO FERELI it 

[HEGO AMORIM, LARISSA 

MEDEIROS E RODRIGO RE SUNLZA 

pra ndariaoghao com bm 

alco da malor e mais famo- 

[o sa testa de réveillon do 
mundo, o Rio se somou on- 

tema outras 21 capitais do pa 

is que cancelaram as come- 
morações da virada por causa 

da pandemia, O prefeito Edu 

ardo Paes anunciou a decisão 

pela manhã, nas redes sociais, 
E dall Joni a um pra COCI cio 

comité cientifico estadual, 

que ainda não tinha sido emi- 

tido olicialmente. 

Horas depois, o governa- 

dor Cláudio Castro também 

tolás redes dar outra versão, 

dizendo que overedito das 

autoridades sobre o assunto 

viria após uma reunião que 
acontecerá esta semana 
com de técnicos da Saúde 

do estado e do municipio. 

Apesar da postagem do go- 
vernador, a prefeitura do 

Rio não mudou seu posicio- 

namento ao longo do dia. 

Em seu Twitter, Paes tinha 
cita ch | uma Trecome ndação 

recente do Grupo Téc nicode 

Assessoramento a Eventos 

de Saúde Pública, o comitê 
cientifico estadual, que desa- 

conselhou a realização da 

tradicional testa na orla de 
Copacabana em seu modelo 

clássico — com aglomeração 

enenhuma medida restritiva 

— devido às incertezas gera- 
das pela variante ÔOmicron 

“Respeitamos a ciência. 

Como são opiniões diver- 

gentes entre comitês crenti- 

ficos, vamos sempre ficar 

com amais restritiva. O Co 

mitê da prefeitura diz que 
pode, O do Estado diz que 

não. Então não pi ade. Vamos 

cancelar dessa lorma a cele- 

bração oticial do réveillon 
do Rio”, escreveu 

Paes ainda disse que vinha 

conversando com o gover- 
nador Cláudio Castro. 

“Nós tinhamos tomado a 

decisão de aguar dar até o dia 

LO, até o hinal da semana que 
vem, esperandoa evolução do 

quadro para tomar à decisão 

tinal sobreo réveillon. Mas hui 

surpreendido pela decisão do 

comite científico do estado, 

entendendo que a festa repre- 
sentava um risco, disse. 

SEM PATROCÍNIO 

Sepundo a Riotur, a festa de ré- 
veillon de 2022 ainda não ti- 

nha patrocinio oficial. Paes ne 

gou, no entanto, que tenha to- 

mado a decisão por essa razão. 
O parecer dos especialis- 

tas, contudo, era preliminar. 

Umanova reunião paradeba- 

tero tema, coma presen ad X ] 

comité cientifico mui ticipal, 

estava programada para as 

próximas semanas. À ideia 
era discutir também outras 

alternativas para a data, co 

mo uma festa com público 

rectuzido ou exigência do uso 
demáscara 

Com revelações inéditas, O jon 

de Janeiro gerou matadores d 
Ouça e entenda, | 

mIBRGLE di a ES ad 
CERA No 

e er TR O rias gua 01 

Pagos de surpresa. Após anúnci 

A avaliação do comité esta- 
dual sechoça com ado comi- 

té municipal, que endossouo 

plano da prefeitura de pro- 

noretr oerento em seu for- 

mato conhecido, conside- 

rando o cenário epidemiolá- 

gico favorável da cidade. Paes 
disse, contudo, que Sepurta O 

parecer mais restritivo. “Vai 

lazer falta, mas o importante 

é que sigamos vacinando e 
salvando vidas”, publicou 

o fciTo):j0)) 

Para ouve no GLCRO, use-este OR Code OL acesse 

ogiobo.giobo.com /podcast/pistoleiros / 

Para ouvir no Giobeplay cu ro Degzer, acesso hitps://globoplayglobo.com/ 
OU Wa deezer COM 

Os episódios estão 'iborados par E 1ã0 BS 

A decisão de Paes foi bem re- 
cenida por especialistas. À 

poeumeologista e pesquisado- 

rada Fiocruz Margareth Dal- 
colmo elogiou a medida: 

— Às pessoas têm que esta! 

sensibilizadas de que essas co- 

memotações a gente tem todo 
ano. No ano passado eu disse 

1550 também, temos que estar 

vivos para as próximas. Nossa 
prósima missão é o carnaval 

Membro do comitê estadu 

guel como Ronnie Lessa, Capitão Adria 

Podcast Original! 

(o | [oo fo jo )F:) 

ALE ia CASS pa 

dde Paes alguns quiosques mantiveram cartazes de festas para à noite da virada 

al, Guilherme Werneck, ept- 
demiologista da UFRJ, diz que 

O resto de Paes mostra cuidado 

com as cidades vizinhas: 

— O comité municipal pau- 

ta suas decisões sobre o cená- 

no do municipio. Maso do es- 

tado considera também ascu- 
tras cidades. O Rio não está 

isolado do mundo: Diante das 

incertezas, achamos que é 
melhor ter cautela. 

Ele diz, porém, queoutras 

soluções podem ser aventa- 

das e aprovadas na reunião 

que juntará os dois comitês, 
sobretudo se dados favorá- 

veis da Omicron forem di- 

vulgados até lá: 
=— Pouco Sê sabe sobre E 

cepa, Tudo pode mudar. 

Também é possivel uma al- 

ternativa, como uma festa 
com restrições de público, 

Somos todos pesquisadores 

e podemos chegar a um no- 
vo consenso 

HOTÉIS E RESTAURANTES 

A decisão da prefeitura sur- 
preendeu o setor hoteleiro, 

que reduziu à expectativa de 

ocupação dos hotéis de 100% 

para 80%. Já segundo o Sin- 
dicato de Bares e Restauran- 

tes do Rio (SindRião), estabe- 

lecimentos podem sotrer im- 
pacto seo número de turistas 

tor menor que o previsto, En 

tidades como a Fecomércio e 

a Associação Comercial do 

Rio de Janeiro (ACRT), por 

sua vez, manifestaram apoio 

a medida da prefeitura. 
A decisão não deve afetar 

festas Fechadas. Na orla, al 

guns quiosques mantive- 
ram ontem seus anúncios 

de comemorações, Mas o 

sócio de um deles, no Leme, 

ponderou: disse estar alivia- 
do com o fato de a decisão 

tersaido com antecedência, 
porque ele ainda não tinha 
contratado serviço algam, 
como o de D] 

JÁ ESTÁ 

lista Rafael Soares conta, em 5 episódios ' podcast, como 0 sub 

NA, 

NO AR 

indo do Rio 
Batore e vários outros: 

Frodundo por 

o lcifoj-jo 
Lida SEVEN AL MAO JO LA 
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Algumas das melhores 
receitas do Rio juntas 
no mesmo lugar 
Por um preço convidativo, a 11º edição do Rio Gastronomia leva 
dicas de 45 cardápios ao Jockey Club entre 9 e 19 de dezembro 

ne FE O 
| F| a | Ml | 

NOMIA 
CAROL ZAPPA 
esralina Epp epaibedig tada caes 

ps estrelasda cozi- 

nha, shows de grandes 

nomes da música brasileira, 

feiras de pesa produto- 
res, atividades para a crian- 

cada. É variado o cardápio 

da 1º edição do Rio Gastro- 
nomia, o maior evento do 

gênero no país, de volta ao 

Jockey entre de 2 el6e 19 
de dezembro, Neste menu, 
claro, também entram os 

comes e bebes de cerca de 

45 bares, restaurantes, fo- 
od-trucks e hikes badalados 
que vão levar suas criações 

ao Pião do Prado. Nesta par- 

te mais apetitosa do progra- 
ma, fique de olho no prato 

Rio Gastronomia, sugestão 

especial de cada participan- 
te servida por R$ 25. 
Nesta aguardada volta ao 

tormato presencial, o visi- 

tantetemaoportunidade de 
provar receitas que fazem a 

fama da gastrónomia cario- 

Cid preços atraentes. 

Alguns campeões de edi- 
ções anteriores estão de vol. 

ta: sucesso em 2019 no Pler 
Mauá, a portuguesa Gruta de 
Santo Antônio, casa de repu- 

tação merecida em Niterói, 

atingiu a formidável marca 
dedoze mil bolinhos de baca- 
lhau servidos em um único 

dia. O petisco é vendido por 

dúzia (R$ 35) e na versão re- 
cheada com queijo Serra da 

Estrela (R$ 20 a unidade). 
Presença assidua no evento, 
o chef Pedro de Artagão reú- 
ne hits próprias, como o tor- 

resmo de barriga (R$ 32) do 
Boteco Rainha e o imbativel 
bolo quente de chocolate 

com brigadeiro do Irajá (R$ 
28), que teve 3,5 mil unida- 
des vendidas em 2018. No- 
meado recentemente patri- 
múnio cultural imaterial do 

Rio, o bolinho de feijoada te- 
ve sua receita compartilhada 
pela criadora Kátia Barbosa 

naedição de 2013. O quitute 
chegonater duas mil porções 
vendidas em um dia, e será 

atração do Katita, nova mar- 

cada chef, por R$ 6. 
Além dos veteranos, hã es- 

treantes como o QuiQui, 

concorrido quiosque em São 
Conrado, e o Yayá, negócio 

da chef Andressa Cabral com 

avabassé (cozinheira dos ori- 
xás) Carmem Virginia. O 
QuiQui serve comidinhas de 
sabor praiano, como pastel 

de bobá de camarão (R$ 25, 
duas unidades), e o segundo, 
dedicada à comida popular e 
preta brasileira, divide espa- 
ça com delícias do Meza Bar, 
outro endereço de Andressa. 

Tem mini acaralé (R$ 35je 
“burrito” de lingua na cerveja 
preta com batata (R$ 25). 
Aberto este ano, o Escama, 

casa de frutos do mar do chef 

Ricardo Lapeyre, também es- 
treia nessa lista. 
— À cidade sentiu falta do 

Rio Gastronomia, estou mui- 
to feliz com essa volta. Já par- 

ticipei algumas vezes à frente 
do Laguiole, mas é uma ale- 

gria debutar com o Escama- 
— diz Lapeyre, que vai prepa- 
raro arroz de bacalhau do La- 

guiole (R$ 38), homenagem 
dsua antiga casa. 

O Rio Gastronomia é reali- 

zado pelo jornal O GLOBO, 
com apresentação do Senac 
BJ, cidade-anfitriã Inves- 

Já comprou o seu ingresso? 

Os bilhetes do segundo lote 

custam R$50 (quinta e sexta) 
eR$ 60 (sábadoe domingo), Os 

mpressos estão à venda pelosite 

ingressocerto com/riogastrono- 

mia;Qutra opção & o ingresso 
solidário Mesa Brasil Sesc RJ com 

30% de desconto, mediante uma 

doação de R$10 ou R$5 revertida 

em alimentos para o projeto. 

Na compra do ingresso para 
umidia, assinantes OGLOBO 

ganham uma segunda entrada. 

Mais informações sobre descon- 

tos para assinantes do GLOBO 

e Valor Econômico, alunos Senac 

RJeclientes Santander estão 

nositedo Ingresso Certo. 

Uma exposição sob a curadoria dos orixás 
Mostra virtual 'Nosso sagrado: a construção de uma herança fraterna, no site do Museu da República, joga luz sobre a história 
ea representatividade de objetos apreendidos pela polícia em terreiros de religiões de matriz africana nos séculos XVllle XIX 

CÍNTIA CRUZ 
Elsa CiubiPentia deli 

0) materialapreendido 
nas batidas policiais era 

considerado “evidência 

criminal” e seus proprietá- 
rios, em geral, levados à 

cadeia. Registros dessa 

época, 519 objetos confis- 
cados de terreiros de religi- 
des de matriz africana entre 

1890 e 194] venceram um 

longo caminho até chega- 
rem ao Museu da Repúbli- 
ca, em 2020, Passados al- 

guns meses, o diretor da 

instituição, Mário Chagas, 
fez uma pergunta para a 
talorixá Mãe Meninazinha 

de Oxum, do Hê Axé Omolu 

e Oxum; “Com tado o res- 
peito, a senhora consultou 

os orixas para trazer as pe- 

ças para cá””. Diante da 
resposta afirmativa da sa- 

cerdotisa, Mário respirou 

aliviado: 

— Fiquei mais à vontade. 
Esse acervo veia de uma von- 
tade que nasceu fora do mu- 

seu, mas, ao entrar aqui, nós 
o reconhecemos, Isso é repa- 
ração. Algumas pessoas ainda 

questionam. Por que o Mu- 
seda República? Eu respon- 
do:“Fergunte aos orixás”. 

Para marcar um ano da 

transterência das peças 
sagradas do antigo Museu 
da Polícia Civil para o Palá- 

cio do Catete, foi inaugura- 

da a exposição virtual *Nas- 
so Sagrado: a construção de 
uma herança fraterna”, com 

apenas 10 itens do acervo. 
O número reduzido se justi- 
fica porque ainda há muito 

oque pesquisar na coleção, 
após décadas de preconcei- 

toe esquecimento. U pro- 

cesso de reabilitação passa 
pelo reconhecimento do 

valor religioso das peças. 

— Não se faz um trabalho 
desse sem consultar os ori- 
xás. Tinha que ter a permis- 

são deles, eles deram, é 

assim foi feito. E eu fiquei 
muito feliz de ter realizado 
esse trabalho. Agora, eles 

têm que ficar expostos para 
as pessoas conhecerem essa 
história —afirma Mãe Me- 

ninazinha, principal lide- 

rança e pioneira do movi- 
mento” Liberte Nosso Sa- 

grado”, que culminou coma 

mudança das obras para o 
Museu da República. 

CONSULTORIA 

“Nosso Sagrado” é uma das 
quatro exposições virtuais 

disponíveis na páginado 

museu, lançada na platafor- 
ma Google Arts & Culture, 
Os itens foram fotografados 
por Oscar Liberal, com 

textos elaborados pelos 
historiadores Maria Helena 
Versiani e Eduardo Possidá- 

nto. Além de técnicos, à 

exposição contou com à 
consultoria de lideranças 

religiosas que atuaram na 

identificação dos objetos. 
— À gestão compartilha- 

daé oprincípio de respeito 

aesseacervo. É o reconhe- 
cimento da importância de 
saberes diferenciados, Esta- 

mos Do museu com à res- 
ponsabilidade de guardar, 
preserva F, EXP E, Mas PECO- 

nhecemos que esses objetos 

E = au ma 

Ancestralidade. À musedloga Ara Barre ra eo diretor 

pertencem ao povo de san- 

to. À gestão é algo tão sério 
que foi cla, Mãe Meninazi- 

nha, quem deu nome á ex- 

posição — ressalta o diretor 
Mário Chagas. 
Até aordem de abertura 

das caixas passa pela orienta- 

ção das lideranças religiosas, 
— À primeira peça a ser 

aberta tem aque ser Exu, 

atabaques não podem ficar 
deitados, As imagensde 
Exu não podem ficar acima 

4 já! ph) 
) E a 

da cabeça, Tem toda uma 
explicação sagrada, e nós 
aceitamos porque estamos 
lidando com autoridades — 

acrescenta Chagas, 
Mãe Meninazinha expli- 

ca a importância da partici- 

pação de lideranças religio- 
sas na consultoria: 

— Não ésóacervo, E sa- 

grado e tem que ser tratado 

como tal. De tudo, Exuéo 

primeiro, Ali tem a força 
dos orixás, e a força princi- 

Mário Chagas: estude do acervo reconhece dimensão sagrada 

pal de Exu. Ele esperou 
anos por essa liberação, 
trabalhou muito. 
segui ndo as orient ações, 

a escultura de Exu lelú 
(cuja cabeça é feita de arpi- 
lacosolhos, de resina e 

vidro)abre aexposição 
virtual. Em seguida, ou- 
tras nove itens são apre- 
sentados na companhia de 
uma breve explicação. As 
dez peças selecionadas são 
aquelas sobre as quais os 
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Novidade. Ricardo Lapeyre, chef do Escama, serve arroz de baca haudo Laguole (R$ 38): homenagem à anbpa casa 

t. Rio | Prefeitura RJ, patroci- 
nio masterdo Santander, pa- 

trocinio de Stella Artois, Na- 
turgy, Coca-Cola e Sebrae, 

apoio Secretaria de Turismo 
Govemodo Estado doRiode 
Janeiro, Gosto da Amazônia, 

Aspen Pharma, Amázzoni 
Gin, Agua Pouso Alto, Su- 
permercado Zona Sul, Sesc 
Ri, Food e Loft, ticketeria 

oficial Ingresso Certo e par- 
ceria de SindRio. 

estudos mais avançaram 
até o momento. 

— Fara oano que vem, 

estamos preparando uma 
mastra maior, física, com 

mais peças. Não trará todo 

acervo, mas Se ráuma 

exposição densa, forte, 
ocupando três ou quatro 
salas do Palácio do Catete. 

Para isso, estamos bm SCam- 

do recursos — acrescenta a 
talorixá. 

Outro projeto é o lança- 
mento de um catálogo de 
arte da coleção que será 

distribuído pelos terreiros 

de matriz africana no esta- 

do, desde que reconhecidos 
e registrados. Um material 

pedagógico de combate ao 
racismo religioso também 
está entre as ações futuras, 

assim como a publicação de 

livros didáticos para vários 
niveis escolares ea organi- 

zação de de o ições de cur- 

ta, média e longa duração. 
— Ás crianças têm que 

conhecer essa parte da his- 

tória do Brasil. Teve essa 

parte negativa, mas agora 

deixou de ser negativa, À 
escola tem que saber. Te- 

tho certeza de que muitos 

professores não sabem — 
afirma Mãe Meninazinha. 

Tombado pelo patrimô- 

pio histórico desde 1938, 
quando foi batizado como 
“Coleção Museu da Magia 

Negra”, o conjunto sobrevi- 
ven a um incêndio, em 

1989, no Museu da Polícia 

Civil, e finalmente vem 

recebendo o tratamento 
devido. Coma bênção dos 
orixás. 
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Maranhãozinho 

Pela quantidade de maços 

de dinheiro apreendidos 
no escritório do deputado 

federal Josimar Maranhãozinho 
(PL-MA), fica 
a impressão de que era 

tanta grana que já estava 

atê saindo pelo ladrão. 

ORLANDO AG. JUNIOR 

RO 

Seitas secretas 

É inadmissivel que os 
representantes do povo 

possam votar às escondidas 

do povo que os elegeu. 

RICARDO GURGEL DE SABOYA 
RO 

Egoismo pandêmico 

O José Eduardo Agualusa 
(“Morremos mais de pânico”, 
Segundo Caderno, 4 de 
dezembro) levanta a 

possibilidade de a nova cepa 
Omicron ser muito contagiosa e 

menos agressiva &, com isso, 
levar à imunidade natural, que 

poderia trazer à fim da 
pandemia. Vamos aguardar à 

resposta da ciência sem pánico 

e também sem epoismo, q que 

ele informa estar acontecendo 
Com Os americanos e europeus, 

com isso aumentando a 

pobreza dos africanos. 

ROBERTO SOLANO 

RD 

Morte da Lava-Jato 

“Para o triunfo do mal só é 

preciso que 05 homens bons 
não façam nada” A frase, 
atribuida a Edmund Burke, 

influente filósofo e político 

irlandês do século XIX, não tem 

validade plena entre nós. Vimos 

aação de homens de bem que 

muito fizeram e, no entanto 
foram suplantados por hordas 

de homens maus, infiltrados 

em todos os poros e Instâncias 

do Brasil. Não são muitos os 
que procuram a verdade des 

fatos e são capazes de 

deplorar as absolvições por 

“excesso de provas como 
o juiz do STJ Herman Benjamin: 
“Não serei o coveiro de 
provas vivas” À Lava-lato está 

sendo enterrada viva, Ainda 

ecoa em meus ouvidos a reação 

do corruptoex-diretor de 

Serviços da Petrobras Renato 

Duque, na manhã de MM de 

novembro de 2014, ao ouvir 
voz de prisão da Polícia Federal: 
“Que pais é esse?” 
Eu pergunto o mesmo. 
GUITA ZACH 

Flo 

Merkel e o Brasil 

Ahistária brasileira é 
muito mal contada. Omitem 
aimportância das mulheres 
no curso da nação. Omitem 

a imperatriz Leopoldina nã 

luta pela independência do 
Brasil, o quanto ela foi 

importante. Omitem a luta 

daptincesa Isabel contra a 

escravidão. Quantos anos 
de luta até conseguir assinar 

aLei Áurea. Tragicamente, 

vem a República e cometa, 
muitas mazelas. como 05 

golpes militares. É assim 

ocorreram os de 1889, 1964 
2 1968, Tempos de trevas. 

Tempos de traições. 

As mulheres, que nesse 

interregno tanto se 

destacaram, se retrairam, 
com medo. Mas, cremos 

que é chegada a hora de 
dar um fim nisso tudo 
Que as coloquemos no poder. 

Que surja no Brasiluma Merkel. 
Que surja um Brasil novo. 

Um Brasil sadio. Chega 
develhos decrépitos. 

ELZÊÉ BIO SIMÕES TORRES 

RIO 

Plano de saúde 

Lamentável que Bolsonaro vá 

conceder plano de saúde para 

os policiais federais e esqueça 

outras classes de servidores 
É triste essa atitude 
eleitoreira, como também 

visa cutros Interesses. 

Os professores, formadores 
de todas as profissões, são 

novamente esquecidos por 

esse presidente que tem 

horror à educação. Um pais 

que não privilegia a educação 

é uma nação sem futuro 

Bolsonaro, pegue um livro, 
atitude que não se encontra 

entre 05 Seus costumes, 

eleja sobre o crescimento 
de certos países que 

investiram em educação. 

ANTONIO JEGE AMÉRICO DE 

MITRA 
Ro 

Foge à minha compreensão 

por qual razão à governa 

federal, dono do SUS, maior 
plano de saúde do mundo, 
tem autonomia e poder para 

pagar, com o dinheiro dos 

contribuintes, planos de 
Saúde particulares para 
qualquer classe de 

privilegiados, seja ela 
qual for — ministros, 

juízes, políticos etc. 

CARLOS FERNANDO CARVALHO 

MOTTA 
PETROPOLIS, RJ 

Motta e o Natal 

Faço minhas as palavras 
de Nelson Motta, sempre 

lúcido, sobre o novo Natal 
pas “tocas” de presentes 

(“O novo Natal” Segundo 
Caderno, 3 de dezembro). 
ALARTHA ILE 

RO 

Quem não gosta de ganhar 

presente? Eu adoro. Minha avó 
já dizia que aniversários não 
devem passar em branco, 

devem ser comemorados 

nem que seja com uma 

lembrancinha. Meus filhos. 
quando pequenas, eram 

deixados no shopping com um 

pequeno valor para procurarem 

O ACERVO 
Inimigo número 1 da ditadura militar 

MAM  HaliDanos nasciao baiano Carlos Marighel a, Nder da utaarmada nos anos 60 

um presente de aniversário 

para mim. Era uma tentativa 

de acostumá-los a buscar 

algo que fosse a cara da 

mamãe, e posso afirmar 
que eles sempre acerlavam. 

Descobriram que também 

é bom dar presente, Mas ai 

chegava o Natal... Você liga 
para a mãe para ver o que 
o pai está precisando. 
“Ele não precisa de nada, 
compra uma camiseta básica 

que resolve" diz. Liga para a 

Rachadinha 

Arachadinha é uma 
prática desonesta e nociva 
que precisa acabar. É mais 

comum no Legislativo, devido 

ao excessivo número de 
funcionários nos gabinetes. 

Ocorre, na maioria das vezes, 
com laranjas ou com pessoas 

que, premidas pela 
necessidade, se contentam 

com parte do salário. 

irmã para saber de que a Punição rigorosa &o 
sobrinha está precisando. beneficiado (cassação 

“Ela não precisa de nada, do cargo, banimento da 

até prefere que você dê um vida pública e confisco 

dinheirinho pra comprar em dobro do valor em 
ela mesma uma roupinha”. todo à periodo praticado) 

É tenta completar uma lista será um bom começo para 

decoisas dequeringuemestá  extinguirarachadinha 
precisando. E vai-se aquele HUMBERTO 

shopping onde estão sorteando  sCHUWARTESDARES 

um carro, tenta cumprir aquela  vILAvELHA ES 

obrigação o mais rápido que 

conseguir, gasta muito mais 

do que o necessário, torce pra Ciência e dogmas 

ganhar o carro e vai embora 

para casa com a certeza de 
que vai precisar voltar porque 

faltaram um ou dois presentes. 
Mesmo que haja exceções & 

diferenças nas maneiras como 

cada família comemora o Natal. 

acredito sim que precisamos 

ACPI da Covid revela sua 
total insensatez 20 

acusar o presidente 
de divulgar informações que 

contrariam os dogmas da 

ciência, quando justamente 

o que melhor caracteriza a 
repensar umatradição queestã ciência é o fato de não ter 
ficando cada vez mais fora de dogmas. Para a ciência, a 

contexto. Nelson Motta, o Natal verdade depende de efetiva 
definitivamente mudou demonstração experimental, 

ADRIANA ALLI não da fé na palavra de 

RO especialistas, por mais 

doutos que sejam, 

REMATO VILHENA DE ARAÚJO 

Morte no ônibus o 

A triste reportagem a 

respeito da senhora morta Incompetência 

no assalto em um ônibus 

que vinha de Mancá mostra, de  Estarrecedoraa 

maneira insofismável, cerro em afirmação do Carlos 
procurar armar a população Albertó Sardenberg 

para “se defender” uma ("Perdeu o juízo”, 
vez que nem um policial 4 de dezembro) sobre 
armado conseguiu impedir 

vassalto e, menos ainda, 

o governo Bolsonaro: 

"É de uma incompetência 
o fim trágico da aposentada brutal. E destruidora” 
Elvira Matos. E. como se não bastasse, 
LUIZ FERNANDO CRUZ ainda entregou o cofre 

MARCONDES ao Centrão. Como disse 

Bio o colunista, tudo (550 
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deve ter mexido com 

acabeça do ministro 

Paulo Guedes, quê afirmou 

que a economia brasileira 
estã se recuperando em V 
e que as contas publicas 

estão equilibradas. Oriundo 

do mercado financeiro, ele 
entende é de especulação. 

Aeconomia real está longe 

da sua competência. 

O que se vê agora agora 
é um Chicago's boy inebriado 
como poder e apenas 
empenhado em reeleger 
o seu chefe para não 

perder emprego. 
Ele. que se gaba de ter lido 
Keynes varias vezes no original, 
ainda não percebeu que a 

pandemia botou em xeque 
varios pilares do liberalismo, 
O Estado não pode ser 

minimo nem máximo, tem 

que ter o lamanho certo para 

devolver à sociedade bem-estar 
eserviços de qualidade 

em troca dos pesados 

impostos que ela paga. 
PEDRO HENEIQUE MIRANDA 

FONSECA 

RO 

Vale meio botijão 

O vale-gás anunciado pelo 

governo federal no valor 

de R$ 52 deveria se chamar 
“wale metade do gás ou 

“vale menos da metade do gas. 

U valer médio do botijão de 

pás no pais está em R$ 102, 
eharegiões em que 

o custo passa dos R$ 112. 

Ão invés de promover esse 

tipode política ineficiente, 
assistencialista e sem efeito 

prático de fato, 0 governo 

deveria estar empenhado 

em segurar o aumento 
sucessivo, constante 

e quase desesperador do pas 

GLPe dos combustiveis, 
de modo geral. Não há salário, 

bolsa isso ou aquilo que dê 

conta de tanto reajuste 

em um periodo tão 
curto de tempo. 

WILLIAM MARTINS 

GUARAREMA 5P 

Clube 

O GLOB 
Aa SÉMRE 

- EE aa 

Em Búzios, um paraíso cercado 
pelo azul do mar e o verde da mata 

modernase amplas, 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
DOMSUETE CONDIÇÕES DA OFERTA NO SITE CLUREDELOBO COM BR 

20% 
desconto 

a SS ATÃE 

O GLOBO term 20%. de 

desconto no Meza Bar, em 

Botafogo. Aoterta é válida 
de domingo à quinta-feira, 

apartir de 18h. É necessá- 

ro apresentar a carter 

nha do Clube-(fisica ou 
digital na validade) Desde 
2008, o espaço reúneo 

quese espera de um 

verdadeiro bar e busca 
preencher uma lacunana 

'Comidinhas' fora do 
comum em Botafogo 

ante aapresentação 

15% da carteirinhado 

passa Clube (tisicaou digital 
na validade) O espaço 

ee HotelFerradura  ácercadopor uma 
Resort, em Búzios, paisagem naturalmen- 

oferece dedescon:  teúnicaembharmonia 

to para assinantes O entreo verde gomar 

GLOBO emreservasna  dapraiadaFerradyra, 
uma das mais famosas 

da regido, localizada a 

poucos metros do 

hotel. São 84 suites 

baixa temporada. Na 

aita temporada. aoferta 

ade 1094 OFF. Às condi- 
ções são válidas medi 

alêmde uma estrutura 

completa para o lazer 

dos hóspedes: nove 

piscinas (três aqueci- 
dase uma coberta), 

sala de ginástica, 
espaçopara massa- 

gens, quadrade areia, 

bar e restaurante. Há 

também um amplo 

centro de convenções 

disponivel no local 

boemia canocaena 

Zona Sul do Ria Estão 
reunidos no local uma 

cartade drinques 

elaborada. um ambien- 

te confortável e des- 

contraído sopções 

de comidinhas que 

fogem do lugar co 
mum O grande dife 

rencialé uma coquete- 

laria leve, colorida 
e autoral, Fernando 

caantmeem | Volta da Fundição Progresso tem 
ahua como cheí inéditas da banda Planet Hemp 
são os sócios da casa. 

— macas casasde  semtano localnapróxima lançamento do grupo 

show mas conhecidase  sextafeirae no sábado, loinos anos 2000, com 

tradicionais do Riade emuma “dobradinha” de  cálbum Alrvasão do 

Janeiro, a Fundição shows imperdheis. Sagaz Homem Fumaça” 
Progresso.na Entrou  Senaprimeia Assinante paga 50% OFF 
Lapa, é amais pro vezemmais de em até dois ingressos 

nova parceira do Clube duas décadas que adquiridos online. Para 

Clube O GLOBO. Ena oquinteto=forma- — aproveitaro benefício, 

reabertura dostrabalhos, doporMarceloD2.Bhe-  êsóutilizaro código 
paralisadosdesdeoano pão Mobru Pederneiras, promocional disponível 

passado por causada Formigãoe Pedro Garcia — emnossosite Aoterta 

pandemia abandacario-  — apresentará músicas vale para qutros eventos 

caPlanetHempseapre- inéditas aos f8s. Oúltimo tuturosda Fundição. 
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BRASIL 
ara Tempo instgvel com tsco de 

tempestades no Sul. Chove 
torte Lambém no ntartos do 

hordesta e pontualmente nó 

Morte e no Contro-Deste So, 

Cah E chuva ismada mas 

demár áreas do país 

dd ancitas! 

RIO 

Lempera tura em rápida 

Cheia, Com ra0s 

U tempa fica aberto Com so é 

blieação ainda pé a manha am 

Lada o Rio da Janeiro. Durante 
à tarda tar calor. Mo fim dó dia 

biormem pancadas jsoladas de 

de, es 

a > Dis ME na 7) ima SD 

Rio | 39 
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Melhores iocais, Prainha, 2 obmit, Rapadas de alé 

Macuirha. Arposcer e Leme 45um/h 

mrormações Bicongt 

CLIMATE 

Ladras “teen' cometem crimes como gente grande 
Adolescentes paulistas de 15 e 16 anos são acusadas de participar de bando que invadiu pelo menos 

45 apartamentos de luxo em bairros da Zona Sul carioca. As menores e outros cinco suspeitos foram presos 

FPADLLA SERRA 
pois sena ininpiado cam br 

Nº começo da tarde de 6 de 

novembro, uma empre- 

sária de 76 anos dormia em 

seu quarto, no 12º andar de 

um prédio na Rua Hilário de 

Gouveia, em Copacabana, na 
Zona Sul do Ria. Acordou 

com um barulho na porta da 

sala. Em poucos segundos, 
três adolescentes se aproxi- 
maram e avisaram: “Não va- 

mos te fazer mal, sógueremos 

dinheiro e joias. Fique calma”. 
Ela entregou R$ 700 que ti- 

nha na carteira, além de dois 

cartões de crédito. Antes de 
sair, um dos jovens, com uma 
faca na mão, amarrou as per- 

nas da idosa usando um ho de 
teletone e a trancou. 
Ao conseguir pedir soco ro 

e procurar a 12º DP (Copaca- 
bana), a vitima descobriu ter 

sido roubada por uma organi- 
zação criminosa de São Paulo 

que já invadiu pelo menos 45 
apartamentos de luxo em 
bairros como Leblon, Ipane- 
ma, Lagoa e Gávea nos últi- 

mos dois meses. Sete inte- 

grantes já foram presos ou 
apreendidos, entre eles as du- 

as menores de idade tidas co- 

mo fundamentais para a atua- 
ção do grupo: adolescentes de 

15 e 16 anos responsáveis por 

se valer de suas fisionomias 

infantis e inofensivas para en- 
ganar porteiros, driblar segu- 

ranças e entrar nos UIDÓVEIS. 

INVESTIMENTO NA IMAGEM 
Nas imagens de câmeras 

dos condomínios analisa- 

das pela delegada Natacha 
Alves de Oliveira, titular da 

12º DP, uma das garotas apa- 

rece com um vestido branco 

de mangas compridas e bu- 
fantes. Aos agentes, ela con- 

tessou O investimento que 
fez no figurino, comprado 

com o objetivo de reforçar à 
imagem de “patricinha”: 
cerca de R$ 500. 

— Elas eram asprandes res- 

ponsaveis por entrar nos 

apartamentos justamente 

pela aparência, Não levanta- 

vam suspeita. Além disso, 

utilizavam uma grande cha- 
ve de fenda para arrombar as 

portas, apresentando extre- 

ma habilidade para violar até 
mesmo fechaduras sofistica- 
das — explicaa delegada. 

As duas, que foram presas 

pela Polícia Civil do Rio na 
Praia da Roa Viagem, em Reci- 

fe, Pernambuco, na última se- 

gunda-leira, também têm ex- 
tensa ficha criminal na capital 
paulista, onde nasceram. Lá, 

costumam vestir até o unitor- 

me de um colégio que cobra 
mensalidades acima de R$ 
1.500 para não chamar aten- 

ção. Os inquéritos apontam 

que elas estudam os alvos an- 
tes dos furtos e roubos e pas- 

sam pela portaria dizendo que 

são parentes de algum mora- 
dor, Em nenhum dos casos hã 
registros de entradas forçadas 

ou com uso de violência. 

— A prática nos mostra que 
aatividade dos funcionários 

de portaria é rotineira e, com 

a passar do tempo, eles aca- 
ham relaxando, E necessário 
que se cobre e se exija uma 

postura profissional condi- 

zente coma responsabilida- 
de do cargo, reforçando as 

orientações para que não seja 

lacilitado o acesso de pessoas 
estranhas ao condominio e, 
assim, se evitem novos cri- 

mes — afirma o advogado 

Horário Magalhães, há 23 
anos à frente da Sociedade 
Amigos de Copacabana. 

As adolescentes ainda fo- 

ram reconhecidas pelo mora- 
dor de um apartamento no 9º 

andar de um edificio na Ave- 

nida Atlântica, também em 

Aparência, Adolescente usa a imagem de ncfensiva e Investe aténo fgurno para driblar a segurança dos prédios 
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Copacabana. Ele chegou em 
casa por volta de 15h30 do 
mesmo dia 6 de novembro e 

estranhou as luzes acesas. Ao 

percorrer às corredores, no- 

tou que a porta de serviço ha- 
via sido arrombada e o escri- 

tório e os quartos, revirados. 

Imagens gravadas em um dos 

Susto. Câmera fagróu o momento em que o porteiro suspeita das jovens 

+ 
ami 

Eta gr E 
] by 
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elevadores mostram que elas 

ficaram pelo menos duas ho- 
ras no local e levaram uma 

caixa de joias. 
Em 23 de outubro, usando 

vestidos brancos e máscaras 
de proteção, as meninas en- 

traram em um apartamento 
no 9º andar de um prédio na 

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 WWhatsApp ou Telegram 

(o) (4) 2534-4333 de 2º a 6º feira, das 9h às 18h 
Plantão 2534-5501 | Sã 

Domingos e Feriados, « 

5, das 10h às 17h 
o Rcihej-jo 

Rua Fonte da Saudade, na 

Lagoa, por volta de 16h. Na 

portaria, informaram que 
iriam ao imóvel, cujos pro- 

prietários haviam saído há 

menos de meiahora. Depois 
devasculhar asalae os quar- 
tos, elas sairam carregando 

uma mala com jotase relógi- 
os, quando o funcionário 
desconfiou e as interpelou, 

Nas imagens das câmeras 

de segurança, o porteiro apa- 
rece fechando a porta de vi- 
drocomachave econversan- 

docom as adolescentes. Nes- 

se instante, dois homens 
chegam, pelo lado de fora, 

quebram a vidraça com um 

chute e auxiliam na fuga das 
comparsas. Com a proximi- 
dade de uma viatura da Poli- 

cia Militar estacionada na es- 

quina, o grupo acabou dei- 
xando para trás amalacomos 

pertences das vitirnas. 

Sete dias depois, as jovens 
de 15 e 16 anos participaram 
de furtos em pelo menos três 

apartamentos em Icaral, na 
Zona Sul de Niterói, Região 

Metropolitana do Rio. Em 

um dos CASOS, elas ficaram 

entre 11h19 e 12h05 em dois 

imóveis de um prédio na Rua 

Comendador Queiroz. No 
1.601, onde moram dois ido- 

sos com mais de 75 anos, elas 

entraram sem arrombar a 
porta quando as vítimas não 
estavam em casa. 
De acordo com o depoi- 

mento prestado pelo portei- 
rona 77º DP (Icaraí), as ado- 
lescentes chegaram balan- 

cando no portão as chaves 

que seriam do apartamen Le 

dizendo que precisavam su- 

bic O funcionário admitiu 

ter descumprido o protocolo 

que determina que seja feita 
uma ligação para os telefones 
fixos ou celulares dos mora- 
dores no caso de chegada de 
visitantes, já que não há in- 
terfones. 

SIMPATIA E INTIMIDADE 
Em seguida, as meninas tes 

riam entrado no aparta- 

mento 1.101, após o arrom- 
bamento da porta da cozi- 
nha. Elas reviraram dois dos 

quartos e levaram as joias da 
familia. Câmeras de moni- 
toramento da rua mostram 
as duas caminhando tran- 

quilamente com um rapaz. 
— Às investigações apon- 

tam que os criminosos de- 

monstram simpatia e inti- 
midade, disfarçam e aca- 
bam conseguindo acesso 
aus prédios sem permissão 

do morador. Reiteramos pa- 
ra que fiquem em alerta e 
desconfiem de qualquer es- 

tranho, só autorizando o in- 

gresso após a autorização 
expressa dos moradores e 

ainda solicitando que levan- 

tem momentaneamente as 

máscaras de proteção para o 
registro pelas Câmeras — 

orienta a delegada Natacha 

de Oliveira, 

O GLOBO 
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MARCELO 
BARRETO 

PS: falta combinar 
com a realidade 

M eu amigo Antonio me mandou um e- 

mail. Ele é jornalista —e peladeiro dos 
bons —, mas escreveu na condiç ão de tor- 

cedor (rubro-negro doído, foi como se defi- 

niu naquele momento). Sugeriu uma com- 

paração entre Flamengo e Liverpogl, fina- 
listas do Mundial de Clubes de 2019. Para 

ambos, às temporadas seguintes não foram 

de repetição das grandes conquistas. Mas 
enquanto um perdeu seu treinador e já de- 
mitiuos três quevieram depois dele, ooutro 

manteve o trabalho. E há outra diferença 
fundamental entre Jorge jesus e Jirgen 
Klopp: este último levou cinco anos até le- 
vantar seu primeiro troféu. Entim, o racio- 

cínio caminhava para discutir a paciência 
que sobralãe falta aqui. Maso e-mail do An- 
tonio tinha um PS, que reproduzo aqui com 

autorização dele: 
“PS: Como sou torcedor e não preciso de 

cocrência nenhuma, comemoreil a queda 

do Renato, assim como tinha comemorado 
ado Ceniedo Dome. Eu quero padrão euro- 
peu, desde que o Flamengo ganhe sempre. 

Falta sá combinar com a realidade” 

Pois é Sem desmerecer o que veio antes, é 
aqui que está o ponto: à quem cabe essa coe- 
rência que o Antonio não quer ter? Os diri- 

gentes muitas vezes se comportam Coro torr- 

cedores, e mesmo quando não o fazem preci- 
sam lidar com pressões muito dificeis de ad- 
ministrar. Quem assistiu ao terceiro capítulo 

de “Acesso Total Botafogo” ouviu, mais do 

ATACANTE RECEBE APOIO 

Neymar publica vídeo de muletas 
NAMES  Lesonado na tornozelo esquerdo, jogador do PSG não aluarâmasem 202] 

que viu, a reação dos membros de uma orga- 

nizada aq saberem que Marcelo Chamusca 
não seria — ainda — demitido. O estaciona- 
mento do Nilton Santos virou arquibancada. 
E, para aumentar a convicção de quem recla- 
mou, Chamusca caiu e o Botafopo subiu. 
No mesmo encontro, os torcedores ficaram 

desapontados ao saber que a solução que ima- 
ginam ser a mais eficiente para resolver os 

problemas financeiros 
No e-mail de do Botafogo (que deve 
um amigo mais de um bilhão e de- 
rubro-negro, a mitiu 90 funcionários 
representação para tentar estancar um 

do desejo do gasto diário de R$ 22 
torcedor: padrão mil para manter seu es- 
europeu, desde tádio aberto) ainda de- 
que o Flamengo mora — a transtorma- 
ganhe sempre ção em SA. E aqui vale 

outra comparação curi- 

asa como futebol inglês, e dá até para usar à 

mesmo Liverpool como exemplo: lá, quanda 
um clube é comprado por investidores es- 
trangeiros, a primeira reclamação que surpe 

da torcida é de que ela deixa de ser ouvida. 
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Decisões como a de demitir um treinador 
passam longe da arquibancada, e são toma- 
das por executivos que jamais abrem suas sa- 
las para reuniões com aqueles a quem cha- 
mam de clientes cu consumidores. 
Nem lá nem cá está bem resolvida a relação 

dotorcedor como processo decisóriodosclu- 
bes. O dinheiro deles, seja em reais ou libras, 
todo mundo quer. Mas qual o canal para ex- 
pressar uma opinião sobre o trabalho da dire- 

toria: virar sócio, exigir direito de voto como 
sócio torcedor, entrar para uma organizada 
e] dpois CXpressar a frustração na arcui- 

bancada? Todas as opções anteriores exigem 
algum gasto —torcer está ficando cada vez 
maiscaro. À quem não tem esse dinheiro, res- 
ta acompanhar os jogos nas transmissões 

abertas e opinar nas redes sociais. 
Não sei se o Antonio aderiu ao tuitaço por 

Marcela Gallardo ou se é dos que acham 
quesóavoltade Jesus salva —issoele não es- 

creveu no PS, Mas acho muito difícil que a 
diretoria escolhida por poucos milhares de 
sócios neste sábado consiga deixar de ouvir 
obarulho das hashtags. 

Verstappen pode pôr fim à hegemonia de Hamilton 
Holandês da RBR tem chances de se sagrar campeão hoje no GP da Arábia Saudita, no estreante circuito de 
Jeddah, e encerrar domínio que inglês e Mercedes estabeleceram desde 2014; Hamilton sai na pole position 

TATIANA FURTADO 

lnidama tariadodiogiota enero or 

HU temporadas, prati- 

camente apenas Luma 

equipe e um piloto domi- 
nama Fórmula-l:a binômio 

Lewis Hamilton/Mercedes 

— com Nico Rosberg rou- 
bando o posto da compa- 
nbeiro de escuderia somen- 

te em 2016. Hoje, porém, 
essa hegemonia pode cair 
por terra, À matemática É 

até simples para que Max 
Verstappen se torne o pri- 
meiro holandês campeão 
mundial da categoria e dei- 

xe a Red Bull próxima de 

desbancar a equipe alemã 
no estreante GP de Jeddah, 

na Arábia Saudita. A Band 

transmite às 14h30. Hamil- 
ton larga na pole, com Vers- 
tappenemterceiro;após ba- 
ter em sua última volta de 

classificação. 
Numa temporada disputa- 

dissima, com cinco trocas de 

liderança ao longo do ano, 
Verstappen chega à penúlti- 
ma corrida do ano com óúito 

pontos de vantagem. Precisa 
abrir mais 18 pontos de dife- 
rença parao britânico, Assim, 
Hamilton não teria mais co- 

mo ultrapassá-lo em Abu 
Dhabi, corrida de encerra- 
mento, no próximo domingo, 

Para tal, há algumas com- 

Contratempo. Após bater emsua última volta de classif cação, Max Versiapper largana tercrra posição hos, no Grande Prêm.o de Jeddah, na Arália Saudita 

hinações: vencer e somar 
mais um ponto com a volta 

mais rápida, e Hamilton 

chegar, no máximo, em sex- 
to lugar; vencer e o inglês 
não passar do sétimo lugar. 

Hã ainda outras duas pos- 
sibilidades com o holandês 
na segunda posição: fazer a 

volta mais rápida e Hamil- 

ton terminar, no máximo, 
em 10º, ou, sem o ponto ex- 
tra, O heptac ampeão não 

pontuar na corrida. 

As contas são simples, po- 
tém nada fáceis de acontecer. 
Neste ano, apenas no GP de 

Mánaca, na primeira metade 
da temporada, Verstappen 
venceu a provae Hamilton foi 

sétimo. Nada parecido acon- 

teceu de novo. 

Oholandês, no entanto, evi- 
ta pensar nas contas desde 

que desembarcou em Jeddah. 
— Sei que todo mundoaqui 

faz perguntas, mas assim que 

eu deixo a sala, volto a não 

Pâmela Rosa constrói pista 
gratuita em sua cidade natal 

ATHOS MOURA 

atos mosrniingisse oqer fe 

âmela Rosa passou par 
uma grande frustração 

neste ano. Dois dias antes de 
embarcar para Tóquio ma- 

chucouo tornozelo, lesão que 

a fez ter um desempenho 
aquém do esperado nas Olim- 
piadas. Focada, ela se dedicou 
à recuperação e terminará o 
ano como bicampeã mundial 
de skate, título conquistado 
em novembro. Hoje, ela pode 

vencer o Oi STU Open, que 
está sendo disputado na Praça 
do O, na Barra da Tijuca, Rio. 

Rayssa Leal disputa a final 

com ela e outras seis skatistas. 
O SporTV 2 transmite, 
Fora das competições, há 

outro grande evento que à 

skatista aguarda. Natural de 
São José dos Campos (SP), 
Pâmela Rosa resolveu pre- 

sentear o bairro onde cres- 

ceu, 0 Jardim Cerejeira, com 
uma pistade skate. À estrutu- 

ra será aberta ao público. De 

acordo coma skatista, a pista, 
que terão padrão encontrado 
nasmelhores áreas de prática 

de skate dos Estados Unidos, 

deve ser inaugurada daqui a 
tres ou cputro mMEses, 

— Foratri muitas convet- 

sas cestou muito feliz de po- 
der devolver para a minha 
cidade tudo o que eles me 

proporcionaram. Estou 

muito feliz de levar essa pis- 
ta para São José dos Cam- 

pos, onde podem surgir no- 

vos talentos —dissea atleta. 
A pista foi desenvolvida 

com a ajuda da própria Pá- 

mela. O espaço será dedica- 

do ao street, modalidade da 
atleta, O projeto conta com 

o apoio da Prefeitura da ci- 

dade, da Confederação Bra- 
sileira de Skate e do Banco 
BV, que financia aobra, 

MUNDIAL DE PILOTOS 
É Mas Verstanpen (ROA 15 

7 Lais Hamilton (Ueccenos) Has 

3 Vaition Bútias (Marcados) 203 

d, Guego Péres (GER) HI 
E Lando Meris (Nelesen) gs 

pensar nessas coisas. Senão é 
colocar pensamentos desne- 
cessários na minha própria 

cabeça — disse. 
No Mundial de Constru- 

tores, à Mercedes lidera por 

apenascinco pontos de dife- 

Para Pâmela, a pista não se- 

rá apenas um agradecimento 
à cidade, Ela também encara 
a construção da estrutura co- 

mouma possibilidade de per- 

manecer maistempono país. 
Atualmente ela passa maior 
parte do ano na Califórnia 

6. Charies Letlano (Ferrari) is 

7 Caros Saina (Farra Hã5 

8. Dama Resiando (Melares Hs 

5. Pomrra Gasty (Alpha Tauri] E 

1O.Fermando Alriso [Mp ra) Fi 

rença. Sair campeã de Jed- 
dah é quase impossível, pois 
teria de contar com dobra- 

dinha, que não ocorreu em 
2021, e um fim de semana 
da RBR bem longe do pódio. 

Mas ainda que não conquis- 

treinando, por causa do pa- 

drão das pistas: 
— E muitoimportante pra 

mim também. Muitas vezes 

tenho que sair do Brasil para 

treinar na Califórnia, nos 

Estados Unidos. 
Hoje, as finais do STU co- 

te o título hoje, Verstappen 
tem grandes chances de che- 
gar à última corrida com a 
vantagem. Os dois podem até 

disputar o GP de Abu Dhabi 
empatados na pontuação, ca- 
so Hamilton vença e faça a 
valtamais rápida eo holandês 
chegue em segundo. Uma 
combinação bastante prová- 
vel, mas que não aconteceu, 

Assim, o piloto da RBR seria 
campeão chegando à frente 
de Hamilton ou caso os dois 

não completem a prova, pois 
ete teriauma vitória a mais. 

MOTOR DE INTERLAGOS 

O trunfo da Mercedes para 

manter a hegemonia de pi- 
lotos e construtores na era 

dos motores híbridos está 
no momento da equipe. A 
RBR dominou a primeira 
metade do campeonato, 

com seis vitórias da equipe 

contraquatro da adversária, 
que não encontrou o me- 

lhor ajuste docarro nos trei- 
nos da pré-temporada. 
Porém, na reta final, a Mer- 

cedes conseguiu reencontrar 
o equilíbrio aerodinâmico do 
carro, E o motor alemão tem 

falado mais alto, Hoje, por 
exemplo, Hamilton usará o 

motor mais recente, utiliza- 
do na vitória em Interlagos, 
quando saiu de décimo e ter- 

minou em primeiro. 

no rosto, 

Após decepção 
em Tóguia. 

Pâmela encerra 

temporada 

amaita 

meçam às 12h15, com o park 

leminino. Na sequência vem 
a final do park masculino, 
com nomes como Pedro Bar- 

ros e Luizinho. Às 15h50 éa 

vez do street masculino. Pá- 

mela e Ravssa disputam o 
street a partir das 18h. 
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Fluminense 
busca garantir 
vaga para a 
Libertadores 
Tricolor precisa de uma vitória em dois 

jogos para se classificar, no minimo, para 

a fase pré da competição continental 

MARCELLO NEVES 
maca Do nesesagiabo Dor fm 

Fluminense está a um 
O 9 
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passo da Libertadores Bahia Fluminense 
de 2022. Para garantir clas-  DanioFernan Marcos Felipe, E tr ge ad VE nd / ' 
sificação matemática, pre- nt api aj st e DELE Veado Si me 1a ia e E aa das emata a a 
cisa vencero Bahia hoje. às qrviceMatheus Casos Danio Elasticidade. Marcos Felipe se estica iodo durante o treno no CTtricoer sexta-fera golero tem sdo importante na reta ral de Campeonato Brasileiro 
16h (de Brasilia), na Fonte Bahia;Patricide Barcelos; Andirá, 
Nova —ou a Chapecoense, rat a ri grupos. serão embolsados  comopção de compra. Jão Internacional, seven- chance de o tricolor deval- 

na próxima quin ta-feira 7 Mosai Clitardia da Lad USS 3 milhões pelos três jo- cer os dois jogos restantes, vera“queda” de 2013, onde 
que cumprirãoseu princi- paascimento MHenriquesfed goscomomandante Osva- CONTASPARALIBERTADORES também chegaria aos 54 encerrou o Brasileiro em 
palobjetivo na temporada e lares são somados atéa final Com 51 pontos neste mo- pontos. Mas ficaria com 14 17º lugar, mas acabou sendo 

garantirá vaga no torneio da competição. mento, o Fluminense preci- vitórias e não pode ultrapas- salvo do rebaixamento após 
continental, Isso fará com ae Nomes como odo volante  savencero Bahia parache-  saro Fluminense, a escalação irregular de Hé- 
que o tricolor dê um impor-  givea (SP). Transmissão: TVGloba Felipe Melo, desaídado Pal. gar na pontuação necessá- Neste cenário, o Flumi-  verton, da Portuguesa. Na 
tante passo na manutenção FremienseRadoCaM. meiras, e à antiga tentativa riaparagarantiravaga —S4 nense ficariaem oitavo lu- ocasião, à partida decisiva 

de suas finanças para a pró- 
xima temporada, 
A meta de 2021 já foi atin- 

gida: com as classificações 
para as quartas de Final da 
Libertadores e da Copa do 
Brasil, o Fluminense che- 

gou aos R$ 38,7 milhões de 
premiação, meta estipulada 
no balancete financeiro di- 
vulgado pelo clube. Com a 
boa campanha no Brasilei- 
ro, mais dinheiro entrará 

para o clube e fará girar a 
“toda do dinheiro”, que pos- 

sibilita maiores investimen- 

tos em 2022. Ea Libertado- 
res é figura central, 
Caso o Fluminense dispu- 

te a pré-Libertadores, estão 
garantidos US$ 500 mil pe- 
lo jogo que realizará como 

mandante. Se avançar, em- 

balsa mais US$ 550 mil. Já 
se for direto para a fase de 

de Daniel Alves, hoje no 
Barcelona, dãoo tom de que 
o Fluminense deve ser mais 

agressivo na próxima janela 
de transferência. 
Além deles, o tricolor atu- 

almente tem Conversas Com 

o lateral-esquerdo Mario Pi- 
neida, do Barcelona de 
Guayaquil. No entanto, as 

conversas ainda estão em 

estágio inicial. A ideia é 
acertar um empréstimo 

no totale 15 vitórias. 
O Ceará, se vencer as duas 

rodadas seguintes, chegaria 

a 55. O América-MG tam- 
bém atingiria esta pontua- 
ção no máximo. Mas os clu- 

bes se enfrentam hoje, às 

19h (de Brasília), no Caste- 
lão. Ou seja, apenas um de- 
les atingiria esta pontuação. 

Assim, o Fluminense cairia 

do sétima para o oitavo lu- 
gar no máximo, 

gar no máximo, garantindo 
uma vaga na Pré-Liberta- 
dores. Vale lembrar que o 

tricolor precisa estar entre 

os seis primeiros coloca- 
dos, nó minimo, para en- 

trar diretamente para a fa- 

sede grupos. 

REVANCHE 

A partida de hoje para o Elu- 

minense também tem gosto 
de revanche, Isso porque é a 

Flamengo dá como certo orçamento perto de R$ 1 bi 
Conselho de Administração do clube vota na terça-feira os valores para a temporada 2022 do futebol! rubro-negro 

DIDO DANTAS 
ago daniaafhecira de br 

em os resultados espera- 
dos para o futebol na atual 

temporada, o Flamengo pro- 

jeta voltar com força em 2022 
não só em campo, mas nos in- 

vestimentos fóra dele. A dire- 

toria dá como certa, na terça- 
feira, a aprovação do orça- 
mento do próximo ano, que 

prevê mais de R$ 1 bilhão de 
receita, com R$ 800 milhões 
garantidos. Ou seja, um cená- 
rio de menos incertezas após 

dois anos de pandemia. 
Haverá votação no Conse- 

lho de Administração, Ato 

continuo, o rubro-ne ErO Vai 

aomercado definiroseuno- 
vo treinador. 
O departamento de futebol 

terá como usufruir desta rea- 

lidade tinanceira ainda con- 

fortável. Tudo que arrecadar 
com venda de atletas poderá 
ser revertido para fortalecer 

o elenco e à comissão técni- 
ca. À previsão é de cerca de 
20 milhões de curos (quase 
de R$ 140 milhões) como 
meta de venda de jogadores. 
Embora tenha que pagar 
parcelas de atletas do atual 

grupo, há espaço para con- 
tratações, e, sobretudo, para 
um treinador de alto nível. 

Caberá ao futebol equali- 

zar os pastos. Se quiser tra- 
zer uma comissão técnica 

numerosa e de ponta, o Fla- 
mengo não poderá investir 

tanto no elenco. O equili- 

brioénecessário paraque os 
gastos não saiam do contro- 
le. A diretoria entende que é 

preciso acertar mais nesses 

investimentos, Como ainda 
tem contas a pie pelas 
compras de Gabigol, Pedro 
e outros jogadores, inicial- 
mente o plano é ampliar os 
empréstimos dos últimos 

reforços já trazidos neste 
modelo denegócio. 
Há um cuidado de que 

— > >w—>— DDD > 

mo ds 

Mais forte. Flamengo projeta reforçar o seu e enco para a próxima temporada 

na Fante Nova acabou com 
vitória de 1a O para o Flumi- 
nense, o que evitou a queda. 

Nas arquibancadas, não fal- 
taram caixões e faixas pe- 
dindo para o Bahia rebaixar 

aequipe tricolor. 

Hoje, o Fluminense po- 
de deixar os baianos em si- 
tuação muito complicada 

Caso vençãe al partida. O 

Bahia está em 17º lugar, 
com 40 pontos, 

eventuais ofertas para atle- 

tas do atual elenco não des- 

figurem otime base. Nos úl- 
timosanos,o Flamengo pre- 
cisou vender jogadores que 

eram pilares da equipe mul- 

ticampeã em 2019, como 
Pablo Mari e Gerson. Mas o 

rubro = negro Cum seguiu rE- 

cuar nas investidas sobre 

destaques como Everton Ri- 
beiroe até Rodrigo Caio. 

Hoje, a ideia é que exista 
reposição de qualidade em 
posições na quais os atletas 

deram sinais claros de declf- 

nio físico, como Diego Al- 
ves, Filipe Luis e Diego Ri- 
has. O trio tinha contrato 

até dezembro, mas renovou 

por uma temporada justa- 
mente por não haver no mo- 
mento esta reposição. Os al- 

vos no mercado serão defi- 

nidos a partir da chegada de 
gun novo treinador. 

BOTAFOGO do técnico Enderson atacante, cuja perma» deu? Se você fizer na VASCO nabuscapeloretonoá  acessoaSéreá, ano. O Vascomerece 

Enderson Moreira. que também nêncianochibeedifici.  SérieÃo quevocê fez Zé Ricardo sereAdoBrasieiro. O —Estoumultolelizem  voliaraelite— disse 
aconselha está em negociação — Falei: Navarro, eu na Série B, vocênão é onovo acondojáestavasacra-  podervoltarparaa treinador, emen- 
Navarro para permanecer no respeito muito o set temnideia do que va treinador mentado maselepreci-  ColinaHistórica Lugar  trevistaaositeoficial 

clube, o centroavante momento, mas particu- ser seu valor de mer savaresolveras últimas ondepasseimomentos  docruz-maltino. 

sepuirânoalvinégrona  larmentefalando, se eu cado e você jáestá pendênciascomociube maravilhosos encontre!  Em20] napassa- 
O Botafogoainda  próximatemporada pudessetedarumcon- ambientado aqui — 28 Ricardo estã atual, o-Qatar SC pessoas do bem. É um gem anterior, Zé 

não renovou como Ementrevistaaoprogra- selhocuachoquevocê Home vocêéuma de volta ao Vasco. O 26 Ricardo assinou momentode satistação. Ricardo liderou o time 

atacante Rafael Navar- maBolada Vez. daESPN  játemumespaçocon- referência no Botato- treinador. anunciado contrato como Vasco Vamostermuitotraba-  naboacampanhano 

rartilheirodotimena Brasil exibidaontema quistadoemumpgigante. go Euachoquevocê oficialmentenanotede  atéotinaldatemporada  lhopelatrente mas Brasileiro, que resul- 
Série E, com5 gols. noite otreinadorcontou quego Botatogo. Vai podia persar um ontem, comandarão 2022,comopçãode tenho certezaque jun touem vagana Liber- 

Mas, no-que depender quedeuumconselhoao disputaraSérieA enten-  pouquinhonisso | cruz-maltinoem 20722 renovação em caso de tostaremosumprande tadoresda 2018. 
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CRISE BATE 
À PORTA 
Jovens dividem treino 

com bicos e vag 
para se 

(O) 
“Meu sonho é 

chegar aos 
Has 

Olimpicos + 

pagar uma 
faculdade 

para q minha 

me 

Mateus, de 20 

anos, atleta do 

volei de praia 

“Não tenho a 

menor 
pretensão de 

parar O 

esporte me 

formou Faz 
parte da 

minha vida 

Mas, bate um 

CANSAÇO... 

Maria Mariá, 

de 19 anos, 

tutadorane 

taekwondo 

CABOL ENOPLOCH E 

MARCELO ANTONIO FERREIRA 
enportepEntogiodo com fe 

ateus Rodrigues, atleta 

de vôlei de praia duran- 
te o dia e garçom madruga- 

da adentro, não se fez de ro- 

gado. Como licaria cerca de 

15 dias em Itapema (5SC), 
entre duas competições, o 
jovem de 20 anos e 1,92m 

resolveu fazer um bico. Foi 

para a quadra ser boleiro na 
etapa brasileira do Circuito 

Mundial. À ajuda de custo, 
segundo ele, serviria para 
pagar o aluguel em Maringá 

(PR), onde mora há 3 anos. 

— Não valia a pena voltar 

para casa no intervalo entre 
o Open, que eu tentava va- 

ga cosub-21, queen já esta- 
va classificado. Então pro- 
curei algum modo de arre- 
cadar dinheiro. Faleicom à 

pessoal da organização que 
faria o que pre Cisasse — 

contou ele, que ficou hospe- 

dado na casa de um amigo 

para economizar. — Apro- 
VEIel para pegar CEXperen- 

cia vendo os jogos. Claro 
que queria estar lá, jogando, 
mas não foi dessa vez. 
Mateus é um retrato da di- 

ficuldade vivida por atletas 

10VEns, q ue sonham viver 

exclusivamente do esporte, 

mas esbarram na crise ace- 
lerada pela pandemia — 

histórias que se repetem em 
diversas modalidades. Atle- 
tas da nova geração têm so- 

frido com a falta de incenti- 
vonoesporte, agravada pela 

fraca economia em tempos 

de Covid-19. São poucos os 

que não precisam de jorna- 
da dupla ou tripla ou que já 
tenham superado a fase das 
vaquinhas. Em início de car- 

reira, precisam da ajuda dos 
amigos e familiares para se 

manter no caminho rumo 
ao profissionalismo. 
Manaus, como Mateus é 

conhecido, aluga aparta- 

mento com outros cinco 

atletas jovens e diz que não 
gosta de ficar pedindo ajuda 
à mãe Regina, de 51 anos, 

cuidadora de idosos em 
Águas de São Pedro (SP) 
Por isso busca seu jeito de 

driblar as necessidades. 

O jovem se divide entre os 
treinos (de manhãnaarciae 

à tarde na academia | como 

trabalho de parçom (das 
16h30 às 3h). Faz apenas 
uma refeição ha sua Casa, 

almoço. No bar onde traba- 

lha, come um lanche, o jan- 
tar e “uns petiscos após o 

turno da madrugada”. Antes 

deste serviço, ele entregava 

comida por aplicativo, 
— SOU NOVO, aguento ain- 

no esporte 

da... — falou o menino, que 

ficou em 19º na etapa do 

Open, neste fim de semana, 
em Cuiabá, ao lado de Fa- 

trick. — Quando vi que o 
preço de tudo estava au- 
mentando, da comida prin- 

cipalmente, resolvi achar 

um emprego fixo para poder 

me manter. Meu sonho? 
Claro que é chegar aos Jogos 

Olimpicos e pagar uma fa- 

culdade para a minha mãe. 
Mas a ia viver só do es- 
porte, sem bicos. 
Nascido em São Paulo, ele 

se mudou para Manaus 
quando pequeno e apren- 
deu a jogar vôlei de praia. 
Foi convidado por Robson 

Xavier, técnico da seleção 
brasileira masculina de base 

para treinar em seu projeto 
em Maringá. Manaus e Pa- 
trick estão entre os melho- 

res no sub-2L eno top-30 do 

pais no Upen. Assim, preci- 

sam jogar o qualifying para 
entrar nos torneios princi- 

pais no adulto. Sem patroci- 

nio e com auxílio apenas pa- 
[Fã ds pa Saens aéreas, de- 

pende de premiações para 
programar viagens. 

— O Mateus tem potenci- 
al físico enorme, caracteris- 

ticas de um jogador vence- 
dor, concentrado. E tem de- 
monstrado isso dentro e fo- 

ra da quadra. Ele participa 

dos eventos adultos para ga- 

nhar experiência e está no 
caminho certo, E um | joga- 
dor que estamos acompa- 

nhando — elogiou Guilher- 
me Marques, gerente de vô- 

leide praiada Confederação 

Brasileira de Voleibol. 

PANDEMIA AGRAVA SITUAÇÃO 
No Méter, Zona Norte do 

Rio. Mell Trubat precisa di- 

vidir sua rotina de forma n- 
gorasa paradar contadoses- 

tudosetreinos. O que maisa 

estressa não é a falta de tem- 
po livre, e sim, a incerteza 

sobre as viagens para as 

competições. Elacontacom 

a ajuda da mãe que “se vira 
como pode”, 

— Tenho muita dificulda- 

de para arcar com todos os 
gastos — conta Mell, de 17 

anos, que vive a fase dos ves- 

tibulares, além dos treinos 
paraa patinação artistica in- 
dividual e em quarteto, — A 

gente tem que se virar. Para 

o Pan, em Lima, em 2019, fi- 
zemos rifa e vaquinha an-li- 
ne. E sempre assim, A gente 

vai dando um jeito. 
Mell conta que a mãe, Adi- 

néia, psicóloga e funcioná- 

ria pública aposentada, pas- 

sou a vender bijuteria du- 

rante a pandemia para aju- 
dar nas despesas da casa. Es- 

Longa jornada. 

Mateus (no sito) 

toi bolniro em 

etapa do 

Cirturto Mundial 

para pagar o 

alipue!: Mai 

(abaixo] conta 

coma mãe para 

custear roupas 

decompet-ção e 

outras Despesas 

GRANDE PREMIO DE OLHO 

DA ARABIA SAUDITA NA LIBERTADORES 

Briga quente Flu em ação 
pelo titulo da Fl. pelo Brasileirão 

PÁGINA 40 PÁGINA 41 

ANDES DOME To TRAIL CAÇÃO 

se foi apenas um dos bicos 
que abraçou no periodo. 
Aa mesmo tempo, Mell 

viva retomadadas competi- 
ções de forma atropelada. 
As adiadas se sobrepuseram 
às de 2021. Em junho, foi a 
Joinville (SC) para o Brasi- 
leiro: em agósto, a São Pau- 
lo, para a edição de 2021 do 
mesmo torneio; e, em outu- 
bro, viajou para o Mundial, 

no Paraguai. 
— Minha mãe sempre 

buscou outras formas de me 
ajudar com u esporte. Ago- 
ra, faz feijoada em eventos, 
além de vender bijuterias 
nos torneios. 

Na patinação artistica até 
o uniforme custa caro. As- 
sim como na ginástica e no 

nado sincronizado, o trale é 

customizado com lantejou- 

las, pedrarias e filós, com- 
posto por blusa, short, casa- 

co é calça. No seu caso, não 

tem ajuda das entidades es- 
portivas e arca com os mo- 

delos que usa, que custam 

em média R$ 450. 

— E um es porte cuie AM, 

mas não sourica. Temos que 

correr muito atrás das col- 

Gas. Esempre UM estresse — 

lamenta, — Para ir ao Para- 
guai, tivemos apoio de uma 

loja de doces, lazendo uma 
rita, Além disso, outra loja 
nos deu artigos para celular 
para sortear. Dix ulgamos ú 

sorteio e deu muito certo. 

Maria Maná, de 19 anos, 
também é da turma das rifas 

e vaquinhas, ajudada pela 
mãe Lucilene, cabeleireira. 
Ao menos, desde março, a 

lutadora de tackwondo, da 

categoria até 50 kg (sub-21), 
passau a ganhar Bolsa Atle- 
ta federal por causa do bam 

desempenho internacio- 

nal, em 2019, durante um 
GP no Chile. O incentivo se- 
rá pago até março de 2022 e 

quando acabar, passará a a 

contar Apenas COF 4 PEmu- 

neração de Jovem Aprendiz, 

na área administrativa. A 

atleta arrumou emprego pa- 

raajudar nos gastos. 
— Minha mãe passão livro 

de ouro e faz ritas com ces- 

tasde cosméticos com ascli- 
entes dela no salão. Vai ven- 

dendo número por número 

— conta a jovem, moradora 
de Ramos, nó pé do Comple- 

xo do Alemão, no Rio, — A 

situação piorou ao longo de 
2020 por causa da pande- 
mia. Minha mãe ficou sem 

trabalho por um periodo. 

Ela explica que sua moda- 

lidade, umesportedeconta- 
to, exige o uso de vários 

equipamentos de seguran- 
ca. É, até o momento, é ela 
quem tem dec omprar inch 

— Tem caneleira, meia, 

luva. Agora também tem co- 

lete eletrônico, mas não são 
todas as competições que 

contam com esse equipa- 

mento, Então, ainda gasta- 
mos com tudo isso — enu- 

merou ela, — E as quimo- 

nos? Cada competição tem 
um modelo homologado. 
Coloca aí naconta, à passa- 

gem. alimentação... Nin- 

guém me papa nada. 
Apesar da pouca idade, ela 

já coleciona mais de 90 me- 
dalhas e sempre escuta “que 

tem um grande futuro”. 
— Será? Não tenho a me- 

nor pretensão de parar. O 

esporte me tormou. Faz par- 

te da minha vida. Mas, bate 
um cansaço... 
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DE fados St 
a Cours sema 

RIO 
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NOSSO CARDÁPIO DE 
ATRAÇÕES ESTÁ CADA 
VEZ MELHOR. 
Estamos de volta, cheios de 
atrações e sabores incríveis. 

De volta ao Jockey, só que agora no Pião 
do Prado, vamos reunir tudo o que à 

gente adora. 

* Aulas com grandes chefs 

* Uma programação musical de 
primeira 

- Quiosques de restaurantes e trucks 
famosos 

* Feira de Produtores do Rio e Feira de 

Cachaças 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, 

Jockey Club Brasileiro 

Vendas exclusivamente on-line 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mo A programação completa das qulas 
e os horários você pode conferir em 

riogastronomia.com 
(Driogastronomia 

Todos os protocolos sanitários indicados pelas 
outoridodes de súúdo e vigentos duranto o período do 

roclização do evento serão seguidos. Será tombém 
exigido o passaporte do vocina, digital ou físico, com 
documento de identificação. Saiba mais no nosso site 



18/12 
Filhos da Música - Max 

de Castro, Max Vianna 

& Lêo Maia 

10/12 
Teresa Cristina com o 
Show Sorriso Negro. 

12/12 
Banga La Fumenga 
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ENTREVISTA JANAINA DINIZ, Diretora produtora e: 

MARIA FORTUNA 
muntafortutarmagioha core br 

ão, Leila Diniz não embar- 

M cou naquele avião que ex- 
plodiu mo ar vindo da Austrá- 
lia, em 1972. Petdeu o voc do- 

no acontecera outras vezes. 
Não voltou para casa porque 
perdeu também a memória, 

Em alguma hora, vão avisá-la: 

“Você é a Leila, sua filha está 
te esperando no Rio”, 
Essa é uma das histórias que 

Janaina Diniz, filha da atriz 

com o cineasta Ruy Guerra, 
inventava para si mesma na 

infância tentando preencher 

o buraco pela perda da mãe 
quando era uma bebê de 7 
meses. Ela foi uma criança 

ruim para comer. Atribui a ca- 
racterística ao fato de que ain- 
da estava sendo amamentada 
na época da tragédia. Tam- 

bém tinha um sonho recor- 

rente: encontrava-se com 

Leila no parque de diversões, 

elas brincavam até não poder 

mais e depois iam embora, 
Cada uma para um lado, 
Acontecimentos recentes 

fizeram a diretora de 50 anos 
passar a vida de úrfã em revis- 
ta: as mortes de Marília Men- 

donça (em um acidente aéreo 
e com os mesmos 26 anos de 
Leilajede Paulo Gustavo. 

— Vi em fashforweard a vida 

dos tilhos que eles deixaram. 
Tenho vontade de ligar para 
os adultos.em volta dessas cri- 
anças e falar o que não devem 

fazer — diz, — À necessidade 

de suprir a presença de quem 
se foi sá sublinha essa ausén- 

cia. À pessoa pública e che- 
gará nessas crianças é bem di- 
ferente dos pais que teriam, 

Entre memórias reais ou in- 

ventadas, Jana segue em bus- 
ca-da figura humana por trás 
de um dos maiores simbolos 

de liberdade feminina do pa- 

is. Está prestes a mergulhar 
pelaprimeira vez nos sete diá- 

rios que herdou da mãe. A 

partir deles, junto com a pro- 
dutora 02, fara filme e série 
documental. O projeto está 

sendo desenvolvido com pri- 

oridade para ser apresentado 
aos streamings a tempo de 
acontecer nos 50 anos da 

morte de Leila, em 2022. 

Na entrevista a seguir, Ja- 
naina, cada vez mais parecida 
com Leila, diz guardar “fúria 

com as deusas por ter sido 
privada da convivência com 
quem lhe ensinaria tanto co- 

mo mulher. Descreve o pesa- 

delo de cada Dia das Mães nã 
escola e revela a autocobran- 

ça de ser a mãe perfeita justa- 
mente por ter crescido Sem 

uma. Fala também do suici- 
dia do avó matemo. 

Como é aestrutura do filme e 
da série sobre os diários? 
O filme é a minha aborda- 

gem buscando reconstruir à 

mãe que não tive. À Leila por 
trás do mito. Se chama “Des: 
pedaços”. A série, que esta- 

mos chamando de“ Toda mu- 
lher é meio Leila Diniz”, é pa- 
ra dar voz a ela, que conta a 

própria ari hei diários, 

uma autobiografia póstuma. 

O que há nesses diários? 
Manuscritos, poemas, refle- 

xões atemporais sobre a Hu- 
manidade. No pouco que hi, 
ela fala dela, da época, de Ro- 
berto Carlos, Elis Regina e Be- 
atles, Sobre o que a atitude de- 
les provocava nas pessoas. 
Compara à inconsciência da 

rebeldia do público de um 
com a consciência do QUiTO, 

Diz que o fato de Elis ser expli- 

cita fazia com que o público ti- 
vESSe CONSCHENCIA DA MEnsa- 

gem dela, enquanto Roberto, 

só usando cabelo comprido e 
mandando tudo para o infer- 
no, levava o público a uma re- 
beldia mais sem propósito. 

nbo derem a 

TENHO UM 
ENCONTRO 
MARCADO 
COM A MÃE 
QUE NÃO TIVE 

a 

Em. 

+ 

| 

Espelho d'água. Jan aina como na foto cênica da mãe. vitma de um acidente aéreo aos 2h anos; "Passe mais tempo com ela dentro da bar pa do que tora” 

FILHA DE LEILA 
DINIZ PREPARA 
FILME E SÉRIE 
BASEADOS NOS 
DIÁRIOS INÉDITOS 
DA ATRIZ, QUE 
MORREU QUANDO 
ELA TINHA 7 
MESES, E CONTA 
COMO FOI 
CRESCER COM 
ESSA AUSÊNCIA 

Seu pai, Ruy Guerra, te deu 
os diários nos seus 15 anos. 
O que te disse? 

“Faz 0 que quiser. Ri a 

queimar... Naquela hora, 
não me interessava. Estava 

concentrada em mudar à 

mundo (na Associação Muni- 
cipal dos Estudantes Secunda- 
ristos e, depois, na Organiza- 

cão da Juventude Pela Liberdo- 
de). Só que tenho imagens e 
sensações que não sei se são 

memórias ou invenções. 

Sempre achei que inventava 
memárias com minha mãe 
até que vi, numa foto, um ce- 

nário que tinha em flashes e 

pensei; "Meu Deus, existiu! 
Será que lembro, então?” 

Descobri que era um lugar 

onde ela me amamentava. 

Transito no universo dessa 
mãe diferente da figura que 

me trazem. Tenho flashes de 

mim dentro d'água, e a An- 
drea Barata Ribeiro (sócia da 
O2 e parceira no projeto), me 

tez entenderomotivo: passei 

mais tempo com minha mãe 
dentro d'água, na barriga, do 

que fora. Olha que profundi- 

de... Tenho orgulho de jun- 
tar os 50 anos sem Leila com 
os 30 anos de uma produtora 

coma importância da 02. 

Não quis ler os diários antes? 

Achava que lidava bem com 

o assunto. Lá pelos 30 anos, |á 
trabalhava com cinema (é for- 
mada em cinema e estudou ro- 

tiro com Gabriel Garcia Mar- 

quez em Cuba), pensei em 
mostrar essa outra Leila e me 
vieram os diários. Mas, quan- 

do abri, entendiquendo lidava 

bem. Conseguia falar sobre, 
mas não com. E a sensação era 
de ouvir ela falar. Emendi ain- 

da que precisava filmar meu 
encontro com isso no mo- 
mento em que acontecesse. 

Tenho um encontro marcado 

com a mãe que não tive. 

Quando entendeu que era 
sobre você também, 

complicou... 
Entendi que existe o ângulo 

da perda, que o ponto de vista 

daquela barriga grávida, icô- 
nica, é interessante. Eu me vi 
como personagem, E peculi- 

ar, mas também universal, 

porque tem muita gente órta. 

Mas ser órfã de um mito deve 
ser diferente. Como é? 

A pessoa fica voltando, ne : 
que nos é devolvido tudo o 
que ela foi para os outros. Mas 

não é à mesma pessoa que vo- 
cê teria, Minha sensação de 
conhecimento dela é diferen- 

te da pessua eu me trotxe- 

ram. Mesmo sem ter convivi 

do, é a de um conhecimento 
profundo. Penso no tanto de 

coisa que perguntaria a ela. 

O que perguntaria? 
Primeiro, ia pedir colo, 

Aí, perguntaria das nossas 
contradições, sobrecomoa 
genteécapazdeestar rode- 
ado de gente e, ao mesmo 

à tempo, sozinho. 

+ NAPÁGINA 2, AS HERANÇAS 

DELEILA PARA JANAINA 
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CACÁ 
DIEGUES 
segundorcadermofagabo com ds 

BÁRBARO 
E BARROCO 
Go: Rocha não foi apenas um de nossos 

| maiores artistas, pensadores ecinecastas 

nos anos 1960 e 1970, como também um dos 
mais competentes revolucionários do cinema 

mundial. Se seus filmes e textos começaram 

or surpreender e encantar os brasileiros, so- 
Eretudo os mais jovens, terminaram por con- 
tribuir de maneiradecisivana grande transfor- 

mação que o cinema conheceu em seu tempo. 

Glauber foi urna fonte de energia indispen- 
sável naquela revolução cultural. Documen- 
tos e declarações, assim como os próprios fil- 

mes, por exemplo, de Martin Scorsese, Ber- 
nardo Bertolucci ou Jean-Marie Straub, cine- 
astas tão diferentes entre st, trabalhando co- 

mo tantos outros em tão diferentes níveis, 

dão testemunho do significado generoso do 
que Glauber filmou e disse. Todos eles se tor- 
naram devedores do que leram, ouviram e vi- 

ram desse gênio brasileiro. 
No Brasil, o mundo editorial nunca deu mui- 

ta bola para isso. Sempre preferimos livros so- 

bre a vida romântica das estrelas ou, na melhor 

das hipóteses, as aventuras de judeus europeus 
filmando em Hollywood para escapar do nazis- 
mo. De vez em quando, ganhamos o presente 

de uma antologia do grande Paulo Emilio dalles 

Gomes, quando ficamos sabendo que não é pe- 
cado dizer que"o Estado não é feito para dirigir 

aarte mas para servi-la”. Ou então que"destitui- 

dos de cultura original, nada nos é estranpeiro, 
pois tudo o é”, 

Damingo 5.12.2021 | O GLOBO 

CONTINUAÇÃO DA CAPA a“ 

ARA TAL, CNVTESTTÃO “já À : ii VE SERIES dg die À “rs mamy 

Amor de mãe. U cartão que 

Leila Diniz enviou da 

Airstrália para a filha, 

Janaina, chegou do Brasi 

um dia antes do acidente 

aéreo que matou a atriz 

Dois livros publi- 

cados pela editora 

da Fundação 
Clovis. Salga- 

do. de Belo 

Horizonte, 
circulam por 
aí. Eles ilus- 

tram a mostra 

"Glauber — Ky- 
noperzpekty- 

va”, realizada na 

capital de Minas. 
Os titulos são “Critica 
esparsa e “O nasci- 

GLAUBER ROCHA mento dos deuses" or- 
NOS ENSINOU ganizados por Mateus 
QUEOGRANDE | Araujo, doutor em Fi- 
CINEMA, losofia e professor de 

EM NENHUM Teoria e História do 

MOMENTO OU Cinema na ECA-USP, 
7 com a colaboração de 

LUGAR, SE FEZ Albert Elduque, Ar- 

OU SE FARÁ lindo Rebechi Júnior, 
EM PAZ Claudio Leal, José 

Quental. Todos dou- 
tores, uns em Cinema mesmo, outros em 

Literatura Brasileira, Jornalismo, História. 
Da tradução comentada de “O nascimento 

dos deuses” ocupou-se Jacyntho Lins Bran- 

dão, professor emérito de Lingua Literatu- 
ra Grega. O livro ainda traz desenhos de 
produção de Paula Gaitân, viúvade Glauber 

emidede dois de seus filhos. 

O“Critica esparsa” é uma antologia de textos 
de e sobre Glauber. Nele, encontramos tanta 

coisa que o cineasta nús dizia, coma cotivioção 

de que devia nos alertar sobre q que precisáva- 
mos fazer. Gestos tão generosos quanto imposi- 
tivos, na certeza do que ia acontecer. Lá estão 

também as simplificações de seu papel,como 

no Pasquim, depois de sua marte, que o catalo- 
ga como “apocalíptico, bárbaro ebarroco”, 

“O nascimento dos deuses” é a integra do 

roteiro do filme sobre Ciro, a Lua do Orien- 

te, e Alexandre, o Sol do Ocidente, que 
Clauber preparava para a RAI quando mor- 

reu. Com o projeto. a TV italiana pretendia 
estender uma programação que já tinha ab- 
sorvido Roberto Rosselini e Pier Paolo Pa- 
solini. Mas o filme de Glauber ficou no ro- 

teiro. Dizem que a RAl o recebeu e leu, mas 
preferiu não tocar o projeto para a frente, 
pois pretendia pedir modificações a um au- 

tor que já não estava entre nós. 

Desde o início de 1981, estávamos todos pre- 
ocupados com o “desaparecimento” de Glau- 
ber na cidade de Sintra, cidade histárica vizi- 

nha de Lisboa. Com o apoio de companheiros 

do Cinema Novo, fui a Portugal tentar trazê-lo 
de volta ao Brasil, para se tratar aqui, cercado 

de parentes e amigos queo amavam e procura- 

vam entendé-lo. Minha missão foi um fracas- 
so, Ele estava convencido de que, além da pro- 
dução de “O nascimento dos deuses” ainda ti- 

ha muito o que fazer na Europa. E, segundo 

ele, não estava interessado no Brasil, o que 
seus textos e declarações não confirmavam. 

Entre tantas lições, Glauber Rocha nos 

ensinou que o grande cinema, em nenhum 
momento ou lugar, se fez ou se fará em paz. 
Temos que pensar nisso diariamente. 

SEMPRE ME PERGUNTAM: 
VOCÊ É AQUELA BARRIGA? 
Vai precisar de terapia para ler 
esses diários, né? Faz análise? 

Fiz lá atrás. Com quase 30 

anos, tentei ler um deles e fi- 
quei sem me mexer. Não con- 

seguia andar, meu pé bambe- 
ava, meu braço ficou mole. 
Lembro de dar o comando co 
corpo não obedecer. Me leva- 

ram para o psiquiatra. Nunca 
tinha feito análise. Meu pai 
dizia: “Levanta daí, menina!” 

O que te fez se sentir pronta 

agora? Em meio ao luto 
coletivo da pandemia, viveu o 
seu luto particular? 

Brinco que perdi minha 
mãe e ganhei todas as mães 

do mundo. Chego num lu- 

Ear e EE re me adotam, 

Mas Quanto acontece uma 

tragédia dessas, você quer à 

sua mãe. Um monte de gen- 

te não tem mais, mas eu não 

tive nunca. Veio a necessi- 

dade do resgate desse colo. 

Você tinha ao lado um icone 
da libertação feminina mas 

foi privada dessa convivência. 
Como é isso? Se cobrou viver 

aliberdade que ela tinha? 
Dá uma fúria, revolta com 

as deusas. E atravessar a vida 

emputecidacom o cosmos de 
ter tido tantos CLA. E no rrer 

na praia. Na intã icia é adoles- 

cência, me cobrei me diferen- 
ciar dela, Os psicólogos di- 

Faia Uh] Le = criança entende 

como rejeição a morte do pai 
ouda mãe. E tem a questão do 
Dia das Mães na escola... 

Como se sentia? 
A sua ausência é grifada, 

né? Eu ficava aflita; “Para 
juem vai esse presente?” Ca- 
dé escolhia uma pessoa. 

O que há de mais parecido 
coma sua mãe em você? 

Ela era transparente, falava 
tudona lata, Por isso, se tomou 

porta-voz de muita gente que 

queria dizer o que ela dizia e a 
sociedade não permitia, Tanto 

que criaram à Lei da Censura 

Prévia, que apelidaram de Lei 
Leila Diniz, a partir da entre- 
vista dela no “Pasquim”. Sinto 

[E 

essa transparência em mim. 

Fui aceitando as semelhanças, 
compreendendo onde me re- 
conhecia e correspondia. Se 

na minha adolescência era di- 

ficil ser feminista, tinhamos 
que nos defender das pedra- 
das, imagina na dela? Não me 

cobrei por ela porque me co- 

brei maturidade pelo meu pai, 
que conversava comigo sobre 

tudo, como adulta Ele, inte- 
lectual, tinha um combinado 
com minha mãe; “Você cuida 
até os 7 anos, e eu em diante”. 

Coitado, ela não curmprin. 

Você tem um filho de 8 anos. 
Buscou ser uma mãe perfeita 

pornão ter tido mãe? 

Totalmente. Por isso demo- 
rei a ser, Queria as condições 

perfeitas que nunca chegari- 

am. Pela ausência da minha 
mãe, idealizei a maternidade. 

Construi um gabarito da mãe 

que considerava Fiesta am e 
tirei zero na prova (risos). 

eis Era 

EEE Sm 

Íntimo. Diãros mécitos de Leila: reflexões sobre Roberto Carlos e Elis Regina 

Você sofreu outra grande 

perda, seu avó paterno, 
quando tinha uns 10 anos, né? 

Ele era o que tive de mais 

próximo da sensação que te- 

nho do que é a minha mãe. 
Adivinha com quantos me- 

ses minha mãe se separou da 

mãe dela? Sete! Minha avó 

teve tuberculose e foi inter- 
nada, Ficou num sanatório e 

salu de lá crente. Meu avó se 

casou, e minha avó de cria- 
ção cuidou da minha mãe co- 
mo se fosse mãe verdadeira. 

Minha mãe descobriu isso 

aos 15 anos, foi procurar a 
mãe e houve uma ruptura, 

Seu avô se matou. Como foi 
isso para você? 
Minha ligação com ele era 

tanta que, quando ele se ma- 

tou, passei o dia chorando e 
não sabia o porquê. Não fui ao 

enterro, queria guardar a ima- 

gem dele vivo. Hoje é o inver- 
so, tenho necessidade do rito 

JANAINA DINIZ AFIRMA QUE A LUTA 
FEMINISTA E A TRANSPARÊNCIA DE 
'FALAR TUDO NA LATA SÃO HERANÇAS 
QUE PASSARAM DE MÃE PARA FILHA 

porque tenho dois lutos mui- 

tos fortes não nitualizados. 

Precisa tornar concreto? 
E, fechar o ciclo emocional. 

Sou apegadinha aos mortos. 
Em umaterapia, o analista me 
falou: “Você é necrófila”. Res- 
pondi: “Não, tenho problema 

coma morte” E ele: "Necróh- 

lo não é só ter relação sexual 
com cadáver, é se segurar nele, 

E você segura na unha . Quan- 
do me vi com as cinzas de um 
amigo em casa por um ano (0s 
restos mortais do ator Ruy Polo- 

nah, amigo de Ruy Guerra e con- 

siderado padrinho de Janaina, 
foram confados a ela), pensei: 
“Tem toda razão”. 

Quando Luana Piovani 

reclamounão poder postar 

foto de biquini porque era 
cobrada a se posicionar 
politicamente, você gravou 
um áudio sobre o exercício da 

cidadania, mostrando o 
“ponto de vista da barriga 
icônica”.que sacudiu a 
sociedade conservadora. 
Pensousobre o que te levou a 

aceitar posar de biquini para 
esta entrevista? 

sempre me perguntam: 

“Você é aquela barriga?” (ri- 
sos). Critiquei fotos de bigui- 
ni quando tanta coisa urge, 

mas aceitei a provocação de 
fazer e vai ser a minha des- 
moralização (risos). Por que 
aceitei? Porque fiz 50 anos, e 
a mulher na sociedade patri- 
arcal não pode envelhecer, 

Existe O conceito no qual E) 

corpo quando envelhecido 
precisa ser escondido. Então, 

por que não! Naquele mo- 

mento da minha mãe, o bi- 
quini simbolizava ruptura. 
Mulheres usavam um aven- 
talzinho ridículo para escon- 

der a barriga, fruto do “peca- 
de”, Não podiam transar com 
liberdade. A gravidez expos- 

ta simbolizou a quebra desse 

dogma. Agora, precisamos 
romper outros padrões, de 

forma que a diversidade de 

corpos seja respeitada e acei- 
tasem imposições. 
(Maria Fortuna) 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

igublbogdoba cód 
quatro gut com 

ES colamspatrácia hngui 

GUERRAS 
DE GANGUES, | 
POBREZA 
E DIREITOS 
CIVIS 

N a primeira temporada, SEGUNDA Bumpy Johnson existiu, assim como 
“Godfather ofHarlem” TEMPORADA outras figuras da série: Malcolm X 

abriu com seu anti-herói pes TU (Nigel Thatch), o político Adam 
deixando Alcatraz depois E repor Clayton Powell Jr. (G Lind lo Esposi- 
de 1lanos. Bampylohnson SE APROFUNDA to), olutador Cassius Clay (Deric Au- 
(o maravilhoso Forest | gustine) e o mafioso Vincent “Chin” 
Whitaker, vencedor da Os- NO RACISMO E Gigante (Vincent D'Onofrio). Quan- 
car) voltava parao bairro AMPLIAOLHAR | qoa históriarecomeça, a Marcha pe- 
pobre na norte de Manhat- PARAA HISTÓRIA los Direitos Civis passou, Kennedy 
tanonde, antes de ser pre- 

so, comandava negócios ilícitos. Ele 
reencontrava a família e buscava se rein- 
serir no jogo do crime local. Paralela- 
mente, a trama enveredava pelas con- 
vulsões sociais que sacudiam os Estados 
Unidos dos anos 1960 (tem critica no si- 
te). A segunda temporada chegará ao 
Star+ no próximo dia 15. 
E uma ficção baseada em fatos reais. 

foi assassinado e a relação de Mal- 
colm X com a Nação do Islã já degringo- 
lou, Como todos esses acontecimentos 

importantes são fatos consumados, a har- 

rativa aparentemente avançou. Mas não é 

bemassim. A dramaturgia volta, com suti- 
leza, à estaca zero. Bu mpy não está na ca- 

deia, mas, acuado pela concorrência da 

máfia, de quem se tornou inimigo, vive es- 
condido, Mandou a mulhere a filha para a 

a 

q aid) 
am - Ol) 

É a 

| 

casa de parentes. Atravessa vários meses 
de tristezana clandestinidade, 
Até que, cansado e com saudade das ru- 

as, imagina um plano para reaver a lide- 
rança no tráfico de heroína. Procura os 
franceses responsáveis por embarcarem 

a Sora de um porto na Córsega e propõe 
uma linha direta, sem a intermediação 
dos italianos. Mas, para realizar seu in- 

tento, precisa de um sócio branco. É as- 
sim que taz uma parceria improvável 
com Chin, antes seu arqui-inimigo. Os 

rearranjos na hierarquia da bandidagem 
refletem o racismo que permeava todas 
as relações. O público torce por Bumpy 
Johnson, mesmo sendoeletão mauquan- 

to os vilões italianos. É que, na segunda 

temporada, sua faceta benemerente ga- 
nha mais força. 
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Oenredo destaca o racismo. Ações poli- 

ciais violentissimas no Harlem são retra- 
tadas. E Bumpy patrocina a reação a elas 

por grupos organizados no bairro. Além 

disso, sua mulher, Mayme (Ilfenesh Ha- 
dera), é ativista pelos direitos civis e tra- 
balha no pabinete de Adam Clayton 
Powell Jr.. 
“Godfather of Harlem” é muito atual e 

faz pensar em tudo o que veio depois, so- 

bretudo no movimento Black Lives Mat- 
ter, mais recente. Muitos dos diálogos po- 

deriam ser ditos hoje. No quinto episó- 

dia, ouvimos Lyndon Johnson discursan- 
do: “Falo do esforço dos negros para ga- 
rantir para si todas as bênçãos da vida 

americana. À causadeles precisa ser tam- 
bém a nossa causa. Porque não são so- 
mente os negros, mas todos nós que pre- 
cisamos superar o paralisante legado do 

preconceito e dainjustiça”. 
A reconstituição de época € suntuosa e 

carrega o espectador para aquele Harlem 

pobre e insular. Como se sabe, o bairro hoje 
é hypado, mas isso aconteceu recentemen- 
te, Osh gurinos dos anos 1960 encantam. O 

elenco, cheio de talentos, é, no entanto, dr- 

regular. As presenças de estrelas nos papéis 
centrais sobretudo Whitaker e D'Onofrio 
— compensam alguns desempenhos mais 

fracos. Porém, isso não chega a incomodar. 
O roteiro tem altos e baixos, mas, no geral, é 
convincente e consegue envolver. 

Asérie não tem a dimensão de um “Sopra- 

nos, mas é bom entretenimento e merece a 
sua atenção, 

MARIANA TEIXEIRA 
riu rio rita sb | mpg bcarm Je 

entado na sede do grupo 
de teatro Nós do Morro, 

no Vidigal, o ator Juan Paiva, 

de 23 anos, fala timidamente 
do sucesso que vem batendo 
à porta por conta de Ravi, seu 

personagem em “Um lugar 
ao sol”, novela das 21h da TV 
Globo. Desde a estreia, ele 

não parade receber elogios. 
Fã de Denzel Washington, 

filho mais velho de três ir- 
mãos, Juan foi criado e mora 

na favela do Vidigal, de onde 

não pretende sair. Aos & anos, 
começou no Nós do Morro e, 

aos 10, participou de seu pri- 
meiro filme, “5x favela — 
Ágora por nós mesmos , pro- 
duzido por Cacá Diegues e es- 
crito e realizado por jovens 
moradores de favelas, 

— Minha mãe me pergun- 

tou se eu pustaria de entrar 

no teatro, sem com promisso 

nenhum, só paraocupar a ca- 
beça. Depois do meu primei 
ro filme, eu entendi que po- 
deria ter isso como profissão 
e apartir dali não parei. 
Delá paracá, teve Festival de 

Cannes (com “Sem seu san- 

gue”, de Alice Furtado, de 
2019), peças e, agora, a tercei- 

ra novela — em 2015 viveu 
Wesley em “Totalmente de- 
mais e, em 2017, esteve em 

“Malhação: Viva a diferença”. 
Na trarna atual, Ravi é melhor 

amigo e irmão de criação de 
Christian (Cauã Reymend), 
que conheceu no orfanato. 

EU NÃO NAMORARIA 
COMIGO, DIZ JUAN PAIVA 
Diferentemente do dra- 

ma de seu personagem, Ju- 
an tem uma familia que 
sempre o incentivou e 0 
aconselhou a não desistir 

mesmo nos momentos mais 

dificeis, Aos 16 anos, oartis: 

ta tornou-se pai de Analice, 

hoje com 7 anos. 
— No início foi tudo meio 

desesperador — conta Juan, 

recordando o nascimento 
da menina. — À carreira de 

ator não seria mais priorida- 
de, eu teria que arrumar al- 

go imediato. Mas meus pais 

falaram para eu continuar 
meus estudos, porque eles 

iam me ajudar. Aí apareceu 

a novela “Totalmente de- 
mais” quando minha filha 
tinha 8 meses. Foi quando 

eu acreditel que era 1550 

Mesmo que queria fazer. 

ATOR NASCIDO 
E CRIADO NO 
MORRO DO 
VIDIGAL, 
REVELAÇÃO FAZ 
SUCESSO COMO 
O PERSONAGEM 
RAVI DA NOVELA 
DAS 21H, 'UM 
LUGAR AO SOL! 
E SONHA EM 
SER DIRETOR Incentivo. Cria co Nós do Morro, ator teve apo o dos pas para não desistir da carreira nos momentos mais dificeis 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(a ÁRIES (1/38 DOM) fiber acto Foga Madibdade irgudioo figos cordiais Lena. 

deposto bite Lobi a dipea Dusiemos 

» | Hoje você desgard novos começos Seva planos estárão nilidos € você 

Estud cianto do empenho que exigido, à que poderá lhe gerar corto recélo Nho se 

apresse E ápromedo à da para sonhar sossegado 

O TOURO [2104 a 2075) Smenieino lesma dio dadicado: fo Dipo Disegisnpiaro Encorgido 

deparo Virus Sobre a signa Safviação R 

A. 

O radio das comições te bra? mápireção e comlárto Postm hos algo de 

anberio bird hará tio borte que eboê não deverá de sr passar desperrébido Experimen- 

de não saber Ter bt é não ter medo do nôei 

GÊMEOS (2175 2 20/6) Elementar de Nodaltadar ciivel Sigea complamartar Sxgéário 
ger a Seca re Gr e Taboo 

Haja será necessêno olhar diretamente nos alhos daquilo você vem putan- 
do. A multiplicidade de interesses é sua fortuna mas pode levar a dispersão. Procure 
urve sous desejás na diroção de um objetivo 

K) 
CÂNCER (21/06 a 22/7) Bomenta: lgra Maidicade degoiite flágpes compismários 

Esgicércio Magitêe Lai Golire é signs ss apdoção. 

Com ó apúlo de uma companh a confihve, você poderk anconttar contorno 

pura a profusão de sevs sentimentos Reconhecer os ipmiles do outro. |he ajudará a 

encontrar os próprios bmites, stó também é afeto, 

LEÃO (22/74 2275) nusente foga Medatidada: fe Sigo cus pinmertar: depara Magento 
n-a sa Seime à gos. Dice sendo 

O ato de coação é fruta de imspiráção mas, sobretudo, de seu traba é 

esorça continuo Sua mento estará fade ndo condes crialnas d Lodo momento. 

Aproseito o dia para senvtro de boss relerâne ão 

VIRGEM (2378 a 22/37 iraniana Modalizado Motel Sigea com pementar Feios. 

egania Mercóo, Gobee o siga: Cloesa 

Hope será mnpistanto recarmegar eboigas é SE reconBctar LOM suas bases 

Entontra seu tuturo nó passado Ascem estará pronta para meia as alieidades que à 

Sermana cuprá Aprovado md Compániha 

Ea Emgunta: Virus Golo quigog Ésa 

Hg voce do der pronome ameba teriam pp dae, ria rar inch - 
são, mas por esperimentação, Deloe sus ci reselade comer sola e parszrinhar sem 

cormmpromeçso, Esplora! 54 perdoar tammbéri d caminho, 

LIBRA (23/42 32/10) nemesto e Modtuteigder impulso pra eme pleesentar, dres 

ESCORPIÃO (zar10 a 21/10) usar: dgua Madaisdada; Foco tageu cocmjts ante Touro, 
Mmgarcia: Phi Seliio a apo de (lograr 

Sua subjotivilade ostá presente em tudo que você maberahza no vida, Hojo 

você ancontrarh mpuso nas cótsas palpáveis. Valorise-as como páitos suas tora cê 

você Reconheçã seu empenho e desinibe. 

Discreto, eledizquenão cos- 

turma contar para ninguém s0- 
bre seus planos ou situações 
que estão para acontecer. 

Quando saiu para dar esta er- 
trevista, disse para a família 
que iria trabalhar —sú navolta 
contaria a eles o que tinha ido 

falar com GLOBO. 

— Eu não namoraria co- 
migo — diverte-se, ao falar 

de seu comportamento “fe- 
chado”. — E que eu não gos- 
to de falarde mim. 

PLANOS PARA DIRIGIR 

Em “Um lugar ao sol”, o per- 
sonagem Ravi sofre uma pri- 

são injusta motivada por ra- 
cismo. Na realidade, o ator 
conta que já passou por situa- 
ções que o incomodaram. 

— Uma vez flui ao banco 

com meu pai [que é bran- 
co). À gente estava vestido 

igual, de chinelo e bermu- 

da. Ele passou. Comigo, a 
porta travou, Velo na pi- 

nha testa. Aquilo ali pra 

mim foi horrivel, a porta 

batendo na minha cara. Fi- 
quei muito chateado. 

Juan conta que ajuda O it- 

mão Ryan, de 18 anos, a cri- 
ar batidas de rap em um es- 
túdio caseiro. O ator tam- 

bém conta que tem vontade 

deser diretor. 
— Quem sabe meu pri- 

meiro trabalho como dire- 

tor não será um clipe do 

meu irmão? —diz Juan, ani- 
made com o futuro, e com 

toda a razão para estar. 

E> SAGITÁRIO (22/11 a 21/17) tenecte: Foge Mieiliiiado: Vidal Sigea complemectar 
; irmas Mepéria: lipo Sesoe o igr é Conta 

o Hoje você estará no comando da própia vida a pomhasá praca para 

Cobras em prálica algumas de suas boas bei Aproveide o da pára atividades go 

ar bed gue Ha Eigam sentiz à corpo vivo é álreo 

o] CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) nenesse dora Modaliiade: Epis gos 
Es comphementor Cáccer Regerbic Ssmare. Some a sigra: Carmpromésio 

NE formas Quê você tente se amparar nas suas próprias convicções, não será 
the] resisti aos mustéros que sempre haverão de pintar por al Aproveite adia para 

deinar à cszão de lado, a parmia-se sonhar 

AO] AQUÁRIO (2171 215/2) temerto: da Modatidada: Fix Big complemes tor: Lado egande: 
Fa bear Safina a nlgea; Estar 

alas Você poderá se sentir cobrado e tenderá 3 adota uma postuta mais resee- 
ada, Procure mudar q loco encarar responsata! dade como cooperação Ás m 
reconheçerá sua importância no funcionamento do toda 

PEIXES (20/22 2070) memesto água Metadado Sisal Mrs cos plemectar, Vgas 

a Begriz Sstom Gab asipis Cordesdiação 

| Hoje vbob estará venshe| às ambições alhews, Como uma lanterna nem 

bortsta escura, och poderá ajudar à buminar questões peotundas de aenigos prós 

mos. Taime cuidado corm palsveeas firmes Seja acolhedor 
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BRASIL EM QUARENTENA, 
EMILTANO LENIN 
amina srtior Deglote por br 

dáPhomo vocês são criati- 
C vos!"Leandro Ássis e 

Triscila Oliveira ouviram 

variações desse elogio en- 
qua ntocriavam e posta vam 

no Instagram os 70 capitu- 

los da história em quadri- 

nhos “Confinada”, entre os 
setembros de 2020 e 2021. 
A dupla, no entanto, ressal.- 

ta: aquarentenaticcionalda 

int luencer Eran com sua 

empregada Ju durante a 

pandemia foi recheada com 

tatos dolorosamente reais. 

— Às vezes alguém co- 
mentava algo na linha “nos- 

sa, nessa última tirinha [or- 

caram demais”, Ai eu colava 
o link da notícia que tinha 

nos inspirado — comenta à 
roteirista Triscila. — Toda a 

VEZ que você pensar “isso 
aqui não existe”, lembre-se 

que a gente tá no Brasil, 

Após bombar na internet, 
o gibi chega agora às livrari- 

as pela Todavia —a pré-ven- 

da no site Catarse atendeu a 
uma demanda de 8 mil cópi- 
as, com a contrapartida de 

doações de exemplares para 

bibliotecas comunitárias. O 
lançamento virtual é quin- 
ta-feira, 19h, nos canais de 

Youtube da editora e da li- 

vraria Dois Pontos, com par- 

ticipação dos autores, do 
quadrinista Rafael Calça e 
da ativista Preta Rara. 

Finalizada agora no for- 

mato de livro, com novas 

ilustrações entre as páginas 
de nove painéis do formato 

original, "Confinada” é um 

registro histórico, uma re- 

trospectiva do que Brasil vi- 
veu no último par de anos, 
entre ondas de Covid e vari- 

antes de males nacionais 

ainda sem vacina: 

Seja no luxuoso bairro de 

condomínios à beira-mar 

onde ambas estão isoladas 

ou na favela ao lado (que 
lembram São Conrado e à 

Rocinha, no Rio), estão lãas 
festas clandestinas, a empá- 
fia negacionista, a pobreza 
que virou miséria, as notici- 

as tristes que teimnaram em 

se repetir 600 mil vezes e as 
raras mas marcantes razões 
para se ter esperança. 

Isso no macro. No micro, 
“Confinada” mostra como o 

tal novo normal — muitas ve- 

zes “Hagrado por celulares, 
sacada visual que dá identida- 
de à série — ressaltou o velho 

conflito de classes, turbinado 

pelo convívio à força entre pa- 

trãa e empregada. O isola- 

mento delas escancara nosso 

elitismo, racismo eatraso—e 

nossa capacidade de rir do ab- 
surdo, como na cena em que 
Ju dispensa o convite de Fran 

para gravar uma dancinha e 
mostrar nas redes “que você 

gosta de fazer quarentena co- 

migo” (ver ao lado). 
— Nesse formato, de ma- 

neira Apa rot temente 

ca, a gente traz um discurso 
sério, estão alí as nossas de- 

sigualdades escancaradas 

— analisa Leandro. 

PARCERIA À DISTÂNCIA 
Essa história tão brasileira 

começa em Portugal. Tendo 

atuado em publicidade, ci- 
nema e TV, escrevendo e 

produzindo, desde 2019 Le- 

andro Assis, a mulher é a fi- 

lha partiram para o país eu- 
ropeu numa espécie de au- 

toexília. Instalado no Porto, 

ete deu vazão a uma ativida- 
de antes restrita a momen- 

tos de lazer ou lúngas reuni- 

des: desenhar. 
Essa reinvenção 

pórter dos bolsomin 
quem são, do que vivem, do 
que se alimentam”, brinca o 

Bons Em fevereiro 
e 2020, ele passou a publi- 

car em seu perfil no | 
gram “Os Santos, tira em 

que brancos de classe média 

surgem à mesa contando 

“piadas” sobre negros 
bres, indiferentes às empre- 

gadas negras e pobres que 

lhes servem. São pessoas 

que Leandro conhece bem. 

QUADRINHO 
'CONFINADA; 
DE LEANDRO ASSIS 
E TRISCILA 
OLIVEIRA, USA 
ISOLAMENTO DE 
INFLUENCER E 
DOMÉSTICA NA 
PANDEMIA PARA 
RETRATAR NOSSA 
DESIGUALDADE 
COTIDIANA 

COMO 

quadrinista veio na forma 

de uma tirinha que se pro- 

punha a analisar com olhar 
impiedoso a elite brasileira, 
especialmente o segmento 
que apoia o atual presidente 

( queria fazer um Globo Re- 

húdi- 

Domingo 5122021] O GLOBO 

| | 321.453 visualizações 

fazer igual. Pra 
mostrar que somos 

LOS: 

nsta- 

e po- 

Eu prefiro não fazer 
vídeo nenhum. 

Em” Por que 
não? Vai ser a | 

amigas. Que você gosta 
de fazer quarentena 

comigo. E aí? 

Mas eu tenho que * 
limpar o chão, lavar 
suas calcinhas e lavar suas 

calcinhas, 
talvez... 

Ea 

> Esquece A 
A Deixa o vídeo | 

COVID INSIPIRA HQS PARA SORRIR 
(DE NERVOSO) POR TRAS DA MASCARA 

TÉLIO NAVEGA 
imo nivegringioto sam E 

CS pessoa lidou com a 

WY pandemia e o isolamen- 
to como pôde. Com quem 
produz HQs não foi diferen- 
te, Quadrinistas são espéci- 
mes que costumam viver 
isolados, trabalhando de- 

bruçados sobre suas pran- 
chetas ouem frente átelade 
um compu tador. Na maior 

parte do tempo, claro. 

O carioca Guilherme de 

Sousa mora em Niterói com 
amulher e precisou cuidar 

do pai, que se refugiara num 

sítio, no interior, assim que 
pegou Covid. Alguns dias 
depois, o próprio Guilher- 
me também contraiu a do- 

ença. Mas, enquanto seu ge- 

nitor teve sintomas leves, 

com ele toi bem pior. Gui- 

lherme passou uma Semana 

no CTIl ecaté escapou de um 

incêndio na ala em que esta- 

va internado. A traumática 

experiência é na rrada por 

ele, com bastante franque- 

za, em “Você não me conhe- 
ce”, HQ publicada de forma 
independente com apoio do 

Governo do Estado do Rio. 
— A escrita do roteiro co- 

meçou alguns dias após eu 
ter altado hospital — contao 

quadrinista, de 36 anos. 

— De início, achei que seria 

muito dificil revisitar mo- 

mentos tão dolorosos. Na- 
quele periodo, eu não conse 

guia nem mesmo falar com 

amigos e parentes sobre o 
que aCONTteceu SEM COMEÇA 

achorar. Para minha surpre- 
sa, porém, o processo de cri- 
ação da HQ teve um efeito 
mmaito positivo em mim, Ca- 
da página criada era como 

uma sessão de te tapia. E 

quando o livro ficou pronto, 

eume senti mais capaz de li- 
dar com tudo que cueminha 

família tinhamos passado. 

Conhecido por seu traba- 

lho com humor na série “A 
última bailarina”, que já lhe 
rendeu um Prémio HO Mix 

em 2017, Guilherme sur- 

preende o leitor com uma 
história bastante pessoal e 
bem sincera: 

ÁLBUNS 
INDEPENDENTES 
'VOCÊ NÃO 
ME CONHECE' 
E ISOLAMENTO' 
NARRAM, 
CADA UM À SUA 
MANEIRA, 
OS DILEMAS 
E ANGÚSTIAS 
DE QUEM 
ENFRENTOU 
O CORONAVÍRUS 
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mente — deram em parce- 
ria. Triscila se tornou co-au- 

tora da tira, € ambos tam- 

bém são hoje chargistas da 
Folha de 5. Paulo. 

Em meados de 2020, 

(“quando a Covid não pas- 
sou”, brinca Triscila), os 
dois se deram conta que era Leandro Assis 

momento de dar uma pausa E Triscila Dlvera 

em “Os Santos para fazer Editora; Todavia 
um desdobramento da HO. Páginas IZE. 

A ideia era tocar nos causos  PreçoR$7490. 
que brotavam, via leitores e 
noticiário, relacionados à 
pandemia = jLIE estava sem- 

doespecialmente cruel com 

asempregadas domésticas. 

* JDGA MEU NOME NO GOOGLE 

Leandro buscou na sua ex- 

periência em marketing (do 
“Divertido, 

né? “acl mio qual hoje quer distância) 
para imaginar a vida digital meconhece” 

de Fran, musa fitness de tra- Autor Guilherme 
= ços anoréxicos patrocinada dê Soxisa, 

«. NÓS não porvárias sia a Publicação 
E trouxe muitode sua viven- independenia, 

somos amigas coisa cia e das mulheres do seu Páginas 83 

nenhumal Você paga beml E eu entorno para compor Ju. Preço: R$ 35:99. 

preciso da granal Mas tu não Ens Papua tais 
universo dessas mulheres aa 

vai me humilhar! Então pode socialmente vulneráveisem dd tb 
enfiar esse teu celular nossas histórias —diz Lean- [mapas 

no cul dro. —Elametrazdetalhes Mk dh 
quenãotenho,enriquecea di dê di 
HO de uma maneira que eu “Isolamento” 
sozinho não co nseguíria. Autor: Me d 

Do meio pro fim da histó-. Dangeo 
ria, personagem e criadora Publicação 
começam a se assemelhar. independente. 
Nacena em que Juseapodera Páginas: 208 

do celular de Fran para de- Preço R$60. 

nunciar aos seguidores da pa- 
troa os abusos que sofre, as 
palavras são de Triscila, en- 
gaspadas durante boa parte 

de seus 36 anos: “Nesse país 
eu tó errada só de existir. (...) 

Pravocês, sótemumum jeito 
de cu não estar no erro: bai- 

xando a cabeça e servindo 
sem reclamar” 

— Aquela fala da Ju sou to- 

dinha eu —diz Triscila, con- 

tando que está “tentando vi- 
rar blogueira” e trabalha no 
rascunho de seu primeiro li- 

vro. — Minha família não 

faz ideia no que eu trabalho. 

N 

— Sempre gostei de HQs 
autobiográticas. Ao ler obras 

como“Fun home” (de Alisson 
Bechdel) ou “Pagando por se- 
xo" (de Chester Broum) eu fi- 
cava muito impressionado 
coma capacidade que estes e 
outros autores tinham de ex- 
por suas vidas. Quando co- 

ainda não tive coragem de 
colocar na série, 
Conforme os pecados dos 

“Santos” foram ganhando 

leitores, Assis passou a rece- 

um repertório de histórias e 
um jeito particular de con- 
tá-las. Conversas via What- 
sApp — eles até hoje não se 
encontraram pres encial- 

Reale virtual, — Eu sou bem daquela fa-  bermensagens degenteque Compro alguma coisa e per- 

Ceras da mília — diz ele, que cresceu se reconhecia nafamiliati- guntam: “daonde tá vindo 

história em na Zona Sul do Rio, — Lem-  tular, sim, mas principal- esse dinheiro?” Dá uma 
quadrinhos brei de piadas que ouvia mente nas empregadas. En- vontade de chegar bem so- 
"Confinada” dentrodecasaemrelaçãoàs treelas estava Triscila Oli- berha: “joga meu nome no 
alguns painéis empregadas, conversando veira, de Niterói. Ativista Google, compadre”. 

da HQ imitam com minha mulher surgi-  antirracista que já traba- | Como dupla, os planos são 
ovisual do ram as mesmas histórias. lhoucomo domésticaeco- de retomar em breve a HQ 
Instagram Tem coisas horrorosas, que  nheceváriasdelas.elatrazia “Os Santos”, interrompida 

em agosto de 2020 no capi- 

tulo 24. A ideia é continuar 
explorando desigualdades e 
preconceitos do Brasil — ou 

seja, assunto não vai faltar. 

Era o Bm do cegas da e eu jo 
astma compisaserta curado. É amis 
não cria Corsagusio far Co68. 

mecei a produção de “Você 

não me conhece” precisava 

ser o mais sincera possivel. 
Mesmo que para isso tivesse 
que falar sobre defeitos e 

traumas que dificilmente di- 
vidiria com outras pessoas. 

Eu não deveria poupar nin- 
guém, nemeu, 

isolados. O protagomsta de “Você não me conhece” num jeto ce CTle. ao jato. um dos quadros da HQ “Istiamento” 

E Lei 

Quanto ao humor, Gui- 

lherme diz que ele continua 

lá, mesmo com um tema tão 

delicado e que ainda causa 
comoção em tantas pessoas. 
Mas de forma diferente, 

“que te faz sorrir com o can- 
to da boca, um sorriso meio 
nervoso e tenso”, diz ele. 

A paulista Helô D'Angelo 
havia se mudado há pouco 

tempo para o apartamento 
em que vive com uma amiga, 
em São Paulo, quando come- 

çou a pandemia. Ela, então, 

precisou lidar com as angústi- 
as do confinamento enquan- 

to tentava focar no trabalho 

em home office. O problema, 
como ela logo viria a desco- 
brir, estavana vizinhança. 

— Aqui, as janelas dão para 
o quintal de algumas casas, € 
tinhamos vizinhos bastante 
barulhentos. Não foi nada fá- 

cil, pois gosto de silêncio — 
explica a quadrinista por e- 
mail. — Mesmo com uma ro- 

tina rigida de yoga pela ma- 

nhã, trabalho, almoço, mais 

trabalho, tarefas domésticas, 
trabalho de novo, lazer e ca- 
ma, sofri de insônia, crises de 

ansiedadee bloqueio criativo. 

A solução que Helô en- 
CONtromM pa ra manter a sani- 

dade e o prazer de desenhar 

foi transformar tudo o que 

acontecia à sua volta numa 

história em quadrinhos de 
Hicção que nasceu na inter- 
nete se transformou bo h- 
vro independente “Isola- 

mento”, em que ela , de for- 
ma bem criativa, divide as 

páginas em 12 cenas. de 12 

varandas, ao longo de toda a 
publicação. E, assim, no de- 
correr do álbum, oleitor vai 

acompanhando à história 

decada morador, sempre na 
mesma posição da página. 

— O layout do prédio é ba- 

seado no edifício logo em 
frente ao meu, e é realmente 
arecido, com varandinhas 
o próximas — revela a jor- 

nalista e ilustradora de 27 

anos. — Os personagens são 
inventados, mas a aparência 
de alguns é inspirada em pes- 

soas reais que vi da janela. E 
muitas falas, dinâmicas e con 

flitas são baseados em coisas 
que aconteceram de verdade. 

Tanto Helô quanto Gui- 

lherme se sentem aliviados 

com a chegada da vacina, € 
concordam que vai ser difi- 
cillevar avidacomo antes. 

— Hoje. asituação geral pa- 
TeCe UM ponho Menos dSSUs- 

tadora, mas minha rotina de 

trabalho permanece intensa 

— adianta Guilherme. — 
Quero manter o ritmo e o fo- 
co que desenvolvi durante a 

quarentena. Principalmente 

enquanto formos obrigados 
a permanecer alertas sobre o 
virus. Enquanto esse dia não 

chega, quero seguir produ- 
zindo o máximo passível, 
Não muito diferente da ro- 

tinaque Helô passoua adotar 

a partir de seu isolamento: 

— Tenho me mantido cui- 
dadosa, sigo usando másca- 
ra, evitando grandes aglome- 

rações e, ao mesmo tempo, 

tenho visitado os amigos, pa- 
ra voltar a ter alguma vida so- 
cial. Passinhos de formiga. 
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LUCCAS OLIVEIRA 
Roscas obiveicrS apoia crer be 

To mundo já passou ou 
conhece alguém que pre- 

cisou lidar com uma situação 

Como essa: após o término de 

um relacionamento, passado 
o periodo de reclusão volun- 

tário e superada a saudade, a 

pessoa se sente mais disposta 

e topa o convite de um amigo 
para sair. Eis que, ao ch egar 

na mesa do bar, “deu tudo er- 

cado, olhei pro lado. Era você 
na outra mesa, acompanha- 

da”, como narra Ávine Vinny. 

cearense de Sobral, no forró 

eletrônico “Coração cachor- 
ro" Até aí, tudo bem, poderia 

ser mais um hit popular dos 

nossos tempos que Cofila 51- 

tuações sofridas do cotidia- 

no, como o sertanejo e, mais 

recentemente, a pisadinha, 

tazem muito. 
Só que vem o refrão e, no 

climax,a amargura vira debo- 

che. Embalado pela saudade 
revivida, o tal coração ca- 

chorra, a quem Avine dá voz, 

literalmente ulva: "Auuuu/ 

late coração cachorro/ late 
coração , canta ele, enquanto 

entra de vez o som tipico de 

teclados e baterias eletrôni- 
cas da pisadinha. Essa fórmu- 
la criou um dos maiores hits 

deste fim de 2021 — foram 

cercade 90 milhões de repro- 
duções em áudio e vídeo, 

mais de 30 dias consecutivos 

em primeiro lugar no 
ranking do Spotify (perdido 
apósa morte de Marília Men- 

donça) e rendeu mais de 1 
milhão de videos no TikTok, 

onde obviamente viralizou, 

— Ninguém espera que à 

coração uive. Foi o que tez a 

música ficar realmente fora 
da curva. Quando termina- 
mos, já sabiamos que seria 

sucesso — admite Daniel dos 
Versos, um dos seis composi- 

tores iniciais do mt, respon- 

sável por transformar o que 

seria “Coração acorrentado” 
em “Coração cachorro”, —O 

uivo foi sugestão do PG do 

Carmo (outro compositor) 
Na hora, caímos na gargalha- 
da. Erao encaixe, Uma melo- 

dia muito forte, com refrão 

marcante, pegajoso, dançan- 
te. Uma música fácil devirali- 

zarno TikTok. Chiclete. 

“SOLUÇÃO DEBOCHADA' 
A lista de compositores ga- 

nhou uma sétima e inusitada 

adição já depois da explosão de 
“Coração cac borro":ocantore 

compositor britânico James 

Blum, conhecido pela pela ha- 

lada “You re beautiful”, Isso 
porque o uivo em questão traz 

clara inspiração (ou “citação 
comprovada, como diz Dani- 
el) ao refrão melódico de “Sa- 

me mistake” sucesso nacional 

quando entrou na novela "Du 

as caras , de 2007, 
-— E uma memória afetiva 

subvertida — resume o pes- 

quisador sergipano Lucas 
Prata Fortes, que estudao for- 

tó eletrônico desde sua ort- 

gem até a explosão recente 

da pisadinha. — Você tem 
uma música que tocou muito 
hã 14 anos, num contexto de 

balada romântica gringa, e 
você transforma em algo que 
jamais imaginariamos, uma 

solução debochada para uma 
situação triste. Isso somado à 
pisadinha, que é dançante. 

Quando toca em festas, as 
pessoas dançam e dão risada. 
Avine Vinny, cantor de 32 

anos conhecido no Nordeste. 

O UIVO DE SAUDADE 
QUE FOIDO CEARA 

RÃ AINGLATERRA 

vive com “Coração cachorro” 
seu primeiro grande reconhe- 

cirmento nacional ("a gente já 

vinha acertando coisas regio- 

nais, mas agora consegui hu- 
rar a bolha”). Conta que as 
pessoas uivam para ele na rua 

quando o reconhecem. Ele 
mesmo passou dois dias ui- 

vando sem parar quando re- 

cebeu a composição de um 

dos seus produtores. Ainda 
assim, teve que driblar algums 

amigos e parte da equipe, que 
achavam “empírica demais”. 

— Que bom que não escu- 
tei! (risos) Eu já tinha uma 
agenda de shows agitada no 

Nordeste, 25, 28 por mês, 
mas agora em dezembro vou 

Lazer 32 shows no Brasil intei- 

HIT DO FIM DE ANO, 
FORRÓ 'CORAÇÃO 
CACHORRO! 
GANHOU O MUNDO 
E RENDEU ACORDO 
INUSITADO COM 
JAMES BLUNT - 
"USARAM TRECHO 
MEU DE MANEIRA 
ESPECIAL: DIZ 
INGLÊS SOBRE O 
'AUUU' DO REFRÃO 

to — comemora Ávine, que 
convidou o amigo Matheus 

Fernandes, estourado em 

2021 coma mistura de forró e 

pagode “Baby me atende”, pa- 
ra cantar com ele, — O tim- 

ming da música foi perfeito. 

Passamos dois anos sem 
shows, sem dinheiro penhum 
para investirem música nova, 

e veio “Coração cachorro”, 
que é um hit viral. Não gasta- 
mos nem 1% do que normal. 

mente é necessário para im- 

pulstonar uma música. 
Quando perguntado sobre 

asemelhança entre o uivo de 

“Coração cachorro” e o tre- 

cho de “Same mistake”, Avi- 
ne Vinny não cria desculpas: 

— Não dá para nãonotar, a 

semelhança aparece de ca- 
ra. Amúsica dele foitemade 
novela aqui no Brasil. E sur- 

real pensar que eu, um can- 

tor cearense, fui notado por 
um cara como ele, E coma 

foi com “Ai se eu te pego 

(hit de Michel Teló que tocou 
muitonas pistas europeias). 

PARA INGLÊS OUVIR 
Pois é, o viral toi tamanho 
que, claro, chegou a James 

Blunt na Inglaterra através 

dascitações nas redes sociais, 

Num primeiro momento, o 
músico de 47 anos se diver- 

tiu, gravou vídeo dançando o 
hit brasileiro e brincou que 

“mandaria os dados bancari- 
os. No último dia 13, porém, 

foi confirmado que ele pas- 
sou à ser um dos composito- 

res da música e-terá direito a 

20h dos direitos autorais. 

— Fiquei grato. De várias 
formas, eles trouxeram visi- 

bilidade para as minhas pró- 

rias músicas através da de- 
es — admite Blunt, que estã 
revisitando sucessos como 

“You're beautiful” , “Same 

mistake” e“ 1973" através da 
coletânea“The stars beneath 

my feet”, recém-lançada nas 

plataformas de streaming 

com quatro canções inéditas 
Se okritânico já tinha ima 

ginado seu refrão virando um 

uivo de cachorro? 
—Não! E ai que estãa parte 

criativa do que eles fizeram. 

Eles ouviram minha música, 

ficaram com ela na mente e 
usaram esse trecho como 
gancho para sua canção, de 

uma maneira especial, 
Euma tradição do forró ele- 

trônico, desde Calcinha Preta 

e Aviões do Forró, lazer 
versões de hits internacionais 

sem pedir qualquer tipo de 

autorização. De A-ha a Scor- 

prons, putos já Livertam suas 

canções adaptadas. À novida- 
de, aqui, é ter gerado umacor- 

do amigável internacional. 

— Com a globalização e o 
avanço da internet, a música 

se tornou global por nature- 
za. Os editores das obras on- 

gimais agora têm subeditores 
no Brasil, e fica mais fácil pa- 

BETE DE GUS TAS À blah 

Parceiros. 

Em sentido horára. 

apartir do alto: 

James Blunt, 
Matheus Fernandes 

e dwne Vinny 

ra eles detectarem e reporta- 
rem aos estrangeiros. Vai ser 

cada vez mais comum acon- 
tecer. É importante que as 

pessoas, sempre que possi- 
vel, seatenham queas autori- 

zações precisam ser dadas 

antes da gravação, assinadas 
e por escrito — aconselha a 
E asas Daniela Colla, que 

atua há mais de 16 anos com 

direitos autorais e direito de 
entretenimento, 

VEM FEAT AR 
Avine Vinny, inclusive, faz 
questão de agradecer a dispo- 

sição dos compositores para 
entrarem num acordo com os 

representantes de Blunt — 

uma disputa judicial poderia 
tirar"Coração cachorro doar 

nas plataformas de strea- 
ming, por exemplo, Pelo con- 

trário, a música chegou a en- 

trar no ranking da revista 
“Billboard” de 50 músicas 
mais tocadas no mundo. Já 

pensou em aproveitar a divul- 

gação para trazer James Blunt 
oficialmente para o forró? 

— Seria um sonho legal de- 

mais um cantor cearense de 
forró gravar com ele (risos) 

— aposta Ávirie, 

Blunt dá corda: 

— Adotaria, com certeza! 
Eles parecem se divertir muito 

fazendo música, é um prazer 

assistir a esse sucesso — diz 

ele, que não conhecia o forró 
até virar compositor de um. 

O GLOBO 
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NETELIX, A PARTIR DE SEXTA-FEIRA 

ENTRE AMIGOS, AMORES 

E DESCOBERTAS DOS 20 

Neste novo real by show divdido em Lepisádios, ata 

jovens amigos de 20 e poucos anos passam à morar 

juntos em uma casa nos EUA, Como o programa fo 
gravado em 2020, portanto durante a panderma, ogrupo 

precisou aprender a dar Como novo norma: enquanto 

passava por alhos e barros do começo da vida adulta, 

ELOBGPLAr. A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

TRAMAS POLÍTICAS, 
ASSASSINATO E ADULTÉRIO 

Natrama exibyda há 32 anos. Lima Duarte vive Sassá 

Mutema, um bo a-fra que ganha popularidade e deleto 

prefeito da ficha Tangará após sua vida se Crugar com a 

de Francisco Cuoca o corrupto deputado fadera Severo 

Toledo Branco, Enquanto ssa, Glida (Susana Vinira) faz 

de tudo pára salvar seu casamento com Severo. 

WE A 

HBO MAX, A PARTIR DE QUINTA-FERA 

UM REVIVAL MAIS 
QUE AGUARDADO 

las estão de volta, Dezessete anos depois, as amigas Carrie Bradshaw 
(Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) e Charlotte 

York (Kristin Davis) estão prontas para um revival. Durante seis 
temporadas, “Sex and the city” foi um fenômeno mundial que culminou 
em dois filmes, 54 indicações ao Emmy (venceu sete ) é 24 40 Globo de 
Ouro (venceu oito). Na série original, quatro amigas na faixa dos 30 anos 
lidavam com amizade, questões profissionais, amorosas e familiares com 
o olhar da juventude; neste reencontro, trés delas —Kim Cattrall, que 

interpretava Samantha Jones, decidiu ficar de tora da nova produção — 

estão na casa dos 50 precisam lidar com questões comuns na 
meia-idade. Perda da juventude, a pressão estética contra o 
envelhecimento, casamentos em crise pendendo ao divórcio, filhos 

crescendo e novos desejos e aspirações profissionais estão entre os temas. 

Mais uma vez, Nova York guarda as histórias de amor, sexo e amizade 
dessas mulheres que, ainda com glamour e no meio de muitos sapatos, 
amadureceram e mudaram suas visões sobre a vida e o futuro. 
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SALTO, GLITTER, VOZ E 

DANÇA EM COMPETIÇÃO 

Com produção execul va do sida csimpade do Emmy 

RuPaul estreiauma nova competição entre drag queens. 

Tada semana, MM artistas de dez naciêna idades entre 

etas uma bras-lera, têm um desafio e apresentam um 

show que mistura canto e performance. Elas competem 

pelo tRulo de “mirha do Un verso” epor U$ 250 mi 

BEM-VINDOS à TERRA 

DISMET+. APARTIR DE QUARTA: "FEIRA 

DESCOBERTAS COM 
WILL SMITH E ARONOFSKY 

O ator Will Gm th, duas vezes indicado ao Oscar estrelaa 

sbrio documental da National Geopraçhe, Ao lado de 

exploradores experientes como Diva Amon e Erik 

Weihersmayer, Smith vascu'ha paisapense fenômenos da 

Terra, passando por vulcões e desertos. À série da seis 

episódios é produpda pelo cineasta Darren Arona sky. 

CRUZADAS VERSOGRAMA 
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ad HUMOI 

ISENTO DE VERDADE 

Brasil está crescendo 
para baixo, diz Paulo Guedes 
À cconomia brasileira está passan 

do por um fenômeno conhecido 

como rabo de-cavalo, Ao contrário do 

que dizem os pessimistas, está cres- 
cendo, sim, mas para baixo, A expli- 

cação é do ministro Paulo Guedes 
Para ele, o PIB não caiu, apenas está 
com “crescimento negativo”, Guedes 

atirmouque, seolharmos o gráfico da 

economia de cabeça para baixo, fica 
evidente queo pais está crescendo. O 
que existe é má vontade da imprensa 

de observar pelo ângulo correto. 
Depois de prever um crescimen- 

to em V, agora já estamos com o 

chamado crescimento em M. A 

queda só não foi pior por causa do 
setor de serviços, o que é surpreen- 

dente, já que não tem serviço para 

ninguém. Mas, ao contrário doque 

dizem os detratores, muitos seto- 
res estão crescendo. Dólar, infla: 

ção e patrimônio nas llhas Virgens, 

por exemplo, 

EO MAO DD 73-01 BR 

o 

Reto = A A qa ae Cu 

entende inn 
Gustiz é 
rala cin bos, 

r = DMRas Es 
PA PR ge MR a 

Bolsonaro vai à festa de fim de ano do Centrão vestido de Papai Noel 

Ro encomendou 

ao alfaiate presidencial 

uma roupa que não seja ver- 
melho-comunista para ir à 
ceia natalina do Centrão. 

Pediu quatro deputados do 

PL para puxar seu trená. 

Para à Centrão, o Natal fol 

o ano inteiro. Quo mandato 
inteiro, já que o governo dis- 
tribui presentes para os par- 

2019, Este ano, porém, con- 

sidera-se que, mais do que 

apenas Papai Noel, Bolso- 
naro foi uma mãe 

Na testa, além da playlist de 

Bolsonaro (vejano boxacima) 

e do General Heleno no kara- 
okê, haverão chamado amigo 

oculto rouba-rouba, em que 
os participantes podem pegar 
os presentes um do outro. 
Questão de costume, 

Domingo 5122021] O GLOBO 
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onaliata 
André Mendonça quer 
mudar nome do STE: 
'Supremo só Deus' 

A Mendonça finalmente foi aprova- 
À doparaoSTFejá propós uma mudança: 

quer que a sigla do tribunal máximo do pais 

passe a significar "Somos Todos Fiéis”. 

O novo ministro do STF reapareceu de- 
pois do chá de cadeira dado por Alcolumbre 

com uma vistosa cabeleira. Ele teria feito o 

transplante capilar para esconder o que re- 

almente tem na cabeça, 
O curso de atores frequentado por ele an- 

tes da sabatina recebeu centenas de teleto- 

nemas após sua aprovação e tem turmas fe- 
chadas até 2023, 

Variante Omicron fecha 
pacote turístico com 
réveillon e carnaval no Brasil 

pós um giro pela Africa e Europa, a va- 

rante Omicron prepara sua chepada 

nas Américas. Recém-alçada ao posto de 
celebridade, ela está de olho nas princi- 
pais aglomerações do continente ese pre- 
para para passar réveillon e carnaval em 

grandes cidades brasileiras. 
“Minha assessoria estã em contato com os 

prefeitos que vão manter osgrandeseventos. 
Mas eu não quero saber só de camarote, eu 

quero é irbo meio da povo na pipoca”, publi- 
cou em suas redes sociais. Questionada se 
pretende fazer o mesmo sucesso que sua pri- 

ma Delta, ela respondeu: “Aquela lá só se deu 
bem porque nãotinha vacina. Mas eu tenho 

uma vantagem que são os parceiros antivax 

ELAINE NEVES E GUSTAVO CUNHA 

vemmindotadamoBegdoba Sirr (= 

U mês após o acidente aé- 
reo que causou a morte 

de Marília Mendonça, de 26 

anos, em Piedade de Caratin- 

ga (MG), a família informou 

que irá contratar um especia- 

lista para auxiliar na restau- 

ração do diário mantido pela 

cantora sertaneja é que toi 
descoberto entre os destro- 

ços do avião bimotor. Até 

apora ço cadero não foiaber- 
to HOT nl nega Jem 

— A ponte ainda não o 

abriu. Mas com certeza tem 

bastante coisa ali. Bastante 
coisa pessoal, e muita letra 

demúsica. À gente está pre- 

servando isso para abrir no 

momento certo. Não sabe- 

Ras qua ti do teremos peito e 

cabeça para abrir esse ca- 

derno — conta João Gusta- 
vo, irmão de Marilia Men- 

donça. — Quando fizermos 
isso, tenho certeza que a pri- 
meira coisa a fazer é divul- 

gar Se vamos gravar essas 
músicas, se vamos terminar 
oque falta terminar. 

O que se sabe, até o mo- 

menta, é que e diário conti 

nha, além de anotações pes- 
soais, dezenas de rascunhos 
de letras antigas e novas. 

Desde a adolescência, Mari- 

lia mantinha o hábito de co- 
lecionar cadernos 

— Como o diário está dete 

riorado e foi encontrado 

muito molhado, ainda não é 
possível afirmar com exati- 

dão o que tinha ali. A família 

está lazendo esse levanta- 

mento de maneira pormeno- 
rizada — revela o advogado 

Mauricio Carvalho. 

O irmão da cantora, que 

integra a dupla sertaneja 

Dom Vittor & Gustavo, lan- 

çou anteontem a música 
“Calculista”, gravada em 
parceria com a sertaneja, há 
três meses, e planeja à pra- 
vação de um DV De uma tur- 
nê em 2022 em homena- 

gem a Marilia. João Gustavo 

tidos que o apoiam desde 

FAMILTASVAI 
RESTAURAR 
DITO 
D SAVANA 
Mimi DIOINIOA 

Último show. Mar a Mendonça em Sorocaba (SP) da | 

ACIDENTE AÉREO QUE CAUS 

º* da novembro. nague a que séria sua derradeira apresentação 

OU MORTE DA CANTORA E 
COMPOSITORA SERTANEJA DE 26 ANOS COMPLETA UM 
MÊS, COM INVESTIGAÇÕES AINDA EM CURSO; CADERNO 
COM ANOTAÇÕES FOI ACHADO JUNTO AOS DESTROÇOS 

que ajudam a divulgar o meu trabalho”. 

conta que seu sobrinho Léo, 

de 2 anos, fruto do relacio: 

namento da cantora com 
Murilo Hut, não sabe sobre 

amorte da mãe: 
— Ele ainda não tem o en- 

tendimento sobre isso. Na 

cabecinha dele, a mamãe es- 
tá viajando, À gente vai co- 

meçar uma preparação, 
com à ajuda de um psicólo- 
go, para falar isso da forma 

certa. Vamos falar queamãe 

delefoiumarainha, atainha 

do Brasil. Sei s neelevaisen- 

tir saudade, a pente também 

vai. Mas não queremos que 

ele sinta dor. 
Além da cantora, estavam 

nobimotor Beech Alrcrafio 

tio e assessor dela, Abiceli 

silveira Dias Filho; o produ- 
tor Henrique Ribeiro; o pt: 

loto Geraldo Martins de 

Medeiros Junior eo co-pilo- 
to Tarciso Pessoa Viana 

Após um mês, as investiga- 

çõesdoacidente ainda estão 

em andamento e sem data 

para conclusão, segundo o 
Centro de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Ae- 
ronáuticos (Cenipa), da 

Força Aérea Brasileira 

(FAB). A aeronave tinha co- 

mo destino o aeródromo de 
Ubiporanga. Marilia cum- 

pria a agenda de shows e ti- 

nha uma apresentação em 
Caratinga, naquela noite. Q 

avião atingiu um cabo de 

uma torre de distribuição da 
Companhia Energética de 
Minas Gerais (Cemig), an- 

tes de cair. 

Ivan Lopes Salles, delega- 

do regional da Policia Civil 
de Minas Gerais responsá- 

vel pelas investigações, 
aguarda à conclusão do re- 
sultado das análises que o 

Cenipa está fazendo nas 

peças do avião. Após exa- 
mes toxicológicos e detec- 
ção de doenças prê-exis: 

tentes, a Polícia Civil des- 

cartou a possibilidade de 

que o pilotococopi loto do 

avião tenham tido proble 

mas de saúde ou feito uso 

de substâncias que poder 

am contribuir para o aci- 
dente. A Polícia também 

descartou a hipótese de 

que a aeronave tenha sido 

alvejada portirodearmade 

fogo, e trabalha com possi- 

bilidades de falha mecâni 

ca ou de um erro do piloto. 

PROCESSO CONTRA A CEMIG 

O Ministério Público Fe- 

deral (MPF) instaurou um 

procedimento administrati- 

va, que corre sob sigilo, para 

acompanhar as apurações do 

caso, O órgão também pediu 
para ser acionado se consta- 

tado algum indício de risco à 

segurançado tráfego aéreo. À 
avaliação imicial é que o apa- 
relho poderia estar a altitude 

baixa quando bateu na rede 

elétricada Cemig. 
Filha do piloto Vitória Me- 

deiros irá processar a Cemig, 

alegando a ausência de sina- 

lização nas torres de energia 
da empresa próximas ao ae 

roporto de Caratinga, como 

informou à seu advogado, 

Sérgio Alonso, especialista 

em Lireito acranávitico. 

— Vamos processar à Ce- 

mig porque ela colocou um 
fo de alta tensão muma zona 

a 900 m de uma zona de pro- 

teção, segundo ela mesmo. 
Ela criou esse risco e (o qci- 

dente) só ocorreu porque a 
rede estava lã e sem sinaliza- 

cão —alega Alonso. 
Por conta da queda, a Co- 

missão de Serviços de Infra- 

estrutura (Cl) do Senado 

aprovou, no último dia 30,0 
projeto batizado de “Lei Ma- 
titia Mendonça”, que obriga 

a sinalização de torres de 
energia, O PL 4,009/2021, 

do senador Telmário Mota 

(Pros-RR), recebeu pareces 

favorável da relatora, a sena- 

dora Kátia Abreu (PP-TO), e 

se não houver recurso para 
votação em Plenário, o texto 

segue para análise da Câma- 

tados Deputados. 
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5 noltas (25/02 à 02/03/22) 

e » * 2 CRIANÇAS ATÉ 7 ANOS FREE 
* BAILE INFANTIL 

* RECREAÇÃO INFANTIL 
* CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR* 

"Café e jantar pí hóspedes do Hoset Moo 
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Hotel Ferradura Resort Hotel ço Private 
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elcihei-ie, 
5 DEZEMBRO 2021 

TAMARA 

E NDINN 
A MAIS JOVEM 
BRASILEIRA 
A CRUZAR 

OP IRANIESO 
BI=DA=ZESINO 

DO VINHO AO 
E á BIQUÍNI: 22 HITS 

O VERÃO 2022 
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(V) 
VALENTINO 

GARAVANI 

Magdaleno, Dixie, Gauthier, Jeanne, Amanda and Fanta 
Valentino Le Progrês Collection 

shot by Michael Bailey-Gates at Le Progres. 
| Rue du Bretagne, Paris 3éme, 29th July 2021 
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Marcus Sabah 

STYLING 

Anderson Vescah 

BELEZA 

Bruno Alsiv 

PRODUÇÃO 

Tamara usa 

vestido Amarante 

OGLOBO 
5 DEZEMBRO 2021 

| S A E Em busca dessa delicada aprovação 
Ss O y | paterna, Tamara entrou em depressão 

durante a adolescência e acabou 

E L Ú TÃ enfrentando marés ruins e tempestades 

(reais e metafóricas) que 
uando Ines Garçoni, talvez não precisasse. Hoje, 

jornalista de escuta aos 24 anos, aproveita a 

atenta e texto afiado, bonança com um olho no 

sugeriu perfilar Tamara | mar e outro em terra firme, 
Klink, a mais jovem como fica claro na matéria 

brasileira, entre homens — que começa na página 26. 

e mulheres, a cruzar o Atlântico Esse perfume de sol, sal 

sozinha, a bordo de um veleiro, achei e luta pós tempestade 

interessante. Quando soube que permeia toda a edição que 

Tamara, apesar do sobrenome, não você tem em mãos. Depois 
tinha qualquer apoio do pai, Amyr, de quase dois anos de 

achei ainda mais instigante. Uma das pandemia, pudemos, 

palavras que a velejadora usa para finalmente, preparar um 

definir sua relação com o famoso especial de verão tão alto-astral quanto 
navegador solitário é “desacolhimento”, — a estação que começa no próximo 
“Meu pai sempre foi dia 21, Dos biquínis 
muito duro, rígido, ríspido 

até. Quase agressivo com 

as palavras”, diz. Amyr 
não nega: “Não a ajudei 
por uma razão muito 

simples: seria ruim para 

aos vinhos — passando 

por points, esportes 

e modismos —, listamos 

22 hits do verão 2022. 

O guia é tão divertido 

que promete ensolarar 

ela ser a menina que até os impertinentes dias 

herdou tudo do pai”. de chuva, Aproveite! 

MARINA CARE'SO 
mearusomogiobo com br 

EDITORA-CHEFE Marina Caruso DIAGRAMAÇÃO Cristina Flegner 
EDITORA DE MODA Larissa Lucchese ELA NO INSTA Melaoglobo Li MARTHA MEDEIROS 

EDITORA ASSISTENTE Joana Dale ELA NO FACE facebook .com/ElaOGlobo | 
REPÓRTERES Eduardo Varini, ACESSE NOSSO SITE ; E, 
Gilberto Júnior, Lívia Breves, oglobo.com br/ela 42 LUANA GENOT 

Marcia Disitzer e Matheus Kriger E-MAIL — ) 

EDIÇÃO DE ARTE Dushka e Mayu Tanaka revistaelamvoglobo.com.br ( ( BRUNO ASTUTO 
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Por EDUARDO VANINI| Fotos ANA BRANCO 



FOTOS-REPRODUÇÃO (Cal FRRUNA) 

AS DONAS DO 

PEDAÇO 
BAR DELAS, NA SAUDE, VIRA UM DOS 
PONTOS MAIS DISPUTADOS DO VERAO 
CARIOCA COM FESTAS ATE O SOL RAIAR 

Já passava das seis da manhã, e um grupo de inimigos do fim 

ainda incendiava a pista do Bar Delas, no último sábado 

de novembro. No caixa, porém, os olhos de Lorena 

Santos davam sinais de cansaço. “Foi quando resolvi tirar 

os cílios postiços e guardá-los junto com o dinheiro”, 

conta. Minutos depois O acessório estava preso d uma 

nota de R$ 20 que ela deu como troco a um cliente. 

“Ele me mostrou e disse: Esse bar é feminista mesmo!” 

Acertou na mosca. Um dos pontos mais fervidos do Rio 

transpira feminismo e é tocado por quatro mulheres, 

todas orgulhosas do movimento que vêm construindo 

no número 5 da Rua Pedro Emesto, na Saúde. O time 

se completa com Cristiane de Souza, tia de Lorena, e que 

abriu o bar em 2016, juntamente com a amiga de infância 
Samira Cabral, e Angélica de Paula. 

A fama começou a se espalhar quando o projeto de arte 

“Lanchonete <> Lanchonete” se instalou por lá, em 2018, 
trazendo um grupo de artistas para o local. Quem chegava 
ao espaço se encantava com o carisma de Cristiane — Cris, 

pala Os íntimos mm acabava he rendendo cd ANTA cerveja 

gelada. Depois, vieram as festas organizadas pelos próprios clientes, 

e o fervo só aumentou, até que as donas resolveram instituir uma 

agenda fixa. Sexta e sábado são dias de DJs e 
aos domingos, quinzenalmente, há roda de 

samba comandada pela própria Angélica. 

Com a reabertura da cidade em meio à 

pandemia, uma galera descolada e dos mais no 

diferentes perfis tem batido ponto por lá 
religiosamente, Famosos, como Caio Blat, 307 

Camila Morgado e Bruna Linzmeyer, 

também já deram pinta no bar. “Aqui todo mundo sabe 

que pode ficar tranquilo, se abraçar e se beijar sem medo. 
As mulheres também não são importunadas por homens 

babacas”, descreve Angélica. 

Tem espaço para homem nessa administração? “Só se 

for para ser mandado”, avisa Cris, soltando uma risada. 

O tom muda, porém, na hora de falar das colegas de gênero. 
“Se alguma mulher aparecer aqui, precisando de ajuda, 

abrimos as portas”, ela garante, ao passo que Samira finaliza: 
“Para nós, isso não é um bar. E uma casa”. & 

BETE: 
“arielle Franco 

Bruna Linzmeyer 

faz parte do grupo 
de famosos que |a 

deram pinta por lá 

Ea 
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FRONT 
Por JOANA DALE 

MUITO 
AXÉ 

Candomblecista desde que se 

entende por gente, Flor lançou 

nesta semana seu novo single, 

“Macumbeira”. Animada 

com a nova música, à filha de 

Seu Jorge só teve diliculdade 

e o Í em explicar o título da canção 

a” para os amigos de Los Angeles, 

nos Estados Unidos, onde mora 

com a família há quase uma 

pa década. “Explico que é uma 

espécie de witchcraft, só que 

não. À canção fala muito sobre 

energia, do carma. Vem de um 

lugar de poder feminino”, diz 
M| a jovem, que acaba de fazer 

19 anos. A foto ao lado toi feita 
im — > E TE 

numa praia em Salvador, um 

dos lugares preferidos de Flor. 

e mm BATEBOLA 
O frescobol tomou conta do Coqueirão, 

la badalado pedaço de praia entre as 
aa — ruas Joana Angélica e Maria Quitéria, 

- em Ipanema. Um grupo formado por 

200 integrantes, que também se reune no 

WhatsApp, pratica todos os dias o esporte 

conhecido por não ter vencedor nem 

perdedor. “O mais legal é o mix de 

pessoas”, diz Rafa Thor, habitué do local. 

“Queremos fazer uma associação de 

jogadores para demarcar o terrtório”, 

UMBIGO 
ARISY emenda o professor de Educação Física fé; 

O que têm em comum Tuka Almeida (Por Marcia Disitzer) E 

os umbigos de Camila > 

Pitanga, Mariana É 

Ximenes e Caro! j a 
Solberg? Todos foram A MUSICA ESTREIA ê 

tad or Vik NA NAFSUINADI A Hj 

Ui. diese NE ie ig o É 
do time de artistas JE FLOR “Pais de Primeira” e no é 
do Busão das Artes, ORGE humorístico “Fora de E 
projeto itinerante bo Path hora”, Renata Gaspar E 
que está levando arte PROJETO estreia em novelas - 
a praças do Rio. E ADTECON com “Um lugar ao Sol”, E 
“O umbigo carrega o pese nele co pi Sua personagem, ê 
mais características VIR MUNIZ Stephany, vive um É 
especificas deuma E DENIAT/ relacionamento abusivo É 

| E PRELINAA ID ZA e sofre violência É 

a do qua 2ACDAD doméstica. “A história É 
própria digital”, diz Vik. apso TS mostra a importância de õ 

NA NOVELA se pedir ajuda”, ressalta. 2 
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R$1.000 
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BPRIODESIGNLEBLON RIODESIGNLEBLON.COM.BR 

AV, ATAULFO DE PAIVA, 270 LEBLON RIO DE JANEIRO Rj 

Promoção válida de 04/12/202] a 24/12/2021 ou enquanto durarem os estoques de 2500 garrafas. 
“Limitado a um brinde por CPF, para maiores de 18 anos. O regulamento completo e nº certificado da 
promoção estão disponíveis para consulta no site ww ve riodesignleblon.com.br 
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CRÔNICA 

MAR THA MEDEIROS 
marthamedeirosOterra. com.br 

CARTA 
AOSBEAILES 

mp NNAMRAANN 
rezados, esta carta chegará atrasada, down”? São duas centenas de clássicos em apenas 10 anos. 
com dois de vocês já habitando outro Vocês entraram no meu quarto de menina e ofertaram 

NE plano, mas como foi sacramentado a trilha sonora da minha vida. Quem diria que, mais tarde, 

E que a banda é eterna, seguimos juntos. eu também entraria na intimidade de vocês, que me sentaria 

Quero falar de “Get Back”, claro, ao lado de George Harrison enquanto ele compunha um riff 
o documentário que está obcecando de guitarra ou que dividiria a banqueta do piano com John 

quem é beatlemaniíaco (ia escrever “foi” Lennon (licença, Yoko). Que perceberia tão nitidamente a 

beatlemaníaco, mas alguém conseguiu calma de Ringo e a hiperatividade de Paul, e como cada um 

deixar de ser?). Lennon quase passou por um cancelamento dos quatro lidava com o temperamento do outro, mantendo 

por ter dito que vocês eram mais famosos que Jesus Cristo a elegância até mesmo — ou principalmente — durante as 

(sorte que as redes sociais não existiam), mas 0 exagero desavenças. Não, nunca foi only rock'n” roll. 

da declaração procede, os Beatles se tornaram mesmo Nove de janeiro de 1969: o parto de “Let it be”, O 

uma espécie de religião, e agora temos a oportunidade privilégio de ver nascer uma obra-prima. À busca pelo tom 

de entrar no céu através de uma plataforma de streaming. melódico, pelas palavras certas. Neste dezembro de 2021, 

Não sabia que o doc seria dividido em três partes esparramada num sofá em Porto Alegre, me vi transportada 
e totalizaria sete horas de imagens: a indução ao tédio para a fleumática Londres e virei voyeur de um big bang: o 

é um risco, são só vocês quatro num estúdio, dia após dia, desenvolvimento inicial de canções que atingiram em cheio 

criando canções e discutindo o próximo show ao vivo (que aquela menina de 7 anos que eu fui e que tinha vocês como 

viria a ser o último). Eu mesma, lá pela metade da primeira ídolos intocáveis — e que agora tema honra de senti-los 
parte, tive que parar porque bateu a fome — coisa tão perturbadoramente perto. 

mundana, jantar... Mas voltei para frente da TV e resolvi Devemos ao diretor Peter Jackson esse presentaço de Natal 

não esperar pelo fim, já estou aqui remetendo minha e a vocês quatro a genialidade que nos legaram. Talvez eu não 

adulação nessas mal traçadas. esteja falando por todos, mas falo por mim, herdeira perplexa 

Não é qualquer banda que cria um gênero musical, Existe de tamanha fortuna, mais beatlemaníaca que nunca. & 

o jazz, 0 blues, o rock, o samba, o hip hop, 
o forró, os Beatles, o gospel, o bolero. ” 

Vocês fundaram um estilo único, "VOCES ENTRARAMNO MEU QUARTO 

sofisticado, de extraordinária DE MENINA EOEERTARAM A TRILHA 

a ee SONORA DA MINHA VIDA. QUEM — 
| E DIRIA QUE, MAIS TARDE, EU TAMBEM acordes de “Yesterday”, “The long and 

winding road”, “Hey Jude”, “Don't let me ENTRARIA NA INTIMIDADE DE VOCÊS ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK mr NARA 
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JOCKEY CLUB BRASILEIRO 

Adrenalina, paixão e experiências únicas. 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 e quadra central com a vista mais linda do mundo. 

db Santander HDi gr | NGRESSOS Santandei aos musacars [EM betway & 

E | ni id 

NGrEssDs | Parceiro de iria Promoção Rimaiigáção pino ; ma“ Tenis 

O a re ' encre FILA PERA fB| eventm sportv VM | milho | rio 

sa am À, META TIE Dã GETáBES RE COTIA ASA 

amis Key) Rio De Janio | eco Mein BRASIL 

Classificação etário: Livre. Menores de 14 anos acompanhados dos responsáveis. Esta evento requer outorizações específicos. 

Consulta o site httpyricopen com/tormeio é ocompanha o atualização sobre a expedição de alvarás relacionados 00 evento. 

Vendo limitada a À ingressos por sessão a 22 Ingressos por CPF. 
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= — TOP QUE 
NÃO TAPA 
Das passarelas de Paris direto 

para o fervo do verão carioca: 
com modelagem supersexy, 
os pintops prometem subir a 
temperatura da estação. Fechada 
apenas por um alfinete, a peça 
do momento deixa o corpo à 

mostra. “É o tomara que solte”, 
define a stylist Manu Carvalho, 

——.— = 

e di a ara, red 

A ESTAÇAO MAIS QUENTE DO 
ANO COMECA OFICIALMENTE NO 

DIA 21, MAS, DEPOIS DE UM 
LONGO E TENEBROSO INVERNO 

PANDÉÊMICO, AS APOSTAS DA 
TEMPORADA ESTÃO ON. CONFIRA! 

Passos para lãe para cá, requebradas, música R&B 

e muito suingue do baile charme em plena areia 

O coreógrafo e bailarino Jeff Anton levou suas aulas 
para a Praia do Leblon, no Quiosque La Carioca, todo 

primeiro domingo do mês, às 18h. Ele, que dá cursos 

no Studio Niquê, pensou nessa versão outdoor para 

animar o verão, No mesmo ritmo, outra boa-nova, 

o baile charme do Rivalzinho, no Centro, voltou: 

às sextas, a partir das 18h. Para se acabar de dançar. 

ds “Ro o = 
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Jacquemus, os óculos quadrados 

d=ipafo =[ef-[o=NibistigEjt==Do = [div iag = 

retrô dos anos 1960. As novas 

versões, com armações grossas e 
eojfoid/of-|ão [= =]alor= d=t= 00 

imediatamente qualquer look. 

- - 

TONS 
* COLORID 

O traço é livre e colorido: canetas 

ide e lápis delineadores em tons vibrantes 

je e g | E , 3 não podem faltar no nécessaire da estação. 

ima prova? “Por supuesto”, música de seu álbum A Shiseido lançou versão em lápis, com 

treia, “De primeir: “chegou ac primeiro lugar na lista textura que lembra uma tinta, e kajal. “Pode 

Top Viral Global do Spotify. Foram 20 milhões de plays. | ter formato gatinho, gráfico ou ser só um 

detalhe”, diz a beauty artist Fernanda Suzz. 

A BOLA 
DA VEZ 
Já faz alguns verões que 

o esporte criado na Itália 
Começou à cair no gosto 

dos cariocas. Mas, nesta 
temporada, o beach tennis 

simplesmemte explodiu. 
As redes ocupam a faixa 
de areia do Leme ao 
Pontal. E mais: rola torneio 
todo fim de semana. 

FOTOS: LEO MARTINS (CHARME), FERNANDO TOM AZILMARINA SEMA) GUILHERME LEPORACE (BE ACH TENNIS) E DIVULGAÇÃO 
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[ONNN PATO ONDE 
“Canoa havaiana, circuito funcional, futevôlei, 

futebol de de areia e uma vista de tirar o fôlego: a Praia 
Bo afogo- virou pot “O visual é absurdo”, diz 

no PACI NADO 
iinho que só, o salpicão voltou 

pn As versões vegs, então, 
pe Eae do Dista a 

“NOTAS 
SELVAGENS 

Mais do que de drinques, essa será uma 

A Slow Bakery, em Botafogo, 
abriu sua laje para os clientes 
curtirem os dias de sol, Além 

do menu com pães deliciosos, 

queijos, panelinhas, sanduíches 

e ainda surpresas do dia, o 
ambiente é perteito para tomar 

temporada de vinhos naturais e selvagens. 
Os Pét Nats produzidos no Brasil estão ótimos 

e algumas dicas são os produzidos pela Vivente 

(na foto). Cantina Mincarone, Vinha Una, 

Famiglia Boroto e Vanessa Kohlrausch Medin. 

um dos mais de 50 rótulos de 
vinhos selecionados por eles. 
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O autor português Valter Hugo 

Mãe está de volta às livrarias com 

o seu oitavo romance, As doenças 

do Brasil” (ed. Biblioteca Azul), Ao 

contrário dos registros históricos 

sobre a colonização, a obra coloca 

a pessoa indigena no centro da 

TOMALA, DA CA 
De Lenny Niemever a gigante do 

fast fashion C&A (foto), o modelo 

o [=E E polo pala go Re f=jt- Ne ojpahitio [0] 

olbi-injo[oR/=Edg-jrfol=Saglojof-Do)f-|- 

para mulheres. No caso dos 
homens, a sunga anda, digamos, 

mais reveladora. A da VEC, 
por exemplo, tem apenas 
4cm na lateral. Uh lala! 

BRUNO BEZERRA (PRAIA DE BOTAFOGOS, JULIA ALDENUCCICVIVENTE), RODRIGO AZEVEDO (MATURALIE), LEOMARTINS [(5LOW BAKER YY DIEGO MATHIAS (IPANEMA INN E DIVULGAÇÃO 

narrativa, ao contar, sob sua 

ótica, percepções sobre a invasão 

e o genocídio promovido pelos 

europeus. A edição é um luxo! 

Vem com artes de Denilson Baniwa 

e prefácio de € onceição Evaristo. 

Leitura obrigatória para as férias. 

E Fr 

POIÍNI DEM Aa 

FASHION 
O Ipanema Inn lança na 
quinta-feira o Moda no Hotel, 
que vai reunir, nos quartos do 
primeiro andar, os lançamentos 

de dez marcas. A curadoria 
é de Maria do Rosario, amiga 

de longa data de Daniel Gorin, 

gerente geral do hotel. Estilistas 

como Maxime Perelmuter 

e Amanda Haegler estarão lá. 
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FOGO 
NA PISTA 

Se você é da noite. certamente vai 

chacoalhar o esqueleto em alguma das 
testas que vão rolar no Bjco., no Santo 

Cristo, um dos lugares mais legais do Rio 

Com um espaço aberto delicioso, vão 

ser ali as próximas edições da Selvagem 

(dia 11), da Boho (17), da Tropicals (18), 

da Awure (19) e da Funtarra (28). 

E hoje, vale avisar, tem um 

sambinha por lá. 

4 TX 7 TIS Tr 1 

NVOLVEN ai de ad dl — 

O visual praiano não carisa de se reinventar, O body chain, 

corrente que envolve a barriga, reaparece ao lado do biquíni 

para bombar no Instagram. O acessório tem origem indiana 

e pode ser feito em diversos materiais — há modelos de 

ouro, prata, contas e miçangas. E usar e clicar! 

CINTA IDIO 
QUENTE 

A Praça Paris virou um dos lugares mais 

sjonjionjol-go-|f=]Paglo/(o [E =p] (o Pl=p= [o fia 

de semana, embalada pelos ensaios dos 

o)[ojololHo E =Niojit=|g=|paN o o di Ato cfo=|9/=[0 [015% 

as 15h, rola o Baque Mulher (foto). 
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5% do valor das vendas da 
coleção será destinado à 
conservação e recuperação 
da Mata Atlântica 

| Acesse o OR code e compre on-line ( R AN À |) () 
www.granado.com.br 
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NOK ATLETICA 1 9 dd À | d Fr FR: 

Lembra daquela bermuda de ciclista 

que toi hit nas academias nos anos 1990? 

A estilista Lucia Pereira Hsu, da Cosmo, a 

elegeu a como “a” peça para cair na noite 

— e onde mais você quiser. “Vamos 

para a balada prontos para suar à beça”, 

prevê a designer. “E funcionalidade e 

informação de moda ao mesmo tempo.” 

Há uma febre de rasteiras descoladas, tipo 

birken (de Birkenstock). A designer Marcela 

B. criou uma das sandálias mais legais da 

temporada: a peça é toda trabalhada no crochê 
e tem palmilha e forro em couro (foto em 

detalhe). Já os modelos da Pé de 

Algodão (foto maior) são pura 

maciez e andam fazendo 

a cabeça da turma 

que ama um conforto. 
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Quinzenalmente, o quiosque Aalaô, no Arpoador, 

recebe a Banda Bisolar. “Para quem está há dois 

anos vendo o sol nascer quadrado , Marcus 

Wagner explica do nome. “Vamos preencher 

com cultura o por do sol da mureta alalaônica”, 

completa o artista e agitador cultural. O quarteto 

formado por « abriel Gabriel, Felipe Fernandes, 

André Ratto e Tiago Azevedo está 

com um repertório temático. 

O próximo será dia 9 

py NO “nd 

o Za 
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Atum e salmão estão fora de moda nos 

sushis e sashimis. Os asiáticos mais legais 

do Rio, como Kitchen (na foto), Naga, San 
e Spicy Fish, estão com vários pratos com 

wagyu, à carne japonesa ultra saborosa, de 

gordura marmorizada, que derrete na boca. 

» 

To rm IN NT FI T ; 

CURTO E NATURAL 
Os cortes estilo “short bob” vão fazer a cabeça 

no verão 2022. “A versão cacheada de Débora 

Nascimento remete ao movimento em prol 

de fios com textura natural”, afirma o 

hair stylist Tiago Parente, autor do corte. 
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EM 
CAMPO 

Lá vem o sol! Para destrutar do astro 

rei com estilo, entram em cena 

acessórios irresistíveis. O chapéu 

da vez é de tecido, tem aba generosa 

e tira longa, que pode ser usada 

amarrada ou livre, leve e solta. 

A inspiração vem do campo, 

“redescoberto” na pandemia. 

Este modelo é da Farm, 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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CAPA 

“OFATODE MEU PAI SER DISTANTE E TER 
ME DITO MUITOS NÃOS ME DEU LIBERDADE. 
SEM ELE, EU PODIA EXPERIMENTAR TUDO 
PORMIM MESMA SEM DAR SATISFAÇÃO” 
TAMARA KLINK, VELEJADORA 

m pleno Oceano Atlântico, alto mar, 
enquanto a noite se aproximava, Tamara 

Klink comandava sozinha seu pequeno 
veleiro de 26 pés (oito metros de 

comprimento) quando viu uma nuvem 

escura e pesada chegar rapidamente, 

2d Mal teve tempo de pensar: em segundos, 
a as uma tempestade caiu com força e as 
ondas cresceram, fazendo o mastro vibrar e o veleiro bater, 

ranger e balançar assustadoramente. A violência da água fez 
com que alguns equipamentos caissem no mar e outros se 
quebrassem. Tamara sentiu muito medo. Mas, a uma semana 

do seu porto de chegada, no Brasil, era impossível voltar atrás. 

“Eu olhava e dizia; Bom, nesse mar eu não vou me jogar”, 

Eram as maiores ondas que eu já tinha visto. Não tinha como 
fugir. “Agora tenho que chegar logo”, pensei.” 

Estava quase no final de uma jornada que a transformaria, 

aos 24 anos, na mais jovem brasileira (entre homens e 

mulheres) a cruzar o Atlântico sozinha. Os 17 dias entre 
Mindelo, no Cabo Verde, e Recife, foram a etapa final de um 
percurso que começou dois meses e meio antes, em Lorient, 

na França, em agosto. Mas o sonho de ser velejadora e viajar 

longas distâncias sozinha é bem mais antigo. Surgiu ainda na 

infância, quando a filha do navegador solitário Amyr Klink 
ouvia as histórias de viagens do pai antes de dormir, e 
ganhava força a cada vez que velejava com a família para a 

Antártica, onde descobriu que aqueles cenários majestosos 

descritos pelo pai existiam de fato. “Depois de ver aquilo tudo, 
não podia mais voltar a viver como antes, nem me contentar 

com a imaginação das coisas”, lembra. O mundo, para aquela 

Tamara tão pequena, ficou gigante. “Os sonhos típicos da 
cidade, de ter uma posição, um cargo, objetos, de repente não 

eram mais compatíveis comigo.” 
Decidiu, no início da juventude, que precisava ter seu próprio 

barco para, um dia, se lançar ao mar. Afinal, ensinou Amyr à 
filha, para navegar não basta saber usar um barco, é preciso 
conhecer intimamente uma embarcação específica: a sua própria. 
É de se imaginar que, para isso, ela tenha tido o apoio dos pais, 

SS 
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claro. Mas, não. Ambos negaram todo e qualquer auxílio. “Não 
me ajudaram com conselhos nem com recursos financeiros”, 

conta. Pelo contrário. Uma das palavras que a velejadora usa 
para definir sua relação com o pai é forte: desacolhimento. “Ele 

sempre foi muito duro, rígido, ríspido até. Quase agressivo com 
as palavras”, diz. Amyr se assume “um pai difícil”, mas faria tudo 
de novo. “Não ajudei por uma razão muito simples: seria ruim 
para ela ser vista apenas a menina que herdou tudo do pai.” 

No final do ensino médio, foi uma adolescente deprimida, 

mas a terapia a fez aprender a lidar com a reprovação dos 
outros, e de Amyr, principalmente. “O fato de meu pai ser 

distante e ter me dito muitos nãos me deu liberdade”, acredita. 

“Sem ele, eu podia experimentar tudo por mim mesma sem dar 

satisfação.” Aprender a velejar foi o segundo passo, e Tamara 
trilhou seu caminho por si só. “Precisei estar longe e me afastar 
da família pra reprocessar muitas visões, sensações, lembranças 

que eu havia construído a partir da relação com meus pais”, 
conta ela, que deu seus primeiros passos sozinha quando foi 

estudar Arquitetura Naval em Nantes, na França, há três anos. 

Até chegar lá, economizou o máximo que podia para 
comprar seu próprio barco. Ainda assim, estava longe de 
ter a quantia necessária. Abriu um canal no YouTube para 

falar sobre o sonho de se tornar velejadora e saiu pedindo 

patrocínios de porta em porta, mas os ventos não eram 

favoráveis. Até que um amigo da internet ofereceu a ajuda e o 
estímulo que precisava. No ano passado, Henrique, brasileiro 
e velejador, emprestou o dinheiro para Tamara comprar um 
veleiro usado na Noruega, onde ele mora. E se tornou seu 
principal mentor. Até então, só ele e a avó de Tamara, Ana, 
que batizou o barco de Sardinha, conheciam os planos 

ousados da velejadora iniciante de cruzar solitária os mares 

europeus. “Já bastavam os meus medos, eu não precisava 

me influenciar também pelos medos da minha mãe”, diz, 
A fotógrafa Marina Link, mãe de Tamara, de sua irmã gêmea, 

Laura, e da caçula Marina Helena, por sua vez, “sempre soube 
que isso aconteceria um dia, só não sabia quando”. “Ela é 

aventureira desde pequena. Nas nossas fotos de viagem, é ela 
quem sempre aparece no leme comigo e com o Amyr”, conta. 
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“TAMARA REBATE TODAS AS CRENÇAS 
E PRECONCEITOS DE QUE ESTE UNIVERSO 
E SO PARA HOMENS. E UMA INSPIRAÇÃO 
ENORME PARA OUTRAS MULHERES" 
GABRIELA NICOLINO. VELEJADORA OLÍMPICA 

O casal soube que a filha realizou o sonho do barco próprio 
poucas horas antes de ela deixar o porto de Alesund, na Noruega, 

rumo a Dunquerque, na França. para onde levou o veleiro logo 
depois de comprá-lo. Aquela viagem, um ano atrás, incluiria uma 

perigosa passagem pelos fiordes noruegueses. “Mas, filha, você não 
sabe velejar sozinha, você nunca fez isso na vida”, disse Marina. 

“Eu sei, mãe, mas vou aprendendo no caminho”, respondeu. 
Em São Paulo, Marina passou noites em claro enquanto a filha 

desviava de pedras e navios. Ali, ambas se prepararam para o que 

viria meses depois — o percurso da França até Recife, incluindo 
uma temida travessia do Atlântico. “Este foi o pior momento. 
Passei 16 noites em claro, grudada no celular vendo o GPS dela. 

O barco dela era uma flechinha vermelha que precisava estar 
sempre indo para o sul numa velocidade de 3 a 4 nós”, conta 
a mãe, emocionada. O coração apertava quando a tal Hechinha 
reduzia a velocidade ou mudava a direção. “Eu parava de respirar, 

começava a tremer, entrava em pânico”, 

Um dia, o barco passou quatro horas quase sem velocidade 

rumo ao norte, indicando que pudesse estar à deriva, Soube-se 
depois que Tamara estava dormindo — o que não é habitual 
neste tipo de viagem, em que se dorme em doses homeopáticas 
de 30 minutos. “Foram as piores quatro horas da minha vida”, 

lembra Marina, que contou com o apoio de mães no Instagram: 

“Sou eternamente grata a elas. Estiveram comigo o tempo todo. 

Não sei o que teria sido de mim sem essas mulheres.” 
Quando desembarcou em terras brasileiras, Tamara levou um 

susto ao ver, no cais, o pai, a mãe, as irmãs, as primas e a avó. Os 

abraços emocionados foram os primeiros sinais de que algumas 

coisas tinham mudado. “Meu pai me elogiou quando cheguei. 
Disse que estava orgulhoso. Isso foi estranho”, lembra. Não sem 

antes se espantar com a Sardinha. “É um barco muito precário”, 
disse Amyr, com a experiência de quem, há 37 anos, atravessou 0 

mesmo oceano a remo, Para a mãe, Marina, a partida — e a volta 
— da filha mudaram todas as relações em casa. “Hoje eu me vejo 
como aprendiz delas, é uma nova etapa das nossas vidas. E ele 

passou a respeitá-la mais”, diz a mãe. Amyr está, de fato, cheio de 
orgulho e lista inúmeras proezas da filha no percurso, mas ainda 
não se conformou com a precariedade do barco: “A principal 

manilha do veleiro é igual à do meu chaveiro”, espanta-se. “Se eu 
tivesse visto antes, e ainda me restasse autoridade, teria proibido.” 

Ainda no cais de Recife, Tamara se surpreendeu também 
com a quantidade de curiosos que se aproximaram, muitos deles 
seguidores das sua aventura nas redes sociais. Impressionou os 
que souberam que ela se lançou ao mar num barco de 26 pés, 

como a velejadora olímpica Gabriela Nicolino, bronze nos Jogos 
Panamericanos de 2019: “Ele demora mais, tem pouquíssimo 

espaço, não dá para ficar em pé na cabine e só carrega o mínimo 
para a subsistência”, explica a atleta. “Tamara rebate todas as 
crenças e preconceitos de que este universo é só para homens. 

Ela fez toda a parte de planejamento, navegação e força sozinha. 
É uma inspiração enorme para outras mulheres”, acredita Gabriela. 
Tamara sabe disso e, em terra, tem se dedicado de fato a 

inspirar outras mulheres a seguirem seus sonhos. Para isso, escreve 
poesias no Instagram, inclusive em alto-mar, quando mandava 

pequenos textos por satélite, e acaba de lançar dois livros com seu 
relato e diário de bordo sobre a viagem do ano passado, da Noruega 

à França, “Mil Milhas” e “Crescer e Partir” (Petrópolis, 2021). 
Amyr Klink assina o posfácio de um deles, onde registra: “É duro 
dizer não a quem se ama. Mas Tamara reagiu à minha negativa 
com seu sorriso intenso — que de mim não herdou — e, de um 

jeito delicado e decidido, compreendeu que cada um escreve sua 

história, que não é algo que se herda ou se empresta”, 
As suas histórias de aventuras, filosofa a navegadora, são o que 

vai deixar de mais relevante para o mundo. “Já que ninguém vai 

comigo na viagem, preciso contar como foi”, brinca, adiantando 
que a próxima será de Recife a Paraty, no início do ano. 
Certamente, virão novos diários e livros por aí. Escrever, para ela, 
é uma forma de “contaminar as pessoas”: “Lembrá-las de imaginar 

e de quererem coisas que valem mais do que objetos, que valem 
mais do que números numa conta bancária, do que títulos, do 

que ter nossos rostos em jornais ou em revistas, mais do que likes 
muma rede social”. Embora leve a sério esse compromisso, Tamara 
também se diverte com o fato de ser inspiração. “Se vissem o jeito 

que eu lutei contra aquela tempestade, de biquini porque não me 

preparei antes, toda atrapalhada e perdendo os equipamentos, não 
diriam isso”, ela diz, e gargalha em seguida. & 
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defoto: 
Flávio Marques. 

Produção 
executiva: 

Matheus Kruger. 
Tratamento 

delmagem 

Gabriel Coutinho 
Agradecimentos: 

Marina da Glória, 

Barco Nike 
Wanderlan 

e Café Marina 
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TENDÊNCIA 

Capa almofada 
Westwing, 
R$ 54,90 

Painel bordado 

Raphaela 
Jordão, R$ 650 

Bermuda Chica =) , Cadeira 
Capeto para |] Rs Sergio J. Matos. 
Renner, R$ 19 - : na Westwing, 

| R$ 4.599 

COBRA-CORAL VIRA MODA E CAI 
NO GOSTO DE DESIGNERS, QUE 
LANÇAM ROUPAS E PEÇAS DE ? 
DECORAÇÃO COM AS FORMAS E 

E AS CORES DA SERPENTE | 

Por LÍVIA BREVES 
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FOTOS DE PEDRO NAPOLINÁRIO (ALIXJE DIVULGAÇÕES 

e fertilidade, ela ainda tem toda uma 

cobra-coral está à solta. 

Estilistas, designers e 

artistas têm se inspirado nas 

formas e cores da serpente para criar 

roupas e itens de decoração com o 

réptil vermelho e preto. Cheia 

de simbolismos, como 

«força, renascimento 

estética que vai do divertido ao elegante. 

A designer Chica Capeto embarcou há 

tempos nessa onda. Em uma colab com a 

Renner, criou peças como t-shirts, casacos e 

bermudas jeans em que o bicho está estampado. 

Sucesso total. Mostrando bem o hi-lo, a marca Alix Rio, 

de Alix Duvernoy, está prestes a lançar uma série com uma 

estampa de cobras que formam uma espécie de teia, 

desenhada por Lucia Koranyi. 
No décor, as tapeçarias de Raphaela Jordão têm feito 

sucesso. “Sempre gostei da cobra-coral, pois eu sou 

apaixonada por listras e as serpentes têm vários significados 

e simbolismos. Somei a isso um toque divertido, colocando 

olhos grandes nelas”, conta, 
A artista Jamille Queiroz começou a pensar em 

bordar cobras quando teve sonhos com serpentes. 
Antes de pegar um tecido de algodão cru e crochetar 

d imagem, pensou Tial& sensações que uma coral 

lhe trazia. “Quis me apegar à ideia de proteção. 
Nos sonhos, não via esse encontro com um sentido 

ameaçador, mas sim como uma força matriz protetora, uma 

coragem muito visceral e a consciência de defesa que elas 

trazem nos movimentos, Lembro de Luiz Melodia cantando 

'sou forte feito cobra-coral”. Em tempos de tantos medos 

e tragédias de um Brasil apocalíptico, elas ajudam a confiar 
nos caminhos e a proteger”, explica. 

A cadeira Cobra Coral, do designer Sergio ]. Matos, virou 

um hit imediato ao ser lançada. Feita de corda naval nos tons 
da serpente, tem um encosto como se fosse uma trama em 
que não se sabe onde começa ou termina. Depois da clássica, 
ele ainda fez versões de cores diferentes, como azul e verde. 

Para criar, essa turma parece ter cantado a música de 

Caetano Veloso que diz “para de ondular, agora, cobra-coral. 
A fim de que eu copie as cores com que te adornas”. & 

ENTRE OS MOTIVOS DO SUCESSO 
ESTÃO OSSIMBOLISMOS AO 
REDOR DO ANIMAL: FORÇA, 
RENASCIMENTO E FERTILIDADE 
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A ESTAÇÃO QUE SE ANUNCIA PROMETE SER UMA DAS MAIS QUENTES 
DA HISTÓRIA, E NÃO ESTAMOS FALANDO DA TEMPERATURA: 

EMBORA A PANDEMIA NÃO TENHA CHEGADO AO FIM, QUEM CIRCULA 
PELAS FESTAS AFIRMA QUE A TEMPORADA SERÁ DE MUITO SEXO 

Por EDUARDO VANINI 
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O longínquo março de 2020, 

o maquiador Brenno Melo dava 
entrevista ao GLOBO dizendo 

que andava assistindo a “Ursinhos 
carinhosos” na TV, enquanto cumpria 

estritamente as recomendações de 
isolamento, em função da pandemia. 

A ideia era que o desenho infantil 

o afastasse das tentações da carne. “Vai ser praticamente um 

celibato”, anunciou, na ocasião. Corta para dezembro de 2021. 
Devidamente imunizado, o discurso é bem dilerente. “Se 

estava no celibato, agora estou no movimento contrário, 

avisa o rapaz, de 33 anos, logo que atende ao telefone. 

“Este vai ser o verão da orgia. Está todo mundo se pegando.” 
A pandemia está longe do fim, é a variante Ômicron 

acende novos alertas pelo mundo. Por outro lado, com 

os números de casos em queda no Brasil, o avanço da 

vacinação e a liberação de festas e eventos, o que não falta 
é gente querendo tirar o atraso. Como define o fotógrafo 

Lucas Bori, acostumado a registrar a cena carnavalesca 

carioca, “há um clima de pele no ar”. Ele diz isso com base 

nos primeiros agitos que pode observar com olhar clínico. 

“As pessoas estão loucas para viver a nova estação. Acho 

que esse vai ser o grande verão do amor, com todo mundo 

mais aberto ao afeto. E, se as coisas continuarem no ritmo 

que estão, isso vai aumentar ainda mais.” 

Brenno que o diga. Depois de viver todas as oscilações 

de humor possíveis nos últimos meses, o maquiador parece 
não ter tempo a perder. “Sinto que voltamos com tudo, 

ainda que não dê para esquecer o que aconteceu, já que foi 
muito marcante. Se antes tinhamos medo de morrer, hoje, 

mais do que nunca, temos sede de viver.” O rapaz, cabe 

ressaltar, está namorando. Mas isso não significa abrir mão 
da “onda de amor”. “São cinco eventos numa mesma noite, 

Uma loucura! Eu e ele estamos na pista e, do nada, vem 

alguém e se mete no meio. . 

Autora do livro “Os 10 (ou mais) Mandamentos da Solteira” 

(ed. Rocco), Krishna também anda 

se jogando como nunca na pista. “A 

última vez em que havia feito sexo 

foi na quarta-feira de cinzas do 

carnaval de 2020. Há cerca de um 

mês, tive o meu primeiro encontro 

e senti que realinhou todos os 
meus chacras. Digo ISSO porque, 

logo depois, vieram outros caras”, 

diverte-se, “Já peguei cinco 

e transei com mais dois.” 

A moça reconhece que 

tampouco está nadando sozinha 
nessa maré. Pelas testas que foi 

“ESSA COISA DE ESTARMOS 
NUM PAÍS BANHADO POR 
UM LITORAL EXTENSO E DE 
USARMOS MENOS ROUPA, 
DE FATO, AUMENTA A LIBIDO" 
AMAURY MENDES JR, SEXÓLOGO 

até agora, Krishna garante que a máxima de que “se 

organizar direitinho, todo mundo transa” nunca fez tanto 

sentido. “A galera está mais rápida. Se pega alguém na 

balada, já leva para casa.” 
O clima tropical, afirma o médico e sexólogo Amaury 

Mendes Jr., dá aquela mãozinha. Segundo ele, estudos já 

mostraram que, em regiões onde há uma maior incidência do 

sol, a sexualidade fica mais latente. “Essa coisa de estarmos num 

pais banhado por um litoral extenso e de usarmos menos roupa, 
de fato, aumenta a libido. Tanto que em regiões frias acontece 

exatamente o contrário, e a sexualidade não é tão importante” 
Questões climáticas à parte, o sexólogo também 

reconhece que quem está solteiro E cumpriu Os protocolos 

nos últimos meses anda subindo pelas paredes. “Muitos 
casais até conseguiram incrementar a relação nesse período, 

usando brinquedos eróticos, 

por exemplo. Mas, no grupo 

dos solteiros, muita gente 

não aguenta mais se 

masturbar”, comenta. 

“Para essas pessoas, 
esse deve ser um verão 

arrebatador, marcado 

pela busca por sexo.” 

Brenno foi do 
“celibato” à “orgia”. 
Abaixo, Krishna é 
acapa deseulivro 
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Co a José e Laura | 
apostam no 1 
maior carnaval 
detodos 
os tempos 

Tanto Krishna quanto Brenno reconhecem 
que a própria lógica pandêmica justifica, em 
parte, tamanha euforia no ar. Afinal, há um 

temor de que as coisas voltem a piorar com as novas variantes, 

e as pessoas precisem se isolar em suas casas novamente. “Antes 
da pandemia, ninguém imaginava que algo do tipo pudesse 
acontecer em nossas vidas. Então, há essa sensação de “vamos 

viver cada dia como se fosse o último”, descreve a autora. 

Mas, afinal, o que devemos temer? Embora ressalve que a 

reabertura no Brasil seja precoce (o ideal seria aguardar que ao 
menos 80% da população estivesse vacinada), Raquel Stucchi, 
infectologista e professora da Faculdade de Ciências Médicas 
da Unicamp, afirma que é possível manter certa positividade 

em relação ao futuro. Entre os pontos altos, Raquel cita adesão 

em massa dos brasileiros à imunização e o fato de a terceira 
dose já estar em curso. Com essa combinação de fatores, ela 
acha possível que o cenário visto em alguns países da Europa, 

onde cidades inteiras precisaram retomar a quarentena, não 
se repita por aqui. Ela acrescenta, porém, que outros cuidados 

serão decisivos para que isso se concretize. É o caso da exigência 
do passaporte vacinal e da testagem, esta muito importante para 

o controle em relação à Ômicron, cujos riscos ainda não estão 

totalmente compreendidos pela comunidade científica 

“A Covid-19 nos ensinou que não podemos cometer 
descuidos, porque ela nos traz surpresas num período muito 
curto. O que era bom pode tornar-se péssimo rapidamente”, 
alerta, Nesse sentido, Raquel ainda considera um equivoco 

a não utilização de máscaras em locais públicos, como foi 
liberado recentemente no Rio. O relaxamento das medidas 
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combinado à aglomeração, sobretudo em locais fechados, 

pondera, mostrou-se arriscado na Europa. Portanto, não custa 

reforçar que um pouco de cautela não faz mal a ninguém. “A 
pandemia não chegou ao fim, e as chances de o mundo acabar 
amanhã são bem pequenas.” 

Enquanto não há sinais de um grande meteoro em direção 
à Terra, quem é de carnaval aposta todas as fichas na folia 

que marca o ápice transante do verão, mesmo diante dos 
cancelamentos da festa anunciados por cerca de 50 cidades. 

Para essa turma, será o maior fervo de 

todos os tempos. “Vai faltar 

agenda”, prevê Krishna. “Vamos 

ter um contatinho para a manha, 
um para a tarde e outro para a 
noite. O clima no Rio já mudou. 

Imagina quando chegar levereiro? 
Vai ser uma loucura sensual” 

A relações públicas Laura 
Arantes, de 26 anos, também 

já está de olho na festa da carne 

mais carnal de todas. Para ela, até 

segunda ordem, relacionamentos 

mais sérios vão ficar para depois 
da temporada. "Só vai ter romance 
se ficar estabelecido que o beijo 

em outras bocas está liberado. 
Inclusive, tenho notado muitos casais abrindo a relação”, 

observa. Ela afirma que a jogação é tamanha que mesmo 
quem não é bissexual tem se permitido beijar todas as bocas, 

sem exceção. “Sempre gostei de ficar com amigas em festas, 

mas agora tenho marcado encontros com mulheres também.” 

Passageiro do mesmo bonde que Laura, o arquiteto José 

Guilherme Almeida, de 27 anos, diz ter vivenciado uma virada 
de chave nos últimos meses, Depois de tanto tempo recluso, 
decidiu, por ora, deixar a “coisa do romance” de lado. “Quando 

voltei à noite, já não estava tão sentimentalmente disponível”, 

analisa. “Não estava nem ai se era homem ou mulher. Queria 

mais era beijar na boca. Meu estilo é: respirou, a gente se pega.” 
O carnaval, segundo ele, será um “surto” do qual faz questão 

de participar. “Vai ser uma experiência antropológica 
transcendente”, filosofa, antes de encerrar a entrevista com 

um pedido: “Avisa no texto que estou solteiro, por favor”. 
Se restava alguma dúvida, o recado está dado. & 

“A COVID-19 NOS ENSINOU 
QUE NÃO PODEMOS COMETER 
DESCUIDOS, PORQUE ELA 
NOS TRAZ SURPRESAS NUM 
PERÍODO MUITO CURTO” 
RAQUEL STUCCHI, INFECTOLOGISTA ARQUIVO PESSOAL 
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LUANA GENOT 
igenotiosimaigualdaderacialcombr 

DESCANSE EM PODER 
uem me conhece sabe o quanto acho 
homenagens póstumas absolutamente 
necessárias. Mas, às vezes, fico com 
o gosto amargo que pode ser traduzido 

Ao mesmo tempo, penso: "Você 

admira alguém?” Tente fazer com 
que essa pessoa saiba disso agora, 

se possível, enquanto ainda respira. Já estou pensando com 
quem preciso ser ainda mais vocal sobre minha admiração. 

É algo que tento reproduzir nas minhas escritas, aqui 

e nas redes, e no meu trabalho. É uma constante corrida 

contra o tempo e contra as bolhas de informação da internet 

e da vida. Mas, neste caso, creio ter chegado tarde. 
Foi assim que me senti ao saber da morte do designer 

Virgil Abloh, domingo passado. Numa de suas entrevistas, 

ele disse: “Não fui feito para uma passarela, mas vou projetar 

uma passarela que crie uma mudança no sistema...”. E assim 
fez ao revolucionar o streetwear e a moda. 

Se você não conheceu Virgil Abloh, faço questão de 
ressaltar um pouquinho do que sei e descobri e que já basta 
para que suscite minha curiosidade e respeito. Nasceu em 

Chicago, filho de pais com origem em Gana, Foi o primeiro 

designer negro à frente da direção artistica da marca de luxo 
Louis Vuitton, cargo que assumiu em 2018. Em 2012, criou 
a própria grife, Off White, conhecida pelos famosos e 
cobiçados tênis com lacre. 

Conheci Abloh navegando pela internet, sedenta 
por referências e passei a segui-lo. Assim como Olivier 
Rousteing, da Balmain, dois grandes nomes de profissionais 

negros jovens à frente de marcas 

renomadas de moda. 

Também de maneira tardia, descobri 
que Abloh e eu tivemos em comum 
uma passagem pela Universidade 
de Wisconsin-Madison. 

Sua trajetória ficou marcada pela 
parceria com Kanye West, responsável 
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com aquele: “Gostaria de ter conhecido e 

reverenciado mais esta pessoa em vida”. 

por catapultá-lo para o mundo, suas diversas collabs com 
diversas grifes, o fundo que criou para bancar bolsas de 
estudos de jovens negros. Sua doação para o movimento 
HBlackLivesMatter e os ataques que recebeu após ter 
criticado saques feitos durante algumas manifestações. 

Soube do ocorrido por meio de uma foto postada no feed 
de Samantha Almeida e imaginei que fôssemos celebrar mais 

um de seus grandes feitos. Mas estava errada. Na sequência, li 
a homenagem feita por Luiza Brasil dizendo que Abloh rompeu 

os códigos existentes, colocando a cultura de rua e do gueto 
como pertencentes de espaços de luxo. Depois do choque, vi 
cenas que me chamaram atenção: Bruno Astuto e Roque, filho 
da Regina Casé. O pequeno Roque dizia estar triste com a morte 

do estilista e mostrava camiseta e tênis criados por ele. E Bruno 
mostrou um vídeo de uma aparição recente, possivelmente 
uma das últimas publicações de Abloh. 

Depois esbarrei com as demais homenagens de Pharrell 

Williams, Idris Elba, Victoria Beckham. Abloh, de fato, 

marcou diversas gerações e personalidades de diferentes 
estilos. Sua partida, aos 41 anos, foi um baque inesperado, 

Sabendo o quanto nós, pessoas negras, somos sedentas 
por exemplos para nos espelharmos, sinto que, quando um 
de nós, que alcançou notoriedade com seus discursos, obras 

e presenças, morre, deixa um vácuo gigante. Não só pela 

saudade que as aparições físicas deixarão. Com ela, vai todo 
um peso de representatividade. 

Foi assim com Chadwick Boseman, o eterno pantera 

negra. Foi assim com Abloh. Ao mesmo tempo, fica 

um grande legado. E é ele que passaremos adiante. 
Virgil Abloh sua criatividade, pioneirismo e legado 

não serão esquecidos. Descanse em poder, & 

mm VIGILABLOHFO! O PRIMEIRO 
DESIGNER NEGRO À FRENTE DA 
DIREÇÃO ARTÍSTICA DA MARCA 
DE LUXO LOUIS VUITTON, 
CARGO QUE ASSUMIU EM 2018 ILUSTRAÇÃO SHUT TERSTÓCK 
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GARANTA O SEU INGRESSO PARA 
ESSA DELICIA DE PROGRAMA. 

Devido aos protocolos sanitários, este ano, teremos 

um número de ingressos reduzido para cada dia. 

Então, dá uma olhada na programação, que está 

cheia de atrações incríveis, e escolhe logo os seus dias. 

“4 Aulas com grandes chefs 

t* Programação musical de primeira 

“4 Quiosques de restaurantes e trucks famosos 

“4 Espaço mais amplo e charmoso 
“? Feira de Produtores do Rio e de Cachaças 

4? E, claro, muito alto astral. 

Arte em 
Olejaiisiato:s 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mm Saiba mais em 

riogastronomia.com (Driogastronomia 

Patrocínio 

Naturguy *Y” Cesto SEBRAE 

Porceno Ticketeno Oficial 

Zona Sul Dé Ses ifood LJ ingresso certo SIND GUTO, o Renimerantes 
Coriocas de Coração 



Jogo de luz 
e pétalas 
deorgarza 
no verão 2022 
de Lenny 
Niemeyer 

Por GILBERTO JÚNIOR 
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QUE 
MERGULHO! 
A MODA PRAIA MUDA DE STATUS 

COM MODELAGENS FORA DO COMUM, 
ESTAMPAS ARTÍSTICAS E MATERIAIS 
QUE VÃO MUITO ALÉM DA LYCRA 

Foi em Paris, no dia 5 de julho de 1946, em volta da piscina 

do Hotel Malitor, no I6ême, que o biquíni foi visto pela primeira 
vez. Criação do engenheiro de carros transformado em estilista 

Louis Réard, o duas-peças encontrou no extenso litoral brasileiro 

sua verdadeira vocação. Foi enfeitado com lacinhos, construído 

com materiais inusitados como o jeans e saiu das mesmice 

com modelagens absurdas, elevando seu status, deixando de 

ser meramente um “produto” de ir à praia. De repente, 

o beachwear ganhou contorno couture, luxo na última 

potência. Depois de um longo e pandêmico inverno, 
o verão 2021/2022 — 75 anos após o look impactar 

o mundo — promete fazer suspirar até a mais 

incrédula das fashionistas. 

Com um desfile apoteótico no Caminho 

Niemeyer, em Niterói, a estilista santista Lenny 
Niemever celebrou 30 anos da marca que leva 

seu nome revirando o baú, mas com o cuidado 

de olhar para a frente, Os maiôs, fundamentais 

para a evolução do segmento, impressionaram 

com pétalas de organza e formas arquitetônicas. 

A Blueman, de Sharon Azulay, investiu no lurex, 
em aviamentos banhados a ouro e no brilho de 

constelação de estrelas. “São roupas que vão além 

da areia”, observou a estilista da grife. A Agua 

de Coco, de Liana Thomaz, flertou com as artes 

e trouxe a obra da pintora Tarsila do Amaral para 

a moda praia. Elegante, a Vix, de Paula Hermanny, 
e — 13% 

mirou os recortes para tirar O biquíni do sério, recurso mn 9 “ | TN 
” já Pu á | | 

também utilizado pela Haight, de Marcella Franklin. » | a 
“A | , 
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A DEDEDTADIAnNnA PRE E a las RE 
ud mrRErER ori Lu Ô pretinho básico da Vix sai do sério 

com efeitos poderosos. O brilho da 

Blueman, que celebra 50 anos em 2022 
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protagonismo 
no verão 
da carioca 
Halght 



FOTOS: DIVULGAÇÃO 

a e = A [ = i i = 
hm f | | , ; | LA, km 2 À be ÉÀ qem | | N | | | be JL! [| [ | 
oo ta — ni É a | REA a Li tg Li ha a a o E 

— | —-—- e mo Í — a ou i ta mm = Em E a e, , 

ui [ | LI IN Ra 4 231 | mil | = | dh | | 
À fu “ie! me” dar Mi — É Mt o! e À Ma a e 

mm — ir | —-. ' “e | mta, no | | | E — o o à? | | J T- , E a 

“mm ] | iii E | W “ia, 
q E 1 1 W Na e, É is as 17 e. | | Fate, 

— 4 p= pa RR = ) a ja - = | ir A — — A = 
! | )| "4 d | FAN a [ AI di | A É 

— — im — ug pm | | A | q 
/ fis Ls “co e Es 1 E 1 k ASTRO) PA, sua) 

Segundo a stylist Manu Carvalho, muitos desses looks são 
apenas para desfilar, causar nas redes sociais. É um statement 
[ashion. “São peças para serem usadas no pré ou no pós-sol 

por Colts dos designs incomuns Es por muitas VEZES, serem 

mais compostas, com menos pele aparente”, analisou Manu, 

ressaltando que muitas marcas de prêt-a-porter mergulharam 
de cabeça no beachwear ou em coleções resort. 

A carioca Andrea Marques uniu forças com a paulista 

Summer House e desenhou modelos chiques com 

estampas interessantes. “Era um desejo acompanhar 
a cliente em todos os momentos do dia”, disse ela. 
A PatBo, de Patricia Bonaldi, colocou nas araras biquínis, 

maiôs e deliciosos vestidos e calças. 

Em Paris, onde tudo começou, a Chanel - 
' a eg =" 1 EF : aa , à ú | Eldx dd Pat Bo apresentou uma praia glamourosa, mesmo RRPRERETE dec a =, À énontuado 

caminho da Balmain. Em Milão, Versace Ra ! q “e parGalças o 

é Fendi investiram na ostentação. & 

| Agi TE 
k 

JM | 

R - po ME pe MS 

“ud 

O look glam 
brilhou na 
passarela 
da Balmain, 
em Paris. 

Ao lado, 
a parceria 
de Andres 
Marques 
coma 

E , Summer 

en je E House 
d Prale 
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MODA 

Na passarela 

go ultimo 

desfile da Dior, 
em Paris, ( 
o verde foi 
protagonista 

NAL. 
ABERTO 

moldi=E=[ojoit-No[-Ex-lapjojo g= [6 [= Mon ri-igo = 

oferece otimismo e frescor ao visual. 

Dislate/gr=|-E-[oBal=[0)p Rr jo JD E=Do 

diferentes tonalidades para uma 

migojo [Njor=[o No [Li-Igd[o-E=Ne[=ijoejf-jof- 

1. Clog, Pége, R$ 1.280. 2. Fone, JBL, R$ 799 na Submarino. 
3. Vestido, Zattini, R$ 1.499,40. 4, Perfume, Ralph Lauren, 

R$ 403,89 na Americanas. 5. Óculos, LBA Shop, R$59,70. 

6. Bandejas, Arquivo Contemporâneo, preço sob consulta. 

7. Kit Velas, Granado, R$ 86. B, Salto, Bottega Veneta, og qe 

preço sob consulta. 9. Skate, Americanas, R$ 169. , me — 

10. Saia, Forum, R$ 551.11. Poltrona, Samuel Lamas | 
na Arquivo Contemporâneo, preço sob consulta. 
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EDIÇÃO DE MODA: LARISSA LUCCHESE SET DESIGN:HUGO TEIXEIRA. ASSISTÊNCIA DE 5 JESSICA GABRIEL 4 SSISTENCIA DE FOTO: JULIANA GALES, AGRADECIMENTO: EMPÓRIO JART 

IA DESEJA 
Por LARISSA LUCCHESE 

ETERNO 
LISGADO 

Foto LEANDRO TUMENAS 

A bolsa com cantos 

reforçados lembra antigos 

baús da centenária grife 

francesa. A peça é uma das 

criações mais icônicas do 

designer norte-americano 

Virgil Abloh, falecido há 
exatamente uma semana 

Bolsa, Louis Vuitton, 
preçosob consulta 



MODA 
Por GILBERTO JÚNIOR 

CORPO 
LIVRES 

Nem modelo tamanho 
regular nem plus size, 
acatarinense Andressa 
Almeida,de 30 anos, 
é um nome forte dentro 
do movimento “Mid 
size” A seguir, ela fala 
mais sobre o termo 

O que é o“Midsize"? 
É um movimento 
de acolhimento para 
meninas que sempre 
sesentiramno "limbo 
por causado tamanho 
de seu corpo, Ou seja, 
nunca se identificaram 
como magras ou gordas. 
Não sei qual é meu 
IMC. No passado, no 
entanto, esses números 
contribuiram para minhas 
distorções de imagem. 

Acredita que corpos 
reais na moda são uma 

tendência passageira? 
Não acredito que seja 
passageira, uma vez que 
o movimento da 

autoaceitação está cada 
vez mais forte E os 
corpos são esempre 
serão diferentes, 
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DAS 
ESTRELAS 
Ludmila, Grazi Massafera, 

Manu Gavassi e Preta Gil 

são as responsáveis pela 

nova coleção de praia da 

gigante do fast fashion 
C&A. O quarteto assina 

linhas diferentes 

inspiradas em Alter do 
Chão, no Rio de Janeiro, 

em Fernando de Noronha 

e em Salvador. 

“Diferentemente dos anos 

anteriores, quisemos unir 

o DNA de pessoas reais e 

pontos de vista autorais às 

maravilhas turísticas do 

Brasil”, explica Mariana 

Moraes, diretora de 

marketing da rede. 

mm |) Á DA BAHIA 1 
” a Depois do sucesso da primeira coleção, a 

O DP a. Ed N Havaianas convidou o estilista baiano Isaac Silva 
d | para criar uma nova safra de sandálias e roupas 
ao Ê | UR “Esse trabalho surge como uma lente de 

e | aumento para o sensorial São infinitas as 
r e a | hs definições para a Bahia, tema da linha, 

= pois sua exuberância é múltipla, diversa, 
U Gi | | a sedutora e encantadora, como um 
ê ne E =u convite constante à celebração da vida”, 

| WE ss . po) diz o designer À partir de R$ 247,99 of. a ano [os 5 - y 2” s : www havaianas com. 

O NEOPRENE E | 
VERDE A designer carioca Tess /(ERL E Chuairi é o nome por 

DA TESSALT sc 
at ais da marca de roupa SUIT E UM esportiva eco-friendly. 
DA D(O COM ES pega PART! confeccionadas no 

ANDRESSA o a necprene à base de 
ALMEIDA planta, são italianos. FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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[SAPATILHA 
mic MUDO 
me MUNDO 

”" É 
À BAILARINA BRASILEIRA QUE SE 

TORNOU CONHECIDA MUNDIALMENTE 

AO PINTAR AS SAPATILHAS COM A 

COR DA SUA PELE. 

0006 NAS LIVRARIAS E EM E-BOOK G/OBOLIVROS 
ver globolivros com.br 



Apresentado por GRUPO PAULA BELLOTTI 

QUESTÃO DE PELE 
Por Dra. PAULA BELLOTTI, Diretora Técnica Médica do Grupo Paula Bellotti e Membro-titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia — CRM 52-61036-1 
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flacidez é uma queixa frequente em nossa práti- 

ca diária e um desafio permanente, que impul- 

siona as pesquisas por novas tecnologias e as- 

sociações, capazes de desacelerar o processo continuo 

de degradação de colágeno e regenerar a pele, para que 

ela recupere a firmeza, densidade e espessura perdidas 

com o tempo. Nesse cenário, os fios high tech são hoje 

uma alternativa extremamente eficaz no tratamento da 

flacidez cutânea. Eles são feitos de polidioxanona (PDO), 

um material altamente seguro, biocompatível e absorvi- 

vel pelo organismo, usado há mais de 30 anos na medici- 

na para fazer sutura cirúrgica. Atendendo a pedidos de 

nossos pacientes e seguidores, voltamos a este tema na 

última edição do ano da Questão de Pele, na qual conver- 

so com a Dra. Bianca Bretas, chefe do nosso Centro de 

Imagem Diagnóstica, e que vem se especializando, cada 

vez mais, nas técnicas de implantação dos fios. 

Paula Bellottl: Qual a diferença dos novos fios 

high tech para os fios de sustentação de 

alguns anos atrás? 

Bianca Bretas: As tecnologias avançam e os fios 

atuais, fabricados roboticamente em 360º 4D, apresen- 

tam maior capacidade de promover hfting e sustenta- 

ção cutânea, além de serem mais delicados que os an- 

tigos, garantindo um pós-procedimento tranquilo para 

o paciente. As espículas dos antigos eram mais grossas 

e isso trazia mais desconforto nos dias seguintes à co- 

locação dos fios. 

Paula Bellotti: Hoje dispomos de alguns tipos 

de fios com finalidades distintas. Em que casos 

cada um deles é mais indicado? 

Bianca Bretas: São múltiplas as indicações, justamen- 

te porque temos vários tipos de fios, desde os modelos 

lisos - voltados à bioestimulação de colágeno, elastina 

e ácido hialurônico endógeno — até os de tração, indica- 

dos para pacientes com um grau mais avançado de fla- 

cidez. Os primeiros podem ser usados por qualquer pes- 

soa e em várias áreas da face ou do corpo para induzir a 

neocolagenese. Já os de tração (espiculados) são reco- 

mendados para pacientes que ainda não querem se sub- 

meter a um lifting cirúrgico, 

Ou seja, minimamente invasivos, eles são uma ótima 

PHOTO DIAFRAGHA BY MÁRCIA FASO | 



opção para tratarmos aquela flacidez mais acentuada. 

Cabe ao dermatologista-especialista avaliar o pacien- 

te, criteriosamente, indicar o melhor tipo de fio para 

cada um e definir o local correto de aplicação, para que 

se obtenha um estímulo máximo de colágeno. E vale o 

alerta: nem todos os fios de PDO são iguais. A escolha 

do material é muito importante. Os fios high tech apre- 

sentam uma bioengenharia, que possibilita a formação 

de uma trama de colágeno ao seu redor, capaz de pro- 

mover uma maior regeneração e reconexão tecidual, 

trazendo melhores resultados. 

Paula Bellotti: Quais as áreas mais propícias ao 

tratamento com os fios high tech? 

Bianca Bretas: Os fios lisos, de bioestímulo de coláge- 

no, podem ser usados em qualquer região da face (in- 

frapalpebral, malar, glabela, rugas “código de barras” e 

contorno mandibular) ou do corpo (pescoço, colo, ab- 

dômen, coxas, glúteos e braços). Já os de tração podem 

ser usados, além da face, em áreas corporais com per- 

da importante de colágeno (ptose), como no abdômen, 

por exemplo. Uma vantagem é que eles são muito ver- 

sáteis, podendo ser feitos, com segurança, em qualquer 

área corporal, ao contrário dos bioestimuladores inje- 

táveis que, apesar de muito indicados também para o 

tratamento da flacidez, apresentam algumas limitações 

quanto às áreas de aplicação. 

Paula Bellotti: Quais os benefícios de fazermos a 

implantação dos fios com auxílio do ultrassom guia? 

Bianca Bretas: O ulltrassom diagnóstico confere mais 

segurança ao procedimento porque nos permite ma- 

pear, lá dentro da pele, resíduos de injetáveis prévios e 

alguns vasos importantes, a fim de evitarmos compli- 

cações e hematomas depois. Também gosto de fazer o 

ultrassom na hora em que estou passando o fio, para ve- 

rificar se ele está posicionado no plano correto, o que é 

fundamental para obtermos um bom resultado e evitar- 

mos qualquer problema. Os fios têm de ser colocados 

em uma camada subcutânea específica, nem muito aci- 

ma, nem muito abaixo, e o ultrassom diagnóstico é um 

aliado importante nessa hora. 

Paula Bellotti: Você considera a imagem diagnóstica 

da pele um divisor de águas na Dermatologia? 

Bianca Bretas: Sim, ela é um diferencial em todos os 

nossos protocolos e representa um avanço enorme, 

pois são equipamentos e softwares, muitos deles do- 

tados de Inteligência Artificial, que nos permitem fa- 

zer, em tempo real, uma análise minuciosa da pele do 

paciente, para saber como ela está se comportando 

em todas as suas camadas, medir o nível de colágeno e 

a integridade da barreira cutânea. 

Paula Belloiti: Que outras tecnologias ou 

protocolos podemos associar aos fios para 

potencializar seus resultados? 

Bianca Bretas: Costumamos combiná-los a outras tec- 

nologias voltadas ao tratamento da flacidez, como o ul- 

trassom micro e macrofocado, que deve ser feito antes 

da implantação dos fios. Também gostamos bastante 

dos resultados obtidos através da associação deles com 

bioestimuladores injetáveis, como o ácido polilático, 

que nos permite alcançar um estímulo máximo e difu- 

so de colágeno. Já os protocolos de superfície de pele, 

como os lasers, são muito bem-vindos no pós, uma vez 

que conferem uma pele mais bonita, uniforme e viço- 

sa, complementando os resultados. Muitas vezes, pre- 

cisamos ainda refinar o tratamento com o uso de pre- 

enchedores em determinadas regiões que apresentam 

uma ptose (queda) mais acentuada, causada pela flaci- 

dez. São pequenas áreas que, em casos específicos e de 

forma bem sutil, precisam ser revolumizadas. 

Paula Bellotti: Ou seja, cada vez mais observamos 

a importância da customização dos protocolos 

de tratamento para cada paciente e da 

expertise do dermatologista... 

Bianca Bretas: Exatamente. Não existe “receita de bolo”. 

Os protocolos hoje são muito personalizados e podem en- 

volver associações diversas, de acordo com as necessida- 

des de cada paciente e sempre seguindo o nosso concei- 

to de Global Skin Treatment, que é justamente esse olhar 

único e global sobre cada paciente para entregar a ele 

o melhor resultado, tratando todas as camadas da pele. 

Conteúdo publicitário produzido por glab.globo.cem 

NANDA CARNHEVAL] 



PRATA NOS OLHOS E SOBRANCELHAS PENTEADAS PARA CIMA GARANTEM VISUAL MODERNO 

BI £/ 
PoriSABELA CABAN 

FotoLEANDRO TUMENAS 

BRILHO 
NO OLHAR 

A sombra metálica é 

fofo o pitofo -Noj=|gijo[-]o[-| 

maquiagem criada pela 

beauty artist Fernanda 

Suzz, ideal para os dias 

(e noites) mais festivos. 

WO bio jmof-F- Tool dolcir- Toro pa 
textura. Apliquei a sombra 
de maneira fluida, sem 

acabamento”, explica 
Fernanda. A sobrancelha 

com fios bem penteados 

para cima eogloss nos 
lábios arrematam o visual. 

“Já o cabelo vem com 
muito volume.” 

ÉNCIADE HELÓ COUTINHO E JULIANA MARTINS: MODELO: GABRIELLA MAYARA: ÉS; TRATAMENTO DE IM AGEM DAVID KUHN, AGRADECIMENTO: E MPÓRIO JARDIM 

“ 

BELEZA: FERNANDA SU ASSISTÊNCIADE FOTO: 



DIVULGAÇÃO E SHUTTERSTOCK 

ha E a Judo as: ade toagé O SAE eder] 
A ” ss - 

DE FRENTE PARA O MAR 
Para engrossar a (hiper) crescente lista de treinos ao ar livre, na praia do Rio, 

o Beach Cycle acaba de se instalar no Posto 9, Ipanema, oterecendo aulas de 

spinning pé na areia — ou melhor, pedal na areia. A personal trainer gaúcha 

Bianka Piva, à frente da nova “academia”, trouxe da Califórnia a metodologia 

de som imersivo, usando um sistema de headphones que permite ouvir a música 
e o comando da professora. Há aulas avulsas (R$ 69) e também em diferentes 

pacotes. Às reservas são feitas pelo site www.beacheycle.com.br 

ICAGISCMO ALIBICLIL AR ALII ADE 
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Para quem adora piercings, 
saiba que existe uma análise 
que podeser feita sobre os 

tipos ideais de perfuração 

& joias, de acordo coma 
anatom:a de cada orelha 

Chama-se visagismo 

auricuiar “O objetivo 
é chegar a um projeto 

personalizado que traduza 

o estilo cia pessoa”. resume 
Carine Borges, bocypiercer 

do estudo Banzal. 

PERFUME 

é Di SOL 

A embalagem de Cheirõsa, 

eau de parfum novissimo da 

Solcde Janeiro, é inspirada nele, 

astro do verão que deunomea 

marca. À tampa facetada capta 
luz, criando uma dança de raios 

cintilantes. Dentro, notas de 
caramelo salgado, pistache, 

jasmin e baunilha. Por R$ 549 

(S5Omi!) e R$ 189 (Bml). 

www sephora.com,br, 

CAUSANDO E 

A edição limitada dos novos 

batons vibrantesdaM AC 

homenageia o artista plástico 

Keith Haring, em embalagens 

icônicas. E 100% do valor 

das vendas val para a fundação 

da marca, Viva Glam, 

à queapoia, entre 
outras causas, 
mulheres em 

situação de 

vulnerabilidade. Por 

(R$ 99) www mac 

cosmetics. com.br. 
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BELIZA 

NOSSA EQUIPE EXPERIMENTOU DIETAS ucos, chás gelados, colágeno e “guloseimas” 

DETOX, TRATAMENTOS ESTÉTICOS COM como bolinho de mirtilo. Tudo elaborado 

RESULTADOS RÁPIDOS E MASSAGENS | para realizar um detox ligeiro antes das 

MODELADORAS OS RESULTADOS? festas de fim de ano. Aparelhos de ponta 

CONTAMOS TUDO AQUI! à dos consultórios dermatológicos também 

entraram no programa e de CaiiipHos 

eletromagnéticos para 6 Corpo, que 

“ prometem equivaler a 20 mil repetições de 
exercícios, até agulhada na papada do rosto. Para completar, 

massagens drenantes. Na última semana, quatro jornalistas 

da equipe ELA mudaram totalmente suas rotinas para contar 

o que de fato ajuda a perder medidas e desinchar. Confira! 
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SHUTTERSTOCK (PRINCIPALY, FILTRO DE BARRO (54l MAOJF DIVULGAÇÃO 

ISABELA CABAN 
CINCO DIAS DE LOW CARB 

Minha aventura dietética foi 
com a Buffit. Engordei 15kg no 
último ano e encarei o desafio 

como um estimulo para voltar 

ao peso. O Detox Slim inclui 
todas as refeições lowcarb, 
com waffle, tortinha de 

frango, creme proteico e 

chás gelados. Senti um 
pouco de fome, mas a rotina 

agitada ajudou a esquecer. O melhor: 

acordei no dia seguinte com menos 1,5kg! Segui mais quatro dias 
e eliminei, no total, 3,2kg. Valor: R$ 414, o pacote; lg O buffit. 

BUMBUM DURINHO? 

Deitei de bruços no consultório da dermatologista Gisele 
Torok, e duas ponteiras do CMSlim foram amarradas, uma 
em cada “banda”. O aparelho de campo eletromagnético 

estimula a contração muscular e uma sessão de 30 minutos 
equivale a 20 mil repetições de um exercicio, explicou a 
médica. Consegui chegar ao máximo da intensidade, sem dor 

— parecem pregos sem pontas martelando. Sabe que achei 
meu bumbum ligeiramente mais firme? Mas já passou. 

Valor: R$ 450. www.giseletorok.com.br. 

DRENAGEM INDIANA 

Para atenuar o inchaço que tanto me persegue, escolhi a 

massagem indiana Abhyanga. Na salinha no Centro de Meditação 

Transcendental, no Leblon, Sônia Filgueiras usa uma panelinha 
para aquecer o óleo vegetal, que é espalhado dos pés à cabeça. Sai 

bem lambuzada, inclusive no cabelo, e fui direto para casa Meu 
marido disse que meu rosto parecia mais fino, e com aparência 

de uma bela noite de sono. Valor: R$ 320. Tel.: (21) 99108-2252. 
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LÍVIA BREVES 

SETE DIAS DE CETOGÊNICA 

Fazer dieta pode ser dureza, mas 
durante os sete dias do protocolo 

cetogênico do Projeto Emagrecida, da 

chef Carol Antunes e a nutricionista 
Helena Villela, eu fiquei ótima. São 
pratos quase sem carboidrato, mas 

que não deixam nada a dever no sabor 

— e nem na quantidade. Comi linguado ao molho de 
camarões e farofa de brócolis e bolinho de mirtilo enquanto perdia 
2.5kg de gordura. A barriga fica fininha. Uma dica para quem não 
tem tempo é encomendar os pratos na Contém. Valores: R$ 447 

(desafio) + R$ 1.200 (refeições). lg: Gprojetoemagrecida. 

ÂNGULO MARCADO 
Quem me conhece, sabe que admiro um rosto delineado, com a 
lateral marcada e sem papadinha. Por muitos meses, foi exatamente 

o que a máscara cobriu, mas, agora, queria testar algo para essa área 

Os dermatologistas Daniel Coimbra e Marcella Alves, da Clinica 
Les Peaux, na Gávea, sugeriram a aplicação de Radiesse, que, além 
de definir o ângulo da mandíbula, é um bioestimulador de colágeno. 
Nada de dor: os 20 mirutos de sessão foram suaves. Quando 

levantei, fiquei chocada com o resultado imediato. Valores: a partir 

de R$ 2.450. Tel.: (21) 2540-0803. 

MASSAGEM DETOX 

A fama da esteticista Miriam Castello eu já conhecia. Ela tem 

clientes como Sabrina Satto e Grazi Massafera. Mas a massagem 
para a face e o corpo Be Love, um protocolo criado por ela, eu estava 
ansiosa para experimentar. Em duas horas, relaxei, drenei e até 
amenizei ruguinhas. Na pele, só cremes orgânicos. Valores: a partir 

de R$ 300. Tel.: (21) 99620-3166. lg: GomiriamcastellO. » 

AS JORNALISTAS PERDERAM 
ENTRETQUILO E S QUILOS, 
EM PROGRAMAS DE DOIS A 
SETE DIAS: DETOX PRE-FESTAS 
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BELEZA 

MARINA CARUSO 

DOIS DIAS DE LÍQUIDOS 

Com a agenda de trabalho cheia 
de eventos, optei por uma dieta 
líquida de três dias (com sucos 

da Greenpeople) ao invés de 

me comprometer com uma 
semana lowcarb e furar. 

No primeiro dia de detox, 

no entanto, levei meu filho 

a uma festa e sucumbi aos 

salgadinhos. Ou seja: em 
vez de três dias, fiz dois e, 

confesso, quase morri. Não de fome, mas de vontade 

de tomar algo quente e mastigar um sólido, Desinchei, mas perdi 

só um lkg. Valor: R$ 119,30 (kit com 8 sucos por dia). 

MENOS BARRIGA 

Depois de anos de luta, desisti da barriga chapada, mas ainda 

sofro com um lado do estômago que “dobra” mais do que o outro. 

Pedi à dermatologista Juliana Neiva que me ajudasse reduzir a 
gordura localizada ali em quatro dias. Ela riu, disse que não opera 
milagres, mas topou o desafio. Sugeriu Ultraformer, ultrassom 
que quebra células de gordura com calor; CM Slim, campo 

eletromagnético que aumenta o metabolismo e o tônus muscular; 

e uma terceira máquina chamada Legacy, mix de radiofrequência, 
intravermelho e sucção. Resultado; minha dobrinha ficou 0,6 cm 
menor. Parece pouco, mas fez uma bela diferença no espelho. 

Preço sob consulta. Tel.: (21) 2512-8488. 

SPA DETOX 

Seguindo os conselhos de uma amiga que manja tudo de 

massagens, mergulhei por três horas no Banho Bossa Nova, 
do Spa Maria Bonita, em Ipanema. Comecei com estoliação 

de sal marinho (30 min). Depois, drenagem linfática (30 min), 
massagem redutora (1 hora), argila com manta térmica (30mm) 

e e banho de jacuzzi (20 min). Não sei se perdi medidas, mas saí 

flutuando. Valor: R$ 450. Tel: (21) 2513-4050. 
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JOANA DALE 

CINCO DIAS DE DETOX 

Depois de uma maratona de 

aniversário, meu corpo pedia 

socorro, É o programa Detox in 

Box, da mutricionista Andrea 
Henrique, com cinco dias de 
dieta 100% plant-based, sem 

glúten e sem lactose, caiu 
bem. À carta que acompanha 
as cinco refeições diárias, do desjejum ao 
jantar, foi gatilho; “Potencialize seu detox, colocando pra fora seu 
lixo emocional”. Levei a sério e sábado à noite, quando precisei 
aplacar a ansiedade, recorri a rosquinhas de arroz, liberadas pela 

Andrea via WhatsApp. A moqueca de pupunha com farota de 
castanha e o beijinho de coco, do primeiro dia, eu repetiria toda 
semana. Perdi 1,7kg. Valor: R$ 710, kit 5 dias. Tel.: 3251-9044. 

TCHAU, BIGODE CHINÊS 

Cheguei ao consultório da dermatologista Paula Bellotti com a 
esperança de amenizar minha pochete, Mas, de cara, a médica 
disse que um tratamento desses dura, pelo menos, três meses, 

e que eu teria de perder cinco quilos antes de começar para 
ver resultado. Ao me examinar, sugeriu uma levantada nas 

bochechas, com uma combinação de Ultraformer com Zvet 

(novo ultrassom macrofocado), alternativa menos invasiva 

para quem não quer se jogar no preenchimento. Vinte 20 

minutos depois, lá estava eu sem bigode chinês e com a pele 

viçosa. Valor: preço sob consulta. Tel.: (21) 2294-9514. 

MASSAGEM A QUATRO MÃOS 
Um chá verde dá boas-vindas à DrenoSlim Power, massagem 

para detox do D&D Spa, em Ipanema. Delaine começa com 
esfoliação corporal e me envolve na manta térmica, enquanto 

Dayani faz uma massagem craniana. Na sequência, as duas 
atuam juntas nas pernas e nos braços. A mesma sincronia rola 

na Wonder Touch, modeladora sem dor. Ao final, a diminuição 

dos “furinhos” é significativa. Preço: R$ 280 (DrenoSlim) 
e R$ 260 (Wonder Touch). Tel.: (21) 99712-6677. & FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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EDUARDO MAGALHÃES (CRUDOS TOMÁS RANGEL ICI E ESCAMAS BRUMÓODE LIMA (OTRA) 

Dk 
CONCHINHA 

ESTÁ ABERTA A TEMPORADA DAS OSTRAS, 
QUE GANHAM VERSÕES APIMENTADAS, 

DOCES OU SUPERNATURAIS 

A iguaria combina com verão, brisa do mar e clima de férias. 

Uma das mais novas casas dedicadas à ostra é o Otra, em 

Copacabana. São várias opções: com limão-taiti, com galego 

e sementes de aroeira, com cebola roxa e pimenta-de-cheiro, 

com pesto de alfavaca e castanha de caju e ainda as quentes, 

gratinada com parmesão ou crocante com molho tonkatsu 

(de R$ 12, duas unidades, a R$ 48, uma dúzia). “Nossa 

proposta é servir uma ostra fresca e de qualidade harmonizada 
com um bom vinho a preço acessível e perto da brisa do mar”, 

conta a sócia Carolina Bandeira. 

Em Botafogo, o Crudo Bar, da chef 

Monique Gabiatti, as ostras chegam na 
quinta-feira e são servidas até domingo em 

três versões de molhos, citronette, salsa 

vermelha e salsa pico de galo (R$ 7, a unidade) 

e ainda tem as novidades da temporada, Todas 

bem diferentes, como a que vem com wakame, 
lkura e geminha curada ou o ceviche de ostras 
com leite de tigre e salsa pico de galo. “O molusco 

se relaciona com extremos, ou amam ou odeiam. 

Tem um sabor suave e intenso ao mesmo tempo, 

absolutamente marinho, Frescos e geladinhaos, são 
como um mergulho interno e profundo no mar”, 

descreve Monique. “Como as ostras têm tudo a ver 

com verão, todo ano penso em sabores diferentes, que 

de alguma maneira surpreendem as pessoas e 

evidenciam seu protagonismo.” 

E tem muito mais. No Jojo, no Horto, elas são um clássico 

há dez anos. No novo Irajá. no Leblon, Pedro de Artagão incluiu 

a opção no menu de oito tempos (R$ 380) e ela é servida com 

melão e jamón. No Escama, no Jardim Botânico, elas abrem os 

trabalhos da maioria dos clientes. Vindas de Santa Catarina, elas 

são nativas, pequeninas e têm sabor delicado. O chef Ricardo 

Lapeyre as prepara em duas versões: a tradicional (R$ 9, 

a unidade) acompanhada de limão galego; e a rockfeller, 

gratinada com molho bechamel (R$ 12, a unidade). “Conheci 

recentemente as nativas e fiquei alucinado. São menores, mas 

as melhores que já experimentei no Brasil, Então, não invento 

nada: sirvo frescas com limão galego ao lado, O pessoal senta 
no balcão e pede quantas quiser”, diz Lapeyre. & 
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- TOM, MA ADA E fo) ECOTURISMO EM BONITO, QUE 
EASA DES GURAR a a Agua pç 

EO 

A Gruta: da Lagoa 
Azul foireaberta a 
visitantes no més 
passado: luz que 
ge ete sobre as 

águas é de arrepiar 
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gula de turismo Renata Paz arranca 

um walkie-talkie da cartucheira na 

cintura e envia um áudio: “Recepção, 

Renata saindo da caverna, positivo”. 
É a senha para comunicar o fim do 

passeio para a Gruta do Lago Azul, 

atração de beleza escandalosa do 

município de Bonito, no Mato Grosso 
do Sul Para adentrar o monumento natural tombado pelo 

Iphan em 1978, é preciso descer uma escadaria com 300 

degraus e corrimão, equipado de capacete e máscara (o modelo 

N95 é obrigatório). Reaberta no mês passado, depois de dois 

anos fechada, a gruta com formação rochosa desenhada por 
estalactites é banhada por um lago pincelado de azuis — 

cobalto, celeste e turquesa. “Nos meses de dezembro e janeiro, 

a luz do sol que reflete na água às 7h é de arrepiar”, diz Renata. 

Para não frustrar expectativas, não é permitido mergulhar no 

lago. A última expedição a fins científicos foi há sete anos, quando 

encontraram sinais de animais pré-históricos como 

tigre-dentes-de-sabre e preguiça-gigante. Na mesma época foram 

mapeadas outras 300 cavernas na região, no Parque Nacional da 

Cachoeira do 

Senhozinho, na 

Estancia Mimosa 

Serra da Bodoquena. Abismo Anhaumas, Lagoa Misteriosa e 

Buraco das Araras, entre elas. “O que acontece para surgir essas 

lormações?”, provoca a guia. “A gruta era uma fissura que, depois 
de milhões de anos, formou um buraco debaixo da terra 

preenchida com água do lençol freático”, ensina Renata, nativa. 

Quem nasce em Bonito é bonitense. “Quando era criança e me 

perguntavam de onde eu sou, minha mãe respondia: E só olhar 

para ele”, diverte-se o guia Maycon Portilho. Ele comanda a 
Hutuação no Recanto Ecológico do Rio da Prata, atração que voltou 

a operar em novembro com 100% da capacidade. A aposta é que o 

verão esquente a retomada do ecoturismo, que teve crescimento 

de 27% no primeiro semestre de 2021, segundo o Observatório do 

Turismo e Eventos de Bonito. Além da reabertura tarimbada pelo 
Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), que colocou 
o município na lista de “safe travels”, com protocolos de 

biossegurança, novas operadoras de voo estream o trecho. “Foram 

elaboradas medidas para cada atividade turística. Com a evolução 
da vacinação, a expectativa é receber 240 mil visitantes nos 

próximos meses”, prevê Janaina Mainchein, coordenadora do 

observatório. A rede hoteleira vishambra o calor, com lançamentos 

de hotéis como o Promenade Bonito Al Suites. 
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VIAGEM 

Produzidos com roupa e botas de borracha, colete 

salva-vidas e snorkel (o equipamento é alugado lá), os 

visitantes da flutuação são aconselhados a botar durante 

todo o passeio de 2h30. O programa inclui sessão de fotos 

submersas. “Não é uma atividade de natação. Não podemos 

bater o pé nem tocar o fundo dos rios da Prata e Olho D'Água 

para não levantar poeira e atrapalhar os animais”, adverte | 

o guia, que desliza, suave, os braços na água translúcida 

povoada por piraputangas, dourados, curimbatás e 

matogrossinhos. O recanto é uma unidade de conservação da 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Nos 300 

hectares de terra protegida, habitam 400 espécies de árvores; 

200, de aves; e 65, de peixes. “E uma experiência física e 

emocional. O corpo fica mais leve, com uma frequência 
diferente. Estou chocada como a água é transparente”, 

impressiona-se a florista capixaba Fabiola Moulin, de 27 anos, 
em visita flutuante à nascente do Rio Sucuri. 
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Hasseio de bote pelo 
Rio Formoso, no 

Ecopark Porto da 

lha-para visitantes 

O passeio de bote no Rio Formoso, no Eco Park Porto da Ilha, 

é indicado para visitantes de 8 a 80 anos. Ou mais. A atração foi 

eleita pelo baiano Frederico Rego para brindar o aniversário de 83. 

“Ele tomou a terceira dose da vacina e pediu para comemorar na 

natureza”, festeja o filho, Luiz Rego, também a bordo. No percurso, 

o guia Victor Arruda orienta os tripulantes a remar e fazer “posição 

de cachoeira” para escorregar em módicas quedas d'água. O parque 

é também convidativo para crianças e adolescentes, que podem 

andar de caiaque, bicicleta aquática, stand up paddle e boia cross. 

Uma semana é o ideal para quem namora a ideia de viajar 
para o destino. Tempo suficiente para visitar o circuito de nove 

'achoeiras da Estância Mimosa e Boca da Onça. É prudente 

comprar os ingressos em agências locais com antecedência. 

A depender da programação, o final do passeio termina 
em almoço na fazenda: com ingredientes cultivados na horta. 

A gastronomia bonitense é um capítulo à parte. Dos bares 
mais antigos da cidade, o Taboa serve o melhor caldo de piranha. 



y Guavira, 
fruta típica 

po local 

Moqueca de 
pintado na 
Casa do João 

A GASTRONOMIA BONITENSE 
É UM CAPÍTULO À PARTE. ENTRE 
OS CLÁSSICOS DA CIDADE ESTÃO 
O TABOA, O JUANITA EA CASA DO 
JOÃO: BOA COMIDA E HISTÓRIAS 

Degustar invenções como moqueca de pirarara e pirarucu à 

portuguesa, na Casa do João, ou pintado ao molho de urucum, 

no Juanita, são oportunidades de ouvir boas histórias. Figura que 

batiza a Casa do João, João Roza lembra que encontrou a placa do 
terreno à venda, onde funciona o restaurante, debaixo de um pé 

de dama-da-noite. “Era um pomar lindo, com pitangueira. Hoj tem 

pé de goiaba, carambola, jabuticaba e manga”, aponta João. 

Experimentar os gelados de guavira (fruta exótica, em risco 

de extinção e rainha do verão), jaracatiá, bocaiúva e buriti da 

Sorveteria Sabores do Cerrado e as trufas de castanha de baru, 
tamarindo com doce de leite ou pequi, da boutique Bombons 

do Cerrado, é o auge do “Bonito by Night”, passeio noturno 

inventado pelo guia Marcelo Gil. É a chance de guardar no rolo 

da câmera a foto da escancarada declaração “Eu amo Bonito”, 
na Praça da Liberdade. Se nós registramos? Com certeza. & 

A repórter e a fotógrafa viajaram a convite do Promenade All Suites 
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JAPA 
EM CASA 

Esse sashimi de salmão com ovo de 

codorna de gema perfeita (R$ 65,90, 

dez unidades) é uma das novidades 

do japonês Kimura, que tem lojas 

de delivery espalhadas pela cidade. 

Delicioso e chega rapidinho. 

Pedidos: (21) 3173-7003, 
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LÁNOMORRO, 
QUE BELEZA 

O Mirante da Rocinha 
tem tudo para virar point 
no verão. Em uma área 

aberta, com vista para 
o Cristo Redentor o. 
Pão de Açúcare a Lagoa, 
além dasmatas, o chef 
Glimário dos Santos 
serve pratos como 
feijoadas e moquecas 
(R$ 159, para dois) e 
também petiscos. Para 

acompanhar, drinques 
do mixologista craque 
Alex Mesquita. Reservas: 
(21) 3324-0323. 

JARDIM À MESA 
Rachel Lopes laz o que chama de “gastronomia Noral celta”. Descendente 

WT 

caminhando nos montes e Norestas. Durante a infância, aprendeu a plantar o que se 

come. Depois, fez doutorado em Alimentação e Cultura na Uerj, pós graduação em 
Fitoterapia e Plantas Medicinais e também Homeopatia, ambas pela UFRJ. 

Juntando tudo que aprendeu, a flower chef ensina em seu site (Horalcelta.com.br) 

receitas como cheesecake de clitória (flor conhecida por ativar a feminilidade e a 

libido da mulher), geleia de rosas e bolo de lavanda. Em breve, vem um livro por aí. 

Sardina e Lá em Casa uniram forças e 

criaram uma coleção lindinha de mesa, 

como canecas (R$ 69) e pratos de 
sobremesa (R$79) listradinhos em tons 

náuticos. Está à venda nas duas lojas. FOTOS DE DIVULGAÇÃO 



Ouve, mas não entende? 
Você pode ter perda auditiva! 

“Estou muito satisfeita com os meus aparelhos auditivos 

da Ouvindo mais. Indico a todos!!” 

APROVEITE NOSSA 

SUPER PROMOÇÃO 

p 

APARELHOS AUDITIVOS COM PROCEDÊNCIA 

DINAMARQUESA / RECARREGÁVEIS 

oticon 
PEOPLE FIRST 

“ENQUANTO DURAREM NO: 

Rim Berta Loran 
Atriz e cliente 

Atendimento Domiciliar 

seguindo todos os protocolos sanitários. 
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CRÔNICA 

BRUNOASTUTO 
bruncastutolmewgmailcom 

A MINA SALOMEIA 
erdemos, aos 95 anos, Vania Badin. 

Estrelissima da Casa Canadá na década 

de 1950, “Gisele Búndchen” dos Anos 
Dourados, ela se tornou uma das maiores 

locomotivas do soçaite carioca quando 

deixou as passarelas para se casar com 

o gemólogo e engenheiro mineiro Ted 

Badin, dono de minas de rubis, esmeraldas 

e ametistas. Evidentemente, tinha todas as joias mais incríveis à 

disposição, mas nunca foi chegada ao padrão “madame”. Estava 

sempre com sua coleção de batas maravilhosas, compradas 

nas viagens à Índia e à Tailândia, e adorava uma bijuteria. 
Uma irreverente que sempre disse o que vinha à cabeça, dona 

de uma saga inacreditável. 

Os pais fugiram do Exército Vermelho da Rússia e 

se instalaram na Lituâmia, onde tiveram sete filhos. Quando 

Salomeia, a caçula, completou seis meses, 08 comunistas 

entraram no pais, e os Sarkovas emigraram para o Brasil. 

A família foi trabalhar numa fazenda de café do interior de São 
Paulo, num regime análogo à escravidão. Assim que juntou um 

dinheirinho, o pai alugou um caminhão e levou a prole para São 

Caetano, São Paulo. As crianças brincavam na lama das ruas sem 
asfalto de carrinho de rolimã, como nos trenós russos. Veio a 
mudança para o Rio, sustentada por uma incipiente e pequena 

fabriqueta familiar de móveis. 

Lá pelos 20 e poucos anos, Salomeia bateu à porta da Casa 
Canadá para tentar uma vaga de manequim. Linda, alta e dona 

de olhos verdes flamejantes, foi imediatamente contratada por 

Mena Fialho, a diretora da maison, que a rebatizou Vania, 

apelido de Ivan em russo, “Meu nome tão lindo, e me colocaram 

um de homem. Mas a Mena dizia que soava melhor para os 
padrões tropicais”, suspirava. À fama nacional veio quando seu 

pescoço de cisne foi escolhido para apresentar. pela primeira vez, 
o incrível conjunto de colar e brincos de 12 enormes 

águas-marinhas e 607 brilhantes que o empresário 
Assis Chateaubriand daria à rainha Elizabeth 1 
da Inglaterra como presente brasileiro à coroação 

da monarca em 1953. 

Certa vez, levei-lhe uma entrevista de 1974 
a revista “Manchete” sobre a antiga carreira, 
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em que declarou: “A obrigação da beleza era uma espécie de 

gaiola para a inteligência da mulher. As ideias ficavam ali, nas 
grades da aparência. A mulher inteligente é livre”. Ao que ela, ao 
ouvir as próprias palavras, retrucou: “Temo dizer que avançamos 

muito pouco nessa questão. Não sinto que nos libertamos”. 

Quando Ted pediu sua mão, Mena aconselhou Vania a 

recusar — seria o quarto casamento do empresário, que tinha 

duas filhas —, mas a paixão não tinha mais retorno. Disseram 

sim no Panamá (o divórcio era ilegal no Brasil), e ela, adeus às 
passarelas. A renúncia, no auge, teve outro motivo: a ex-modelo 

apaixonou-se perdidamente por uma das enteadas, Mirna, 

que tinha seis anos. “Foi até bom eu e o Ted não termos filhos. 
Não gostaria de dividir o meu amor com outra filha que não 
a Mirna”, disse-me. No ano passado, Vania perdeu Mirna, 

uma das primeiras vítimas da Covid-19 no Rio. Difícil mesmo 

imaginar uma sem a outra, uma filha amorosa e dedicada 

que deu à luz uma mãe tanto quanto. 
As festas do casal Badin eram memoráveis. Uma delas foi em 

torno do guru Maharishi Mahesh Yogi, o mesmo que encantou 
os Beatles. A anfitniã tirou os móveis da sala, encheu os salões " 

de almofadas e improvisou um pelo de carneiro para servir 
de trono ao homenageado. Uma figura, Vania, 

Depois que Ted morreu, a viúva encontrou um alento na 

arte. Pintava telas gigantescas, cujo vernissage organizou... no 

playground do prédio. Lá pelos 80 e tantos anos, era ativissima 

no Instagram. Avisava que a melhor hora era sempre agora, 
antenada a tudo que pudesse aproximá-la dos papos com os 
netos e os bisnetos. “Estar atenta ao seu tempo é manter-se viva”. 

Figura central da moda na era do glamour máximo, dizia-se 

fã do estilo contemporâneo. “As roupas têm mesmo que ser 

democráticas. Sou a primeira da fila. Detesto papinho de bolsa 
pra lá, bolsa pra ca”. E um dia, numa das várias entrevistas 
que me concedeu, me pediu: “Escreva ai: aprecie a vida, 
mas não perca a rebeldia”. 

Tá escrito, querida Salomeia. & 

BADIN,A GISELE DOS 
ANOS DOURADOS ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 



RICO 

5 noites (25/02 à 02/03/22) 

E *2 CRIANÇAS ATÉ 7 ANOS FREE 
« BAILE INFANTIL 

* RECREAÇÃO INFANTIL 
* CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR* 

“Café e jantar p/ hóspedes do Hotel Resort 
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ALA, BARRA! 

Fala, Barra! 

As cartas encaminha- 

das aos Jornais de 

Bairro (Rua Marquês 

de Pombal 25, 4º andar 

“CEP 20.230-240€ 

talabarratboglo- 

bo.com.br)devemser 

assinadas €. assim 

como os e-mails, 

conter nome completo. 

endereço e telefone do 
remetente. Quando o 

texto não tor suficien- 

temente conciso, serão 

publicados os trechos 

mais relevantes. 

Õ 
oglobo.com.br/rio/bairros 

FABIO ROSSI Ao 

BIENAL DO LIVRO: ESPAÇO DA PREFEITURA PROMOVE 
DEBATES E RODAS DE CONVERSA SOBRE TEMAS DIVERSOS 

Eryul 

RECEITAS DO CHEF DO SELETO, QUE SE APAIXONOU 

PELA COZINHA GRAÇAS A UM FRIGORÍFICO 

Copa Zico: oportunidade para novos talentos no futebol 

mu e 

O GLOBO - BARRA DA TIJUCA, JACAREPAGUÁ, RECREIO, SÃO CONRADO, VARGEM GRANDE E VARGEM PEQUENA 

BANGU, BARRA DE GUARATIBA, CAMPODOS AFONSOS, CAMPO GRANDE. COSMOS. DEODORO, GUARATIBA, INHOAÍBA. JARDIM SULACAP, MAGALHÃES BASTOS, PACIÊNCIA. PADRE MIGUEL 

a UCL 

a 

Ts EA E Rita, nd MES 

PEDRA DE GUARATIBA, REALENGO. SANTA CRUZ, SANTÍSSIMO, SENADOR CAMARÁ, SENADOR VASCONCELOS, SEPETIBA, VILA MILITAR E VILA VALQUEIRE 

Editor responsável Miton Ca mon Filho (mi toncBaglobo com br) Edições impressa e on-line: Lilian Fernandes |lanvogiobo com br). Diagramação: Ligia Lourenço 

Telefones: Redação: 2534-5000 1 5905/5123 Publicidade: 2534-4355 Faturamento: 2534-5484 Crédito: 2534-5860 Endereço: Rus Marquês de Pombal 25 4º andar -CEP 20230-240. 

E-mail: talabarraBioglobo com br 

A Copa Zico Verão Clavis vai ser 

realizada entre os dias9e19no 

Centro de Futebol do Zico (CFZ), 
na Avenida Miguel Antônio Fer- 

nandes 700, no Recreio, e reunirá 
mais de dois mil jovens. À compe- 

tição é uma chance de revelar 

novos talentos do futebol, além 

deter o objetivo de integrar 

jovens de diferentes classes 
sociais. Este ano, 80 clubes ama- 

dores disputarão as categorias 
sub-9,sub-ll, sub-13,sub-l5 e 

sub-I7.0 torneio, realizado desde 
2008, ja revelou jogadores como 

Vinicius Júnior (Real Madrid), 

Reinier (Borussia Dortmund), 
Rafinha Alcantara (Paris Saimt- 

Germain) e Patrick de Paula 
(Palmeiras). Às inscrições, pelo 

site copazico.com/r)/verao2021, 
terminam hoje. Para assistir aos 

jogos, a entrada é grátis. 

Capa: igor Miliord o Papai 

Hei da Feira da Proodência 

FOTO DE Ni ARIA ISABEL 

OLIVEIRA 
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AÇÃO SOCIAL 

Aulas gratuitas 
de panificação 
Iniciativa é de ONG e do chef Marcelo Horta 

MAÍRA RUBIM 
maira rutemiloginão com. be 

p rocurado pela Associa- 
ção Tarde com Maria, 

uma ONG católica sem fins 
lucrativos, o chef e mestre 

padeiro Marcelo Horta, da 

Cozinha Crunch e Levain 

Rio, fechou uma parceria 

chamada Pão de Fátima pa- 
ra capacitar, por meio de 

aulas de panificação, pesso- 

as inscritas nas instituições 

apoiadas pela entidade. A 
primeiraturma teve 60 alu- 
nos, e a aula aconteceu no 
último dia 25 na sede do 

projeto, no Santuário de 
Nossa Senhora de Fátima, 

no Recreio. 

— Nesta primeira turma, 

os alunos eram ex-depen- 

dentes químicos da insti- 
tuição Maranata. Foi mui- 

to bacana vê-los se apaixo- Marcelo Horta. Chef o 

DivULG AÇÃO NICUS ELAT 

mestre padeiro dá as aulas na ONG católica 

EARRA O GLOBO 3 
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nando pera pão, querendo 
aprender mais. Alguns já 

falaram que iam começar a 
vender. Fiquei muito emo- 

cionado — conta Horta, 
Ochetdiz que oobjetivoé 

ensinar algo que a popula- 
ção mais vulnerável possa 

usar para gerar renda e me- 
lhorar suas vidas. Além do 

novo projeto com o chef, a 
Associação Tar le com Ma- 

ria produz atualmente sete 

mil pães e 500 quentinhas 
por dia para doar, Sessenta 

instituições cadastradas re- 
alizam a distribuição des- 

ses alimentos em comuni- 

dades carentes e pa Ld pes 

s0as em situação derua. 

A próxima turma será em 
tevereiro. Mais informações 

em tardecommaria. com.br. 

Av. das Américas, 15.500 
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IENAL DO LIVRO / CULTURA 

Prefeitura tem espaço 
com atrações na feira 
Programação inclui debates e rodas de conversa e de leitura 

MAÍRA RUBIM 
malta rebirmBogiobo com br 

Ar: pais, educadores, 
estudiosos, contadores 

de histórias, mediadores de 
leitura e autores vêm se reu- 

nindo num espaço de cem 
metros quadrados, com ca- 
pacidade para receber até 
cem pessoas, mantido pela 
Prefeitura do Rio no Pavi- 
lhão Azul da Bienal do Li- 

vro. Os eventos estão sendo 
promovidos pelas secretari- 
as de Cultura, Especial da 
Juventude Carioca e Es peci- 

al de Políticas e Promoção 

da Mulher, pela Coordena- 
doria Executiva de Promo- 

ção da Igualdade Racial e 
pela Fundação Planetário 
da Cidade. 

Uma das atrações é a 29º 
edição do festival Paixão de 

Ler, da Secretaria munici- 

pal de Cultura, que este ano 

convida nomes da literatura 
negra para falar sobre iden- 
tidade, representatividade e 
ancestralidade de quinta a 

domingo, às 17he às 19h. 
— [razemos como perso- 

nagem principal a literatura 

infantojuvenil negra, com a 
premiada escritora Sonia 

Rosa como homenageada, 
conduzindo-nos pelos mun- 

dos da bibliodiversidade — 

decora 
VOGUE 

por grandes nomes da 
arquitetura carioca. 

Av. das Américas, 8585 

ENcONLpinHes 
D+ EDIÇÃO DENATAL « 4 

e E Lj 

Ril£o. 

vocue Nf scune 

VOGUE 

Todo domingo 
Sessões às 16h e 1Bh 

Bco 



conta Renata Costa, gerente 
de Livro e Leitura da pasta, 

A curadoria do Paixão de 
Ler é de Sinara Rúbia e Eliseu 

Banori, assessores especiais 

de Práticas Antirracistas da 

secretaria, e todo o espaço da 

prefeit ura segue a temática 

escolhida pela dupla. 
— Estamos na 29º edição 

do festivale estaéa primeira 
vez que uma escritora negra 

recebe homenagem. Consi- 
deramos essa tematica uma 

inovação —diz Sinara, 

Já a Secretaria Especial 
da Juventude Carioca pro- 

moverá intervenções artis- 

ticas e debates, sempre das 

15h às 16h. A Secretaria Es- 
pecial de Políticas e Promo- 

ção da Mulher organizará 

diálogos entre escritoras e 

E “ 

VINO VERITAS 

Pretinhas Leitoras, Às gêmeas Eduarda e Helena estarão no espaço 

Até 

33% 
OFF. 
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personalizado com dicas de 

rótulos e harmonizações! 

www.vinoveritas.com.br 

(O) (21) 99094-0290 

vinoveritasDr 

artistas negras, das 1lh ao 
meio-dia, Esta última con- 

tará hoje coma presença das 
gêmeas Eduarda e Helena, 
de 13 anos, esua irmã caçula 

Elisa Ferreira, de 7 anos, do 

canal Pretinhas Leitoras. 

— Minhas filhas frequen- 

tam a Bienal desde muito 

novas, mas será a primeira 

vez delas como palestran- 

Les. Vejo o convite como 

uma consequência do traba- 

lho que elas vêm desenvol- 
vendo nosúltimos três anos. 

É muito importante a Bie- 

nal abrir esse espaço para o 

protagonismo infantojuve- 

mil. € rianç as e adolescentes 

têm voz — frisa a mãe do 

trio, Ellen Ferreira. 

A Coordenadoria Executi- 

vade Promoção da Igualdade 

Parcele em até 6x sem juros* 
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Racial fará rodas de leituras 
sobre histórias das culturas 

africana e afro-brasileira nos 

dias 7,8,9, 11 e 12, das 13h às 

14h. Ofe recerá também ofi- 
cinadeatabaques e toque s che 

orixás com escrita rítmica, 

roda de conversa com crian- 

cas de terreiros e oficinas de 
temas como introdução ao 

idioma iorubá. 
A Fundação Planetário da 

Cidade, por sua vez, pro- 

moeverá seis encontros, das 
L6h às 17h, para debater 

“Astronomia decolonial” e 
“Como nascem os astrôno- 

mos mirins”, entre outros 
assuntos. A Coordenadoria 

Executiva da Diversidade 
Sexual terá encontros nos 

dias 7 e 8, às 19h, sobre di- 

versos temas. 

ay 
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CULTURA / LIVRO 

Temporada prolífica 
também 'off-Bienal 
Longe do Riocentro, moradores da região lançam novas obras 

ão será somente nos cor- 

redores da Bienal do Li- 
vro que se poderá encontrar 
novidades editoriais nos pró- 
ximos dias: longe do Riocen- 

tro, moradores da região 
também lançam obras. 
Uma delas é a jornalista do 

GLOBO Paolla Serra, autora 
de “Caso Henry” (Máquina 

de Livros), sobre a morte do 
menino de 4anos,em março, 

num apartamento na Barra, 

quando estava com a mãe, 
Monique Medeiros, e o na- 
morado dela, o ex-vereador 

Dr. Jairinho, Foi Paolla quem 
descobriu o caso, e, no livro, 

que será lançado dia 9, na Li- 
vraria Travessa do Leblon, ela 

esmiúça as investigações. 

— () que me motivou a es- 
crever foi a busca pela verda- 
de. Desdeo iniciodacobertu- 
ra percebi a complexidade 

dessa trama, que envolve re- 

lações familiares, dinheiro, 
poder e, infelizmente, vio- 
lência. O enredo da obra traz 
os bastidores da investigação 
e um perfil dos protagonistas 
da história —diz. 
Também jornalista e espe- 

cialista em Psicologia Positi- 
va, tema que começou a estu- 
dar na pandemia, Fernanda 

Córtes lança “Estou triste. E 
agora?” (Casa Kids), seu pri- 

meiro livro e início da cole- 

ção “Vamos entender as 
emoções”, Dedicado às crian- 
ças. contaa história da Triste- 
za, que está sozinha, no par- 

que, sem amigos para brin- 
car, é é acolhida pelo Amor e 
pela Alegria. Além das três 
emoções, haverá histórias 

protagonizadas pelo Medo e 
pela Raiva. O livro será lança- 
do no dia 12, na Livraria Ar- 

gumento, no Leblon. 
— (O) ano (em que estudou 

Psicologia Positiva) foi de 
transformação e aprendiza- 

do. Se para um adulto não é 
fácil acolher e gerir as emo- 

ções, para as crianças é um 

desafio ainda maior —diz a 
moradora da Barra. 

Já Henrique Rodrigues, 
morador de Jacarepaguá, lan- 

çou “Machado de Assis me- 

nino” (Malé Mirim), sobre a 
infância de seu escritor pre- 

ferido. Na trama, mistura fa- 
tos — como de que o peque- 

no Machado vendia doces e 
não frequentava uma escola 

regular — com ficção. Além 
de julgar importante que as 
crianças conheçam Macha- 
do desde cedo, o autor diz 
que seu livro é um aliado no 

combate ao racismo: 
— () embranquecimento 

histórico de Machado se deu, 
em grande parte, porque 

uma ideia é martelada na ca- 
beça dos brasileiros: as coisas 

grandiosas do país foram fei- 
tas por brancos. Daí ser im- 
portantíssimo que as crian- 

ças, especialmente as pretas 
e pardas, saibam que nosso 

maior escritor foi como elas. 

Cambiivre ek ilipeA£o nem Zhieillito, 
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APA / COMÉRCIO 

Festas de fim de ano 
inspiram feiras e bazares 
Repaginados ou com novidades, eventos tradicionais e 
estreantes ocupam espaços ao ar livre ou arejados, com 

foco principalmente nas compras de Natal e réveillon 

Y 

ANA BEATRIZ MARIN 
ana mar rpaogiobo com. be 

rograme-se. Com 
o avanço do ca- 
lendário de vaci- 

nação contra a 

Covid-19 e a pers- 
pectiva de um Natal e um ré- 
veillon em que famílias e 
amigos possam se reunir (em 

pequenos grupos, e com to- 
dosos cuidados necessários), 

ocomérciovêachance de ter 
um fim de ano mais lucrati- 
vo. E o circuito de feiras e ba- 
zares, tradicionalmente forte 
nesta época, volta com tudo. 
Alguns eventos tradicionais 

surgem repaginados e outros 
estão estreando com a expec- 
tativa de entrar para o calen- 

dário do segmento. 
No Downtown, a progra- 

mação de feiras começou na 
semana passada, com uma 

Babilônia Feira Hype. Há 25 anos. 05 organizadores mantêm a tradição de lançar novas marcas a cada edição: hoje os estan des estarão no Downtown 

edição da Junta Local, e se es- 
tenderá até as vésperas do 
Natal. Hoje, tem Babilônia 
Feira Hype, das 14h às 22h. 
Esta edição marca a estreia 

na Barra do Hype Bem-Estar, 

um espaço de saúde e beleza 
montado pela primeira vez 
em novembro, numa edição 

da feira no Parque das Figuei- 
ras, na Lagoa, para comemo- 
rar seus 25 anos, Os estandes 

reúnem marcas de sabonetes 

artesanais e essências, como 

Ciclo Natural e Vicent Eco, 
respectivamente, além de 
cosméticos, perfumaria e 
cristais. 

— Existe uma demanda 

enorme desse segmento e 
acho que tem tudo a ver 
com o momento que esta- 
mos vivendo, Principal- 
mente por causa da pande- 
mia, as pessoas se voltaram 
mais para dentro de si — 

diz Robert Guimarães, um 
dos criadores do evento. 
O Tenda Hype Conexão, 

com práticas como ioga é 

meditação, também inaugu- 

rada no mês passado, estará 
disponível no Downtown a 
partir de 2022. 

Fiel à tradição de lançar 
novas marcas —na feira sur- 
giram nomes hoje impor- 

tantes como Farm, ViaMiae 

Alessa—, desta vez a Babiló- 
nia Feira Hype apresenta ex- 

positores como Afinko (bo- 
nés), Stella Brasil (moda 
praia), Be Hardy (moda 
masculina) e JP Potteries. 

Entre uma compra e ou- 
tra, o público terá à dispo- 

sição barracas com ham- 
búrgueres e cervejas arte- 
sanais, doces, drinques va- 
riados, cachaças e batidas. 

O evento conta ainda com 
uma área infantil com nú- 

meros de mágica, oficinas 

de slime, pintura e maqui- 
agensartísticas. 

No fim de semana que 
vem, entre os dias 10 e 12, do 

meio-dia às 22h, o Down- 
town receberá a Breja Rio, 

focada na venda de cervejas 
artesanais e pela primeira 
vez montada na Barra. Esta 

edição marca também a re- 
tomada do evento, após dois 

anos, e reunirá 15 cervejari- 

as. Destas, quatro partici- 

pam pelaprimeira vez: Alter, 
Jamile, Penedon e Torneira 

Carioca. Marcas consagra- 

das, como Noi, Old School e 
Capa Preta, estarão mais 

uma vez presentes, 
— Já haviamos recebido 

um convite do Downtown 
em 2019, mas, por ques- 

tões burocráticas, não foi 
possível realizar a feira — 
diz o idealizador da Breja 
Rio, Thiago Loureiro, — 
Estamos empolgados para 
voltar. Só não aconteceu 
antes porque preferimos 
esperar o calendário de va- 
cinação avancar. 
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PAPA / COMÉRCIO 

Mais espaço para o social 

na Feira da Providência 
Após um ano de hiato, evento ressurge renovado em sua 60º edição 

De cara nova. Participantes da 60º edição da Fe 

o terceiro fim de semana 

PM de dezembro, das has 

19h, 0 Downtown traz devol!- 

taa Junta Local, que retomou 
as atividades em outubro. 

Nesta segunda edição no 
centro comercial no mesmo 

mês, haverá 50 expositores, 

entre pequenos produtores 

& TRÊ NOLL ESPERA 

fo FURO 

de cerveja, vinho e alimentos 

como queijos e chocolates. 

— Fomos muito cautelo- 

SOS Nessa retomada. Esta- 

mos privilegiando lugares 

bem amplos porque a Junta 
naturalmente gera aglome- 

ração. Nossa primeira expe- 

riência na Barra foi muito 

“MAREA SÁREL OLIVEIRA 

ira da Providência no Riocentro, que ajusta a proposta inicial 

positiva — diz Thiago Nas- 
ser, idealizador do evento, 
Outro grande tradicional 

evento do Rio retorna às ati- 
vidades. Após pausa de um 

ano por causa da Covid-19, a 
Feira de Providência ocupará 

o Pavilhão 4 do Riocentro en- 
tre os dias 16 e 19. Elachegaà 

60º edição repaginada, sem 
perder d essência — pre JpoE- 

cionar uma viagem cultural 
al ravés do artesanato regio- 

nal, da gastronomia e do fol- 
clore do Brasil e do mundo, 

Este ano, haverá mais de cem 
expositores de 15 palseseoito 

estados brasileiros. 

Uma das novidades é o au- 

mento na programação cul- 

tural, com mais de 50 atra- 
ções espalhadas por três pal- 

cos. Entre elas os grupos Re- 
velação e Bom Gosto, o can- 

tor gospel Kleber Lucas, a 
Banda Mahi e a Orquestra 

Circônica. O destaque é a 

Praça do Povo, 

— (O) mundo vive uma mi- 

gração. Está passando do 
consumo para a experiência. 
E as expectativas das novas 
gerações são diferentes, A 

Feira da Providência sempre 
teve essa lógica de ser um 

evento de compras e varejo 
para as festas de final de ano. 

Ágora estamos trazendo a 

agenda cultural e social para 
o começo da fila — explica 

Felipe Nogueira, head de 
Cultura da V3A, agência res- 
ponsável pela reformulação. 
Outra novidade é o espaço 

Providência Market, que 
reunirá produtos de 60 expo- 

sitores estreantes no evento. 
Os estandes incluem artigos 

de beleza, bem-estar, comi- 

da, roupas, bijuterias, artesa- 

nato e artigos para casa. 
Outra atração será uma ex- 

posição com os 60 cartazes 

criados por Ziraldo desde a 

primeira edição e agora reu- 
nidos também em um livro, 

que será lançado no evento. 

O tradicional Mercado In- 
ternacional, rebatizado de 

Empório Providência, ofere- 
cerá um pequeno festival de 

vinhos com direito a degusta- 
ção, A teira estará dividida 

em duas áreas, ossetores Bra- 

sil e Mundo. Neste último, 

haverá uma área dedicada ao 

Natal, com presépio, árvore, 
Papai Noel e estandes com 

artigos natalinos 
— "Tradição e inovação são 

excelente mistura. Ficamos 

dois anos planejando a feira, 
é uma virada de chave. O ob- 
jeitvo continua sendo ali- 
mentar nossos projetos soci- 

ais, mas entendemos que 
precisávamos trazer novos 

ingredientes para conquistar 
novos visitantes —diz Claris- 

se Linhares, superintenden- 

te do Banco da Providência. 

A feira vai do meio-dia às 
22h, com ingresso a R$ 30, 
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Prof. Dr. Carlos Alexandre Camisão 
Mestre pela UFR| * CRM:5252/266 

DEPRESSÃO « ANSIEDADE « BIPOLARIADE « SÍNDROME DO PÂNICO 

AS AMÉRICAS 500 ES 
PARRA CERA 

O 4 * SALA 320 (21) 99912-2612 
PING DOWNTOWN Er 



VENHA PARA UMA ESCOLA 
BILÍNGUE DIFERENCIADA! 

FORMAÇÃO INTELECTUAL, 
SOCIAL, EMOCIONAL E 
EMPREENDEDORA, DO 

BERÇÁRIO AO ENSINO MÉDIO. 

IMAII PAN | EE sigo 
| À | | n | | 1 E | ça € | a RÉCE CER E E ' * 

“4 +] AT | - 1 o ) ' A 

a ias os merecem! “Á 

(Danglo.barra 
www. angloamericano.edu.br 

CCOLEGIO[ ij ET ANGLO AE O or 



CONHEÇA O ESPAÇO PONTAL: SUA NOVA CASA 

DE FESTAS NO RECREIO DOS BANDEIRANTES! 
Um novo conceito de festas e eventos que reúne paisagismo, arquitetura e 

estrutura integrados à natureza do Recreio dos Bandeirantes 

O ESPAÇO PONTAL É O LUGAR PERFEITO PARA VOCÊ REALIZAR: 
Casamentos | Bodas | 15 anos | Formaturas | Corporativo | Infantil | Churrasco 

UN Em contatoBespacopontal.com.br 
| E www.espacopontal.com.br k| 
| (E) qespacopontal | 
“| 
O / 
/ R. Wilfred Penha Borges, 347 | Recreio 

Tels.: (21) 3802-5041 (21) 97812-9598 O 

CAPA 

Estímulo aos 

pequenos negócios 
Freguesia, Taquara e Recreio têm programação 

Eb ta MSGACI/ANLÁMILA EAR RE (Et 

Ilizm = a eo 

Brechó Marias. Evento na Freguesia fomenta o empreendedorismo 

N: Freguesia, o espaço co- 

laborativo À Casa, inau- 

gurado em novembro, orga- 

niza no dia 12 de dezembro 
o Arte Com, uma pequena 

feira que reunirá brechó e 

estandes com produtos co- 

mo doces, bijuterias de car- 

naval, maquiagem e roupas, 

além de uma exposição de 

trabalhos feitos com sucata, 
Todos os expositores são 

moradores de Jacarepaguá. 
— A ideia é fomentar o tra- 

balho das empreendedores 
da região, Tem muita gente 

talentosa que acaba indo pa- 
raa Zona Sul, pois faltam no 

bairro eventos deste tipo e 

que não tenham cara de ba- 

zar — diz Paloma Lourenço, 

idealizadora do evento e do- 
na do Brechó Marias. 

Além dos estandes, o Arte- 
Com contará com um DJ] 

para animar a tarde. O even- 
to, das 14h às 19h, é gratuito, 

Na Taquara, a Casa de Cul- 

tura de Jacarepaguá realiza- 
rá, entreosdias7ell,a Feira 

de Empreendedores Sus- 

tentáveis, com estandes de 
gastronomia e artesanato, 
além de apresentações tea- 
trais e de dança. Em parale- 

lo, haverá um concurso no 
qual artistas disputarão 

uma vaga para se apresenta- 
rem nacasa em la Co, CON 

um cachê fixo de R$ 250 e 
couvert artístico de R$ 10, 
Serão três artistas a cada 

noite, No final doevento, se- 
rão selecionados os cinco 

mais votados pelo público. 
Ohoráriodo evento variade 

acordo como dia. 

No Recreio, o Vertice Mall 

& Offices (Avenida Miguel 
Antônio Fernandes 1.333) 
receberá o Encontrinho 

Fashion —Edição Especial 
de Natal entre os diasl7 e 19. 

Haverá mais de 45 exposito- 

res de artigos de moda, de- 

sign, beleza, decoração e 

gast ronomia. A entrada é 

gratuita. Sexta, das 18h às 

23h; sábado, das 16h às 23h; 
e domingo, das 15hás 21h. 
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LIVRARIA DA TRAVESSA 
Barra Shopping 

Avenida das Américas, 4666, lola 220 
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É um livro divertido e interativo sobre 

à força da mulher na sociedade! 

Com mensagens inspiradoras, cenas alegres, exemplos 

dodiaadiae princesas do nosso mundo real, tem 

a Intenção de estimular O empoderamento feminino 

desde à infância, mostrando que toda CRIANÇA 

tem capacidade para transformar o mundo! 

Mas, não é um livro so de meninas não... VOCÊ 

vai se surpreender! 

É um livro sobre ATITUDE, equipe e igualdade. 

Ah, tem bônus através do QR code para você 

fazer várias atividades 

É, prepare-se para dois mascotes do BEM que 

conquistam até os adultos! 

Vou adorar recebê-los! 
Um abraço carinhoso, 
Cláudia Danienne 



ASTRONOMIA 

TOQUE DE CHEF 

MAÍRA RUBIM 
maira.rubimlogiobo com br 

iii em Direito, o 

carioca Flávio Chad- 
dud, de 43 anos, acabou se 

tornando empresário, e 
em 2014 entrou para a so- 

ciedade de um frigorífico. 
E foi este negócio que o fez 
se apaixonar pela culinária 
e se especializar em car- 
nes. Ele se formou em Gas- 
tronomia este ano, mas já 
comandava a cozinha do 
Seleto 106 desde a sua 
inauguração, em 2018. 

— Por conta do frigorifi- 
co, aprendi muito sobre 
carnes, e vi que a busca pe- 
las mais nobres estava 
crescendo no país. Foi 

quando nasceu a ideia do 
Seleto 106, que inicial- 
mente seria apenas um bu- 

Fri, Lú 

Egrtiado 
pela Vila 
Federalion 

el Chinbie 

Medicine 

Griaglos 

[VP CMS) 

nº 00404 
—q amem me mam 

Paolo Chang Jaru 
eu pententsta 

piasbgrerpsdsages 

Carvão, fumaça e 
cortes especiais 

tique de carnes. No meio 

da obra, resolvi montar 

uma cozinha e, assim, 
além da butique, nasceu o 

restaurante — recorda, 
Chaddud diz que o forte 

da casa ainda são os pratos 
com carne, mas que agora 
aposta também em guarni- 
ções com frutos do mar, 
além de ter massas e op- 
ções até para veganos, co- 
mo carpaccio de tomate e 
palmito assado. 
— Aqui ninguém passa 

fome, Estamos sempre 
pensando em algo diferen- 
te; busco inovar para ver a 
satisfação do cliente — 
afirma, 
No início do ano que 

vem, o Seleto 106 vai se ex- 

pandir: a marca estará 
também em um quiosque 
na Praia do Recreio, 

— À expectativa é que a 
inauguração seja em feve- 

reiro, Acredito que lá o car- 
ro-chete serão os pratos 
com frutos do mar, mas 
também serviremos nossos 

cortes especiais — adianta. 

Ochef conta que quando 
está cozinhando se desco- 
necta do mundo, 
—E na cozinha queeu es- 

quado todos os problemas 
odiaadia—revela. 

Para ele, o que não pode 

nervo ciático, dor de cabeça. 

faltar em sua cozinha é 
“carvão e fumaça” — 
Chaddud também adora 
preparar pratos defuma- 
dos. Para os amantes de 
carne, o chef dá dicas que 

considera essenciais: 

— À carne só pode ser sal- 

gadanofinal, e tem que dei- 

xá-la descansar cerca de 
três minutos, porque é isso 

que vai fazer o líquido subir 
quando for colocada na pa- 
nela ou na churrasqueira. 

Está com dores? Excesso de peso? 
CENTRO DE ACUPUNTURA CHINESA PROF. LIU E JANE 
Prof Liu com 40 anos de experiência e Prof” Cheng Jane acupuniuristas conhecem as mais anfigas lerapias chinesas. 

e ACUPUNTURA TRADICIONAL: auxilia em tratamentos dos problemas de coluna (cervical e lombar), ombro, joelho, tendinite, 

ms 
a 

aê 

a A 
E == e 

= —— E 

me 

Flávio 

Chaddud. 

Chel se 

apaixonou pela 

cozinha quando 

se tornou 

sócio de um 

frigorifico 

* ACUPUNTURA: com 5.000 anos de Medicina Chinesa também auxilia nos tratamentos de insônia, coração, pressão alta, 

diabetes, hemorroida, mau funcionamento do intestino, prisão de ventre, menopausa, stress, depressão, 

ansiedade, gravidez, estômago, tonteira, paralisia facial, derrame facial entre outros. 

* EMAGRECIMENTO: a Acupuntura do Emagrecimento é uma técnica eficaz, segura e confiável. 

* ACUPUNTURA AURICULAR 

Barra: Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 - Sala 319 - Bloco 2 B | Barra Prime « Tel; 2429-3392 | wwwacupunturalivejane.com.br 

8 ipanema: R Visconde de Pirajá, 550 / 1408 | Tels: 2540-6433 » (3 08621 -6988 | 95477-8943 - Urgência | 99674-1976 



> ARROZ DE POLVO 

(CINCO PORÇÕES) 
Ingredientes: 1 polvo grande 

(2kp): 3 cebolas; 2 tomates; 

2 cabeças dealho; 2 talos de salsão; 

Icenoura: Lalho-poró; | pedaço 
pequeno de gengibre sem casca; 

3ramos de tomilho; 2 folhas de 

louro; meio copo de água, 3 copos 

de arroz para risoto; 1 pimentão 

amarelo; 1 pimentão vermelho; 

30g de manteiga: suco de meio 
limão-siciliano; 1 caixa de tomate 

cereja confit; salsinha, sal, açúcar, 
azeite, páprica defumada e manjeri- 

cão agosto. 

Modo de preparo: 

1. Corte os tomates cereja confit 
ao meio 12 horas antes do prepa- 

ro da receita, regue-os com azei 

te, acrescente umacolher de chá 

desal, umacolher de café de 

açúcare folhas de manjericão e 

deixena geladeira. 

2. Polvo: Coloque em uma panela 
de pressão a base aromática (to- 

mate, cebola, cenoura, louro, sal- 

são. gengibre, alho-poró e tomilho) 

e junte 200mldeágua eo polvo 

Cozinhe na pressão por 20 minutos 

(o tempo começa a contar quando 

a panela pegar pressão). 

DE QUAI 

4. Reserveo polvoe coe o caldo. 

4. Arroz: em uma frigideira grande, 

refogue no azeite os pimentões ea 

cebola picados, Deixe por 5 minu- 

tos em fogo baixo. 
5. Acrescente o arroz e refogue por 
mais 5 minutos. tambêm em fogo 

baixo. Coloque. aos poucos (2/3 

deconchas por vez) o caldo do 

polvo para ir cozinhando o arroz. À 
medida que for secando, acrescen- 

te mais caldo, até que atinja o 

ponto de sua preferência. 

6. Quando estiver pronto, adicio- 

nea páprica defumada e finalize 

coma manteiga gelada. 

2 Finalização: Leveo tomate 
temperado de véspera por cerca 

de 10 minutos ao forno a 180 
graus. Misture a salsinha e o 

tomate confitcom o arroz, 

8. Tempere os tentáculos com sal 

epimentae grelhe no azeite, dos 

dois lados. Adicione um ramo de 

tomilho, meia colher de sopa de 

manteiga e meio limão-siciliano. 

Regue bemo polvo comessa 

manteiga Corte metade dos 

tentáculos em rodelas e misture 

os pedaços cortados no arroz. Dê 

um toque com limão-siciliano & 

decore os pratos como restante 

dos tentáculos inteiros. 

PD PECUS a 
| vecore com 

| 

E e = 
SUTISLICAÇÃ 

DADE! | is Rc 

Trabalhamos com uma linha completa de múveis rústicos e produtos em 

madeira de demolição, com lotes promocionais de móveis padrão = é sob 

medida - para bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. 

Segunda a Sexta: 08h - 18h vendasftarmazemrustico.com.br 

Sabado: 8h - 14h contatoBdarmazemrustico.com.br 

21 98862-053740/21 96756-8278 & Est. dos Bandeirantes, 4695 - 
21 3145-5550 | 2199901-1851 8  Curicicallacarepaguá 

E] armazemrusticomoveis | (E)] armazemrusticomoveis | armazemrustico.com.br 



Clube 

O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 

BOAS NOVAS EM BÚZIOS 
Novo parceiro do Clube, o Dos Reis Bú-  Emtrou 
zios by Samba Hotéis oferece até 15% 
OFF para assinantes. O espaço tem pis- 

cina salinizada, hidromassagem, amplo jardim 
e estacionamento. Saiba mais em nosso site. 

LEDMARDO GUIAS ÁES/DIVULGAÇÃ 

RODÍZIO 
DE CARNES 

Na Mocellin Churrasca- 
ria, assinante tem 20% 

OFF no rodizio. A oferta 
vale de domingo a terça 
(12h às 22h) e de quarta 
a sábado (12h às 23h). 

O MAIOR DA 
GASTRONOMIA 

Compre um ingresso 
para o Rio Gastrono- 
mia, no Jockey Clube, 

na Gávea, e ganhe outro 
com a oferta especial do 
Clube. Veja mais online, 

ACESSE E CONFIRA! 
Escolha o modo” Foto” e posicione a 
câmera de modo a captar o código. 

Feito isso, a câmera mostrará no topo 
da tela a opção para abrir o link. 

GASTRONOMIA / TOQUE DE CHEF 

> STEAK TARTARE 

(2 PORÇÕES) 
Ingredientes: 200g de mignon; 

| colher de sopa de cebolaroxa; 
Lcolher de sopa de alcaparras; 

2 colheres desopade salsa: 

Lcolher de sopa de cebolinha; 

Lcolher de sopa de pepino em 

são da Í 

8 2253-2651 / 99592-29790 
Atend.: Barra da Tijuca 

Centro - Madureira 
Centro Auditivo 

Shekhynah 

v LL 
* e 

o, = r 

conserva; colher de sopa de 

molho inglês; 1 colher de sopa 
de ketchup; I colher desopa 

de mostarda Dijon; lgema; 
sala gosto. 

Modo de preparo: 

1. Pique bem o mignon.mas 

o 
ala er dit mbi entes TUICOSOS 

Efe ALT E UA, 

pa. 

tome cuidado para não 

virar uma carne moída. 

£.Pique todos os ingredi- 

entes e junto ao mignon, 

3. Misture tudo muito bem. 

4. Moldeemumaroe 
finalize coma gema 

do ovo. 

“Brasilidade” nos 
novos pratos da 
rede Spoleto 

O tema da nova coleção 

de pratos da rede Spo- 
leto é “Brasilidade”, São oi- 

to peças que retratam o 
bumba meu boi,as feiras i- 
vres e de domingo, as len- 

das, os indigenas, as baia- 
nas, o funk a festa junina. 
Para adquirir um prato, 

basta comprar uma refei- 
çãocom bebidaeacrescen- 
tar R$ 7,90. Cada peça tam- 
bém pode ser comprada 

avulsa, por R$ 29,90. A 
campanha é válida nas lo- 
jas físicas e no site da mar- 
ca(spoleto.com.br). 



> CRÉME BRÚLÉE 
(5 PORÇÕES) 
Ingredientes: 5 gemas coa- 

das; 350mlde creme deleite 

fresco; 1/3 dexicaradecháde 
açúcar; 3colheresdechá de 

extrato de baunilha; açúcar 

para caramelizar. 

Modo de preparo: 
1. Bata as gemas como açúcar 

até obter uma mistura branca 

M:B 

BARRA O GLOBO D 
Domingo 5.12 202] 

e homogênea. 

2. Misture o extrato de bauni- 

lhaeocremedeleitee deixe 

ferver Deixe descansar por 

dez minutos e retire 0 excesso 

deespuma 

3. Coloque em ramequins e 

deixe assar por 40 minutos em 
banho-maria. a 160". Deixe esfri- 

ar na geladeira por cinco horas. 

4. Caramelize o açúcar por 

cima. 

FISIOTERAPIA 

ESTAMOS DE CASA NOVA 

(SHOPPING DOWNTOWN, BLOCO 21 €, SALA 203) 

Um espaço novo , moderno e respeitando todas 
as exigências necessárias para 

um atendimento seguro e confortável. 

* Atendimento Personalizado * Avaliação diferenciada 

www.mebfisioterapia.com.br 

Direção: Maurício Bity 
Fisioterapeuta - Crefito 31751-F 

Tel.: (21) 2491-4354 * (21) 99971-8685 
ESTACIONAMENTO 

Para comemorar nossos 5 anos reunimos 

grandes chefs para jantares exclusivos e uma 

ação social onde distribuiremos 1.000 

quentinhas para moradores de rua. 

Convidado especial 
a = EF 4 ” 

Chet Daniel Finho 

Quinta-feira dia 02/12 

as 20h'rs 

cf: 

7 

a 
Convidado especial 

Quarta-feira dia 15/12 

as 20Qhrs 

Chet! Thomas Troisgros 

Convidado especial 

Chef Pedro Siqueira 

Quarta-feira dia 08/12 

as 20hrs 

Convidado especial 

Chef Jimmy Ogro 

Quarta-leira dia 22/12 

as 20Unrs 

Cias atra dáio 
(0) tascaftfilhodamae 
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PARQUE DO FUTURO 'RÁDIO PIRATA! 
Dip Go MO ETA LA PA 

O Aventura Lab Park, no Ca- tecnologias exponenciais, como aum universo 100% imersivo Na sexta-feira, a Ribalta, que após 35 anos. Abanda de rock 
saShopping, tematrações que as realidades virtualeaumenta-  paraviver experiências como acaba de retomar a agenda de Uns & Outros tocará na mesma 

integram o mundo físico e o da,a robótica e a gamificação. escalar montanhas. De terça a shows, sediará uma apresenta- | data, Ingressos a partir de R$70 

digitalem umespaçode1/0m. — Umadas atrações é o Oculus domingo, das 13hás 21h. Apartir çãodo cantor Paulo Ricardo pelo site ingressorapido.com.br 

Pormeio de brincadeiras aideia  Qust2, óculos de realidade de R$55. Idademinima:Sanos.  comoshow"Rádio Pirata ao ou pelo telefone 97161-0101. 

é estimular o interesse pelas virtual que transporta ousuário Informações: 98383-6020. vivo”. queganhouumareedição  Acasaabreàs 20h30m. 

MÚSICAE ARQUITETURA  ÚLTIMODIA 

Oviolonista Luis Leite se apre- 

sentará no sábado, às 1h, no 

Sítio Roberto Burle Marx, em 

Guaratiba, como atração da 

primeira edição do Festival 

Interativo de Música e Arquite- 
tura (Fima) 2021, quetema 

proposta de unir música e arqui- 
tetura em construções icônicas 

da cidade. Os arquitetos Claudia 

Storino e Carlos Fernando de 

Moura Delfim serão os anfitriões 

de um passeio musical pelos 

principais pontos de visitação Hojeeúltimodiaparaconferir  imteligência artificiale como 

do espaço. No repertório, Jo- amostra “L.A, Inteligência ela interage com o ser humano 

hann Sebastian Bach, Villa- Artificial — lrreversivel. Ágora”, — pormeio de diversas referênci- 

Lobos, Schubert, Walter Burle na Cidade das Artes. À exposi- as cinematográficas. Evento 

Marxe Anibal Augusto Sardinha, cão idealizada pelo diretor e gratuito, das llhas 21h. À reti- 

o Garoto. Grátis. Mais informa- produtor cultural Miguel rada de ingressos é feita pelo 

ções em fima.art.br. Colker, debateos caminhos da  sitesympla.com.br. 
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Claude Troisgros 
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Realização O GLOBO 

— Cidodo Anfitrhã — 

iNVEST.Rio 

Patrócimo Master 

«> Santander 

COSTA DA 
AMAZÔNIA 

GARANTA O SEU INGRESSO PARA 
ESSA DELICIA DE PROGRAMA. 
Devido aos protocolos sanitários, este ano, teremos um 

número de ingressos reduzido para cada dia. Então, dá uma 

olhada na programação, que está cheia de atrações 

incríveis, e escolhe logo os seus dias. 

“4 Aulas com grandes chefs 

“4? Programação musical de primeira 

“4 Quiosques de restaurantes e trucks famosos 

“4 Espaço mais amplo e charmoso 

“4 Feira de Produtores do Rio e de Cachaça 

“4 E, claro, muito alto astral, 
Liga dos Botecos 

9a12€16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mm Saiba mais em 

riogastronomia.com 

(Driogastronomia 

Esiilo Bife ljajoisio] 

Todos os protocolos sanitários indicados pelos qutoridades de 

saude o vigontos duranto o poriodo do realização do ovanto sorão 
seguidos. Será também exigido o passaporte do vacina, digital ou 

fsico, com documento de identificação. Saiba mais no nosso site 

Potrocinto 
Ô que o Santante 

1 pode fazer pela 

& astronomia hoje? 

Saibro mui Naturgyb” (Coat, PESA sSantanderBrasil 
“dl Ebancodagastronômia 

Tickoteria Oficial 

POUSGÁLTO 
Zona Sul GP 
Comriçrcss dh Correções 

E] ingresso certo 
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o GLOBO GUIA DE SERVIÇOS 

TELEFONES ÚTEIS ÍNDICE 

Ambulância Hospital 

192 | 
ni ARTES E ANTIGUIDADES 22E 23 

Biblioteca Popular DEE Ri 
de Jacarepaguá id 

3869-691 | o80002z101ne consrauçhorrroRma a 

peço Parques e Jardins 08002825113 2322-3521 DECORAÇÃO E ARQUITETURA 22 

Comlurb 

1746 Polícia Militar | 
190 LAR E ESCRITÓRIO 23 

Corpo de Bombeiros | E ES 
193 

Polícia ra 
Defesa Civil Rodoviária Federal O 
199 2471-0111 

Rn Giga MUDANÇAS E TRANSPORTE 21 
(] BE Ss=SS:=: OO OÍÕ POD OBBODSDDDPPTPTVDSS-SSEE >. 

2425-2255 3295-8771 

2 M.M. ESTOFADOS E DECORAÇÕES oi PRA 
experiência 

Reforma de Sofá, Restauração, Especialização em Molas, Fabricação, 
Modificação sob medida, Capas, Cortinas, Colchões, Orçamento Grátis 
Persianas e Papel de Parede (venda e colocação) | | 

Parcelamos em todos os cartões de crédito ou no cheque. Levamos a máquina até você! 

É 2mmdecoracao. com.br EicontatoB2mmdecoracoes.com.br (8) 2mm.decoracões (3 2mm decorações 
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— MEDICINA É SAUDE Pre 

LAR SÃO JUDAS TADEU 

Aqui o amor continua... 

A Terceira Idade Exige Mais do que Atenção e Carinho 
Quando chegamos a uma idade avançada, precisamos de cuidados 
especiais, da mesma forma que precisávamos de carinho e atenção 
especiais quando éramos pequenos e indefesos. 

TEMOS PACOTE PARA FERIADOS É SISTEMA DAY CARE ; RES ia E: = = e] 

Suites c/ Varanda * Enfermagem 24 horas * Capela « Assistência Médica * Jardim » Sala de Leitura A AR Pi 
* Fisioterapia + Nutrição * T. Ocupacional É P. MN E Gnije da 

Responsável Técnico: Dr. André Santos Felix 
CRM 52.62993-6 / CRM Jurídico: 52106785-0 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite nosso site: www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

ras” 

Centro Geriátrico 
Fernandes e Lopes 
Moradia e hospedagem com atendimento 

RR, de excelência para terceira idade. 

a Seia | a Confortáveis acomodações com ar-condicionado é TV. 
É BD» Assistência médica, serviço de enfermagem e de cuidados 24 horas 

» Olerecemos uma equipe de multiprofissionais voltada para o 
DE bem-estar fisico e social do idoso. 

. qo todos os protocolos: de Segurança para Covid-19, 

no... 

TH IMECER: AGENDE SUA VISITA PARA NOS CO 

COMPROMISSO E AMOR AO SEU IDOSO 

EM PRIMEIRO LUGAR! 

(21) 9818131900, 
o... 

a a j 
PANA Cesário de Melo, PEGA Campo Grande PORTA DA EO ELO com.br 

Tel: (21) 2419-0211 - Cel.: (21) 99988-1132 contatogicentrogeriatrico.com.br 

MUDANÇAS E TRANSPORTE 

MARCELO cre ce | 
Embregamos Caixas com Anlecedência amos Caixas é tom Ametadência 

enredo a com.br 

O 2445-4995 / 2445-498! 
Tel: 2534-4310 | | ae si 985 
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ARTES E ANTIGUIDADES 

COMPRO ANTIGUIDADES 
e Pratarias * Quadros nacionais e estrangeiros 

e Esculturas de mármore e bronze º Porcelanas 

e Marfins * Cristais e Galle « Dao.Nancy º Santos 
e Móveis Sérgio Rodrigues, Tenreiro, Zanine e outros 

e Moedas antigas * Tapetes persas 

Sr. Gelson | ç 
Rua Siqueira Campos, 143 — Loja 111 - Térreo - Copacabana Atendemos aos sábados, 

Teis.: 2236-4770 / 2548-9683 / 99913-5443 0 domingos e feriados 

Il Melhores marcas de Carpetes | | 

O o ernianios DOrISETENEs OTTiCNáS, VOrAbN ad" Paiol | 
de À É 4 e, - ] | lr À | 

Dik “ Ampla coleção de tapetes importados e nacionais | VOTRE RISANUNIS DOM MERAS 

1 + Cortinas e Corta-luz prontos e sob medida | * Cores Roluea Rinmana â 
* Persianas PVC Vertical o Lisa + Pomal Eprapa E de Lava tendemos” 

* Capachos de coco e vinil |» Tortmas dngomusas Sá b., Do Mm. 

Pp | B F 

PROFISSIONAIS E GARANTIA DE FÁBRICA. er | a cds "” A se | eriados 
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO is rd aco siosgl e anos dad a 

ce Esimtamanto de Gold n Cadaar 

urmmafapocariasumaro com.br ria [Capas de Sutés e Canoras 
Ni tapecariasumaro 
Cittapecariasumare | | | Fi cia comimes | ciaconinas com UT] 

2560 9575/ 99915-4702 / 99915-4705 
 D5488-1549 

Reforma de Sofá, Restauração, Especialização em Molas, Fabricação, 
Modificação sob medida, Capas, Cortinas, Colchões, cd dia 3 
Persianas e Papel de Parede (venda e colocação) Vipaliciiu u 

Parcelamos em todos os cartões de crédito ou no cheque. Levamos a máquina até você! 

INSUL É FILM É EvoLurioN 
ê Dre amento 

SATADIA 386447075 seta pronta 

“* E bem9aqui 
Tel.: 2534-4310 
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ARTES É ANTIGUIDADES 

COMPRO JOIAS EM OUR 
ss E ANTIGUIDADES 

e Ouro e Quadros 
e Prata e Esculturas 
e Arte sacra e Faqueiro, bandejas 
e Objetos em porcelana e outros... 

RS A 

“ Ra 

Avaliação com honestidade e responsabilidade. Pagamento à vista. 

ee Preon a e nata, pesa Eça e oo, 

mam - 2250-9245 
Copacabana - Shopping dos Antiquários O 98121-0806 

a ea o, e 

PRIMORE LIMPEZA & HIGIENIZAÇÃO o P 

Sofás * * Poltronas * Colchões * Carpetes Ê RES 

* Segurança e Cuidados na Execução do Serviço 
* Limpeza e Hidratação em Estofados de Couro 
* Profissional Especializado e Uniformizado 
* Equipamento e Produtos Específicos 
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Casos de gripe são 
maioria na rede privada 

ogloba com.br e crescem 30% na pública 

SEGURANÇA 
ÍNDICES DE CRIMINALIDADE CAEM, 
MAS MORTES EM TIROTEIOS SOBEM 
NUMERO DE ROUBOS de rua tem redução de 9,4% nos dez primeiros meses do ano; casos fatais 
envolvendo agentes do estado na área do 12º BPM aumentam 26,5% no mesmo período mms 

Áreas verdes 

na medida 

para crianças “= 

FETO: DIVULGA AMO 
ERUMO EDUA RIM) ALVES 

Criança da Escola Munici- 

pai Altivo César, po Barreto, 

Cava, com ajuda de respon- 

savel, buraco psrareceber 

mudaque estã nas mãos 

de monitora da prefeitura. 

Feita naúltima sexta-lelra, 

durante oficina de plantio, 

aimagem éum dos regis: 

tros da implantação, na 

Praça Flávio Palmier, 

maquete bairro. do primeiro 

dos 15 Parques Maturaliza- 

dos que a cidade pretende 

estruturar até 2024 

Aproposta é criar espaços 
queolereçam condições 

tavoráveis para que crian- 

(as .em especial as que 

estão inseridas em contex- 

tos urbanos, tenham 

contatodireto com ambi- 

entes naturais. Cada 

parque é desenhado à 

partir das caracteristicas 

doterreno, comelemen- 

tos orgânicos que incenti- 

vam brincadeiras 20 ar 

livre, a convivência co 

vinculocoma natureza 

Aprofeituradizqueo 

mapeamento dos locais 

dos próxmos parques 

estáem andamento 

FETRO-DE LETRDR 

RUA MÁRIO VIANA MEIO AMBIENTE BRASIL EVANGELICO 

Ladrões Grupo faz ato Fotógrafo 
furtam fios hoje na Lagoa leva prêmio 
de imóveis de Itaipu internacional 
PÁGINA 2 PÁGINA é PÁGINA B 

ala call 
gue cu ao Vis 

Visibilidade Assinatura Digital Sem dor de cabeça Ea Agende já fotos 
Mais de 100 mil acessos por Assine seus documentos Um profissional exclusivo mta E vistoria profissional 

mês ao nosso site sem sair de casa para O pós-locação À para o seu imovel 

Icaraí di ardi m Icaraí Região Oceânica Maricá E, Lo, B R 
Fraia de jcarai, 177 tva Lomingues de 55, 255 est Fran. da Cruz Nunes, 50646 Mód. Em Amaral Peluoto, Rms “á [e ' —" | | a 

(Sn gro JD 21 2705-616] 214 580 35-DODO (27 EFE od À TE à 
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Assistentes sociais passam a 
Integrar o Segurança Presente 
Cada base agora conta com dois profissionais, que trabalham em parceira com os 

policiais e agentes civis. Coordenação diz que não quer se sobrepor ao município 

Lívia NEDER 
Ria medenfogisto com &r 

nico súciais sé somaram aos 

policiais e apentes civis da Opera- 

ção Segurança Presente de Niterói. 
Iniciados no último dia 22, os atendi- 

mentos incluem auxílio para retirada 

de documentos, encaminhamento 
para abrigos e centros de FECUpera- 

ção e ajuda para sair das ruas e retor- 

nar ao convivio social. Até agora, 05 

seis assistentes que atuam na cidade 
realizaram 103 atendimentos. 
Coordenadora da equipe de assis- 

tentes sociais do Segurança Presen- 
te, Gilvania Coutinho destaca que o 
trabalho de acolhimento iniciado 

por agentes do estado, assim como 

jáé feito par funcionários da prefei- 
tura, foi implantado para somar for- 
ças com o município, devido ao au- 

mento de pessoas em situação de 

rua pela cidade. 
— À essência do Segurança Pre- 

sente é o tripé que une policiais, 

agentes civis e assistentes sociais. 
No Rio, já funcionava dessa forma. 

Agora que à estado assumiu em Ni- 

terói, entramos com a equipe de as- 

sistentessociaisnacidade. O objeti- 
vo é trabalhar somando com o mu- 

nicípio. Não queremos assumir 

nem sobrepor as ações que jásão fei- 
tas pela prefeitura — diz Gilvania. 
Ela destaca que oserviçosocialtem a 

Abordagem. Apente colhe dados de pessoa em situação de rua: pertis estão sendo traçados 

função de resgatar a cidadania das pes- 

soas que necessitam. O programa alo- 

cou dois assistentes sociais em cada 

base: Centro, Icarai e Pendotiba. 

— Estamos traçando os perfis das 

pessoas que vivem em situação de 
rua na cidade, mas, logo de início, 

percebemos que muitas chegam a 

Niterói com a expectativa de inser- 

ção no mercado de trabalho. Já esta- 
mos buscando parcerias para isso, 

Outro ponto importante é a reinser- 

ção familiar. Nesse primeiro mo- 
mento, estamos fazendo um traba- 
lho de conhecê-los e nos fazer co- 

nhecer, Os policiais, quando identi- 

ficam essa demanda social, convi- 

dam a pessoa para irá base. Sea base 
está distante, o policial leva o assis- 

tente social até a pessoa — explica. 

Na semana passada, osassistentes 
sociais se reuniram com represen- 

tantes do conselho tutelar e da Cà- 

mara dos Vereadores e com advoga- 

das para falar do projeto e conhecer 
os serviços do município aos quais 
as pessoas atendidas podem ter 

acesso. Uma reunião também foi 
agendada com a administração mu- 
nicipal com a mesma finalidade. 

Bam ngo 5 || O GLOBO 

Imóveis da Rua 

Mário Viana são alvo 

de furtos de fios 
Há cerca de 20 dias, Santa Rosa sofre com 
ataques de criminosos durante a madrugada 

BLA DS ES CAMA, 
er bos gu era onioh en fr 

oradores da Rua Doutor 

Mário Viana, em Santa 

Rosa, relatam que, nos últi- 
mos 20 dias, criminosos 
têm invadido seus imóveis 

de madrugada para roubar 
fios e autros equipamentos 
que contenham cobre. Só 

na semana passada, cinco 
propriedades foram ataca- 
das, Os invasores entram 

pelos forros dos telhados. 

— Chegamos na quarta- 

feira e os quatro aparelhos 
de ar-condicionado não 

estavam funcionando. Na 

quinta, já não tinha luz. 
Chamamos um técnico, 
que constatou que rouba- 
ram toda a fiação elétrica e 
todos os tubos de cobre 
dos aparelhos de refrige- 
ração. Eles fizeram um bu- 

raco no vão que fica entre 
o telhado e a lajee furta- 

ramos fios que passam por 
essa área. Tivemos um 

prejuízo de R$ 5 mil — 
conta Andrea Carneiro, 

proprietária de uma clíni- 

ca de pilates no local, 
Dono de um galpão de con- 

serto de ar-condicionado na 

Editor: 14 bon Cairo Filho (ortioneogiobo com Dr) Editora assistente e edição os-line: Lian Fernandes (bianbogioda com br) Diagramação: Ligia Lourenço. 
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rua, o empresário Hélio 

Márcio já foi vítima docrime 
três vezes, Ao todo, perdeu 
tubos de cobre de quatro des- 

ses aparelhos, parte da fiação 
elétrica e um motor de gela- 
deira, O que representou um 
dano de R$ 20 mil. 

— Os criminosos não le- 
vam materiais que não te- 
nham valor para venda em 

terro-velho. E a nossa sus- 

peita é que estejam ven- 
dendo os produtos dos 
roubos num ferto-velho 

que abriu recentemente 

no bairro. Desconfiamos 

porque o estabelecimento 

só opera de madrugada e 

porque os furtos começa- 
ram depois que ele come- 
çou a funcionar — diz 

empresário. 

A Polícia Militar informa 
que o comando do 12ºBPM 

(Centro) retorçará o polici- 
amento na região. 
A Policia Civil diz que a 

77º DP (Icaraí) investiga a 
ação criminosa € que ima- 

gens de câmeras de segu- 
rança estão sendo coleta- 

das. Em relação ao ferro-ve- 

lho, explica que realiza vis- 
torias rotineiras em es tabe- 

lecimentos desse tipo. 

um 

= m a 2 | 

(cif47 CU //.) 4) hot) 

Cro) Ajio (Ae Wii Ro [74 ano ANE 

Últimos lugares disponíveis! Garanta já a sua” rese va! 

Celebre o Natal e Reveillon em meio à natureza 

exuberante com toda a sua família e aproveite 

noss a programação imperdível: música SO vivo, 

ceia, atividades qo ar livre e diversas opções 

de lozer para relaxar e se divertir com total 

proteção e Sequronço 

FAÇA JÁ SUA RESERVA 4020-8005 

se passar férias no Portobello Resort já é incrível, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 

Lotes à venda - 21 2789-8063 

reservas&portobelloresort.com.br | www.portobelloresort.com.br | Redovia Flo - Santos km 434 Mangaratiba Rd - CEP 23860-000 
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Dados apontam atuação mais violenta da polícia 
Mortes em tiroteios com agentes de segurança na área do 12º BPM, que inclui Niterói e Maricá, crescem 26,5% nos dez 
primeiros meses do ano; PM diz que trabalha com o objetivo de preservar vidas e comemora redução de roubos de rua 

LEDMAR ENO SOTHLE 
Esnrdo entre ogiaso com br 

N redução dos índices de 
criminalidade conside- 

rados estratégicos registrada 
no mês de outubro foi come- 
morada pelas autoridades. 

Dados do Instituto de Segu- 

rança Pública (ISP) mostram 
que na área do 12ºBPM, que 
inclui Niterói e Maricá, à nú- 

mero de roubos de rua caiu 
94%; eo de veículos, 2,1% 
nos dez primeiros meses do 

ano. No entanto, a polícia 

tem se mostrado mais violen- 

tanaregião; o total demortes 
por intervenção de agentes 

do estado cresceu 26,5% no 

mesmo periodo. 
O crescimento de mortes 

em tiroteios com agentes de 

segurança em Niterói e Ma- 
Ficá é maior que no estado, 
onde o aumento foi de 

12,5%: foram 1.215 casos de 

janeiro a outubro, enquanto 
no ano passado ocorreram 
L080no mesmo periedo. Na 

região do 12º BPM, houve 49 
mortes mes d Ez primeiros 

meses de 2020 e 62 este ano, 

Um caso ainda fora dos re- 

gistros divulgados pela ISP 
aconteceu no último dia 24 
e comoveu moradores do 

Ingá. O entregador Elias de 
Lima Oliveira, de 24 anos, 
morreu após ser baleado 

num confronto envolvendo 

policiais militares do 12º 
BPM durante uma ação no 

Merro do Palácio. De acor- 

do com moradores, ele tra- 

balhava em um hortifrúti da 
região. Também atuava co- 
momotoristadeaplicativoe 

não tinha envolvimento 

como tráfico de drogas. 

CONFLITOS 

Presidente da Comissão 
Permanente de Direitos 

Humanos, da Criança e do 

Adolescente da Câmara de 
Niterói, a vereadora Benny 
Briolly vê com preocupação 

ao crescimento dos casos de 

mortes por intervenção de 
agentes do estado na região, 
— E revoltante demais as- 

sistir à Csse cenário em nossa 

cidade. Mas a violência poli- 
cial, sobretudo contra pesso- 

as negras e faveladas, não é 

novidade por aqui. Foi em Ni- 
terái que dois adolescentes 
morreram assassinados nos 
primeiros dias de janeiro de 

2021. Também foi em nosso 
município que uma criança 

de5 anos morreu assassinada 

si um agente da Polícia Mi- 
itar. Isso é muito grave. De 
acordo com a (plataforma) 
Fogo Cruzado, somos a regi- 

ão maisatingida pela letalida- 
de policial do estado —diz. 
Fara o antropólogo Pau- 

lo Storani, ex-capitão do 
Batalhão de Operações 
Especiais (Bope), o maior 

enfrentamento da polícia 

impacta na redução de 
crimes como roubos, 

o, 

e =" q PA 

Comoção. Man festantes fecharam a Rua Pres dente Pedre ra, no d imo dia 24, em protesto pela morte de entregador durante ação da PM no Morro do Palácio 

— Não há como não rela- 

clonar o aumento de mot- 

tesem intervenção de agen- 
tes do estado coma redução 
dos indicadores de crimina- 

lidade, principalmente os 

delitos cometidos com em- 
prego de violência. Tenho 

acompanhado os dados, e 

ficaevidente que há uma re- 
lação, mesmo porque não 
existem políticas de pre- 

venção do crime com efeito 
de médio e longo prazos. 
Precisamos compreender 

que o combate não é solu- 
ção para o problema de se- 

gurança pública. Contudo, 
diante da inexistência des- 
sas políticas preventivas, o 

remédio continua o mes- 

mo, ações de curto prazo; 
ou seja, enfrentamento po- 
licial que sempre atua na 

consequência —justífica. 
O comando da Secretaria 

de Estado de Polícia Militar 

diz que seu principal objeti- 
vo é uma atuação segura pa- 
raa população e a “imprete- 

rivel preservação de vidas”. 

Em nota, defende que os da- 

dos do ISP de todo a estado 
apo ntam que Os resu Itados 

dessa estratégia são visíveis: 

“De acordo com as últimas 

reuniões de dados, as roubos 
deruativeram queda de 17% 
em outubro de 2021 nacom- 

paração com 2020. No acu- 
mulado do ano, a redução foi 
de 7%. O valor éo menor pa- 

raumêse parao periodo des- 

de 2012. Já com relação aos 
crimes contra a vida, o esta- 

do do Rio teve o menor nil- 
mero de homicídios dolosos 

para o mêsde outubro e para 
o ano desde o início da série 
histórica, em 1991, A queda 

de janeiro a outubro toi de 

5% na comparação com 
2020", argumenta. A Polícia 
Militar diz ainda que este 

ano no estado apreendeu 
cerca deseis milarmasde fo- 
go, sendo mais de 270 fuzis; 

prendeu 29.656 crimino- 

sos; e apreendeu 3.607 ado- 
lescentes infratores, 

NOT DI ROD o PAN DI DAN 
ESPECIALIZADO EM ARTE DESDE 1967 

GRANDE LEILÃO DE VERÃO 
&é Compradores 

aniveis . 
internacionais 

al! Maior índice (+ Visita 
4! de vendas residêncial 

(021) 2548-7141 

&s> Transporte () Único com duas 
por nossa sedes próprias 
conta para leiloes 

=| Seguro 
das peças 

+ BUSCAMOS PINTURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS » ESCULTURAS 

b RELÓGIOS (ROLEX, PATEK PHILIPPE, VACHERON E OUTROS) » JÓIAS 

b TAPEÇARIA DE PAREDE, DE GENARO, COLAÇO E OUTROS ARTISTAS 

P MOBILIÁRIOS + PRATARIAS  b OBRAS DE ARTE EM GERAL 

ENVIE AS FOTOS 

E A DESCRITIVA 
DA PEÇA PARA: 

(21) 99697-9790 
><] haddadGrobertohaddad.com.br 

Rua Pompeu Loureiro Nº 27A 
Copacabana - RJ (Sede Própria) E) wwwrobertohaddad combr Q. (21) 2548-714] 
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Ativistas pedem 
preservação ambiental 
na Região Oceânica 
Grupo organiza hoje abraço na Lagoa de Itaipu 

para reivindicar proteção de áreas de brejo e restingas 

LECIMA RIO SOTHRÉ 
lrssrda sodraf agido corr by 

O movimento Lagoa Para 

Sempre, formado por 
ambientalistas e moradores 

da Região Oceânica, organi- 

za hoje um abraço simbóli- 
co na Lagoa de Itaipu. Essa é 
aterceira manifestação do 

aee que o grupo realiza nos 

Wtimos quatro anos. Cs ati- 

vistas pedem a preservação 

do patrimônio ambiental e 

cênico de Itaipu e a perma- 

nência das áreas de brejo e 

restinga da lagoa no territó- 
rio de abrangência do Par- 
que Estadual da Serra da Ti- 

ririca ( Peset ), 
Um terço da área de cerca 

de 11 milhões de metros 
quadrados — parte entre a 

lagoa e o mar — deixou de 

pertencer ao Peset em 2015 
pordecisão do Supremo Tri- 

bunal Federal (STF), que 
aceitou os argumentos dos 

PCP jetários de terrenos no 

ocal. Eles sustentaram que 

um parque criado por lei 

não poderia ser ampliado 

Enel dá descontos de até 
50% para quem tem dívida 

à Enet estã oferecendo des- 

contos de até 50% para cli- 

Entes aque estão COM as CONIAS 

de luz atrasadas. Quem está 
em divida hã mais de 180 dias, 

por exemplo, pode parcelar o 

débito em até seis vezes, com 

uma entrada de 10%, Já clien- 

tes com a fatura vencida hã 

menos de 180 dias podem fa- 
Zerum pa roelamento de até 12 

vezes, com entrada de 10%. 

Os descontos incidem sobre 
a total da divida, incluindo ju- 

ros e multa, À campanha Qui- 
ta Fácil val até o próximo dia 

31. Os interessados devem fa- 

zer a negociação na loja que fi- 

por decreto, como aconte- 
ceuem 2008, quandoa área 

foi incorporada ao Peset. 

Desde então, as ativistas lu- 

tam para que construções 
não sejam erguidas no local. 
A manifestação de hoje 

pede que a prefeitura não li- 

cencie nenhuma obra no lo- 

cale que a Projeto de Lei Ur- 

banística, em tramitação na 
Câmara municipal, garanta 

a proteção da área, O grupo 
também quer que a prefei- 

tura fiscalize o despejo irre- 
eular de esgoto na Região 

ca na Avenida Amaral Peixoto 
429. As condições podem ser 

conferidas em enelcom.br 

— O periodo de pandemia 
tem sido sensivel paraboa par- 

te dos brasileiros, principal- 

mente para as famílias que 

precisam escolher quais con- 
tas vão pagar no fim do mês 
porque tiveram a renda redu- 

zida. Por isso, desde 2020 te- 
mos promovido campanhas 

denegociação. Esperamos que 
os clientes de Niterói partici- 

pem —diz Ana Teresa Raposo, 
diretora de Mercado da Enel. 

Proteção. Cana assoreado na entrada da Lagoa de Hapu movimento pede que não se am autorn zadas construções 

Oceânica e inclua nas obras 

de drenagem e pavimenta- 

ção a ligação na rede de es- 

goto das casas e dos estabe- 
lecimentos, dentre outras 

reivindicações. 

A prefeitura diz que tenta, 
desde a semana passada, 
marcar uma reunião com o 

grupo, mas altida não obte- 

ve resposta, Em nota, afir- 

Domingo 5122021] O GLOBO 

ma que a principal reivindi- 
cação do movimento estã 

contemplada na Lei Urba- 

nística enviada à Câmara, 

que “assegura e reconhece a 
faixa marginal de proteção 

do estado, bem como dos di- 

mites do Peser, além de pre- 
servar todas as áreas de bre- 

joe restinga” Sobreo despe- 
jo irregular de esgoto, a pre- 

Servidores municipais 
da saúde questionam OSs 

R'; resentan
tes do Conse- 

ho Gestor do Hospital 

Municipal Carlos Tortelly 

questionam à intenção da pre- 

feitura de entregar a gestão da 

unidade para uma Organiza- 

cão Social (OS), ssim como 

está previsto no Hospital 

Oiceânico e na Unidade de Ur- 

gência Mário Monteiro, Lima 
reunião, marcada para a últi- 

ma terça, não foi realizada peu 

talta de quórum. Apesar do es- 
vaziamento, houve duas as- 

sembleias de servidores, e 05 

trabalhadores aprovaram a re- 

alização de um ato público no 
dia 15, na frente do hos pital 

Da Ed. Infantil ao Ens. Médio | Programa bilingue 

2714-6838 | mirafloresniteroi.com.br 

feitura afirma que intensifi- 
coua fiscalização e vistori- 
ou mais de 1.500 imóveis na 

Região Oceânica para iden- 
tificar quais não estão liga- 
das à rede. O municipio ar- 
gumenta que a pavimenta- 
ção das ruas é um passo im- 
portante para controlar a 
erosão das vias no entorno 
do sistema lagunar 

A Associação dos Servidores 

de Saúde alega que a entrada 

das OSs toi aprovada pelo 

Conselho Municipalde Saúde 
sem a consulta do conselhos 

gestores dos hospitais é que 

“representa uma derrota do 

SUS, acerteza dequea corrup- 
ção, a falta de transparênciaeo 

descaso com a vida serão mar- 

cas registradas das unidades”, 
A prefeitura diz que Niterói 

tem boa experiência na admi- 

nistração de unidades por OS 

e que o trabalho é acompa- 
nhado por uma comissão. 

Celebrating 
20 years o 
Miraflores 
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LANÇAMENTO +» 

ET TA 

1 
INSPIRADOR EM TODOS OS SENTIDOS 

A TEGRA TRAZ PARA NITERÓI UMA FORMA 

INSPIRADORA DE VIVER, COM LOCALIZAÇÃO 

PRIVILEGIADA E LAZER COMPLETO. 

rs TI RR e == EE 

| a 

E há | . 

vm, 

| ps - 

| 

SUCESSO DE VENDAS NO LANÇAMENTO. 
APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS. 

Porspocthra iastrade da veta 

| — LAZER COMPLETO - 

2 O U 3 COM AMBIENTES INTEGRADOS 

tão | E EM ANDAR ELEVADO; 

QUARTOS —— VISTA INCRÍVEL; 

co M SUI TE — MOBILIDADE E PRATICIDADE: 

71 A 92 M PRÓXIMO AO CENTRO, 

RESERVA CULTURAL, UFF 

E ESTAÇÃO DAS BARCAS. 
Cj 

E VAGA NA GARAGEM 

VISITE OS DECORADOS NA AVENIDA 

VISCONDE DO RIO BRANCO, 731 

A 450 METROS DO PLAZA SHOPPING | (21) 2010-5201 

ACESSE TEGRAINCORPORADORA.COM.BR/FLUA 
REALIZAÇÃO E E CRE TaLEC Av 

PAS ILAC E Ep Cr 
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Os melhores imóveis novos estão aqui. 
Agende sua visita e faça sua proposta! 

Apto nos (BIZ) por 

r$ 928.000 

joia, 2 1 

Algarve | Rua Álvares de Azevedo 

Ex, 75 ma 

e Er 

R$ : 648.745 

jusá, 2 &1 

Duetto | Rua Santa Rosa 

98m: 

“Apto 50 F por. - a Ke dê A 

R$1.203.700 

= 1 

| Apto 403 por. 

R$ 754.735 

jd, 2 1 

Alto Ingá | Rua Presidente Pedreira 

Ibo, B4m: 

“Apto 1003 cBIZ) por 

r$ 615.000 

| Ba 2 &1 ix 68m: 

Sunset | Rua Joaquim tavóra 

E4] octobre 

“Apto 307 por. 

| R$ 510.000 
Bãz E 1 Po Bm 

Calle Sardegna | Rua Doutor Sardinha 

4] “São Francisco 

apto: 508 8 por 

mo 2 ae 1 

“Apto 205 (BIZ) por- 

R$899.000 

bs [a E 3 

| Apto 205 por 

RS 942.000 

x, 107m: 

Miraguio | Pralá de Charitas 

| | 

| Apto 102 por. 

R$ 700.000 

q 89m: fa 2 = 1 

HomycCo | Praia de Piratininga 

“apto 05 (BIS) por “Apto 203 por 

R$1.475. 000 SE | R$ 880.000 

jail 4 3 À 145m? cm = 1 
Triunto | Prata de Camboinhas 

90m: 

Tesla | Praia de Piratininga 
ds perspectivas não são, necestaramento, das unidades dt relerência 

Ainda não encontrou o que estava buscando? 

Ligue para a loja mais próxima 
de você e agende já uma visita! 

Ou aponte sua 

câmera e veja 
mais ofertas! 

Região Oceânica Maricá 
Est. Fran. da Cruz Nunes, 5646 Rod. Ern. d&maral Pelxoto, kmi3 

(21) 3803-0000 (27) 3731-6900 

Icaraí Jardim Icaraí 
Praia de lcaral, 177 Rua Domingues de Sá, 209 BP SPIN 
(21) 270341000 (21) 27023-616] o, motaçads inobiláriaa 
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Em 2017, sonhamos em construir uma empresa 

sólida e acolhedora que, com inovação e ética, 

transformasse a profissão da corretagem e o 

aalsiger=[o[oNanfojo ii=id/o) 

Hoje, comemorando nosso aniversário de 4 anos, 

temos a certeza que tomamos a decisão certa e 

ollicMor-|of-No[=it- Ile myiciafeito [o Ralo im] o fo UR or-|ucidão 

g-jeojdol-No[-Wviciafof=i-MofcNaliito di= o = Rol sd INE 

Só em novembro, vendemos 
mais de 170 milhões e 

participamos da realização 

do sonho de 151 famílias! 

Nfoltso Mi aal=i aro) Mani ido Mojo disr= [o [o [o Na Torto ufa ao [O 1= 

são a alma dessa empresa, e aos nossos clientes, 

olcif-Reojpiit-iajo=iutc|duloilor- | dio = g<r-|[pá-fors too [Ro lalato 

o [Evo oia co Na olijo ol do jo oijino). 

Nifaro [UI Siaskiso a lat= Esto pla lato) 

Em 4 anos, 

R$ 353 um crescemos 

217% 
| em vendas! 

ns 202 um 

unidades 

2018 2019 

Acumulado do VGV Realizado (Jan-Nov) 

GSPIN 
inovações imobiliárias 
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El laV se apresenta em feira vegana 

Com repertório de MPB e pop, Ella V fará, hoje, o 
show de encerramento da feira de artigos veganos 

Vegganezando, no Reserva Cultural. Acantora 

sobe ao palco às 18h, mas o eventoé realizado das 

14h às 22h, com mais de 50 expositores de gastro- 

nomia, moda, cosméticos, artesanato e sustenta- 

bilidade. Entrada franca. 

DIVERSÃO 

Festival Niterói em Cena 

AM edição do Festival Niteróiem Cena vai de amanhã 
atêo dia15, com atrações do teatro contemporâneo. À 

parte presencial será na Sala Nelson Pereira dos San- 

tos, terças e quartas, coma Mostra Cenas Curtasea 

Mostra Palco. A virtual terá a Mostra Teatro em Casa, 

com exibições no canal do YouTube do festral e a 

Mostra Curtêsima será esibida nas redes sociais. 

Instalação propõe desconexão 

O MAC recebe, na sexta a partir das 10h, a instalação 
de arte e tecnologia “Quiet room” que propõe um 

exercicio de introspecção por meio da desconexão da 

internet e dos dispositivos “smart O objetivo é que, 

ao menos por alguns minutos, os visitantes desli- 

guem-se das redes e mergulhemno momento. Aobra 

ficará no Salão Principal do museu até o dia 30. 

Fotógrafo niteroiense ganha prêmio internacional 
lan Cheibub é premiado por registros da transformação do Brasil em um país evangélico, junto com o bolsonarismo em ascensão 

LIVIA MÉIER 

Rio sederitogisto cor by 

om apenas 22 anos de 

C idade, o fotógrafo nite- 
roiense lan Cheibubacaba 

de ganhar mais uma pre- 

miação internacional. Na 
semana passada, ele foi 

anunciado como vencedor 
do prêmio lan Parry Scho- 
larship — um dos mais 
importante s de fotografia 

para jovens fotógrafos — 

por seu trabalho docu- 
mental*Golgotha”, sobre o 

processo de pratisturma 

ção do Brasil em um pais 
evanpélico, na esteira do 
bolsonarismo, 

Morador de Santa Rosa e 

estudante de Estudos de 

Mídia na UFF, ele trabalha 
como fotógrafo para jornais 
e revistas dos Estados Uni- 

dos e da Europa. Em 2019, 

Culto de libertação. imagens foram registradas em igreja de São Gonçalo 

ganhou dois prêmios no 

Visa Pour L image, o maior 
festival de fotojornalismo 

do mundo, com um projeto 
sobre o Hospital de Juruju- 
ba. O ensaio forum dos 

selecionados pelo progra- 

ma de estudantes da Canon 

que escolhe um dentre 

mais de 30 portfólios pré- 

selecionados. Nesse mes- 

mo festival, foi c omissiona- 

do pela “GEO Magazin”, a 

malor revista da Alemanha, 

para fazer o trabalho que 
resultou em "CG lgotha”, 

Cheibub destaca que seu 

trabalho não [az juizo de 

Rb DX ra OS UA CER 

Aoar livre, Membro da Assemb eia de Deus orana Favela Tamarineira 

valores. As fotos foram 

clicadas em diferentes regi- 
des do pais. Além de Rio, 

Niteróie São Gonçalo, ele 
totogratou em Brasília, 

para mostrar a atuação da 
bancada evangélica, ena 

Região Amazônica. 

— Sou muito grato a todas 

as pessoas da igreja já me 

receberam. Apesar de não 

ser evangélico, respeito a 

religião. E um processo € 

temos que entender o que 

estã acontecendo no nosso 

país. Não dá para dizer que 

metade da população brasi- 

leira é estúpida por conta da 

Dennis DJno Cou ntry Club 

Um dos principais DJs de funk do país, Dennis está de 
volta a Niterói com seu projeto autora! “Dennis inten- 

seO evento, que é open bar, será realizado na próxima 

sexta-feira, a partir das 23h, no Country Club, em Pen- 

dotiba, e prevê uma apresentação de três horas do 

artista Os ingressos de segundo lote custam a partir 

de R$ 180 e estão à venda pelo site ingressocerto com. 

sua Fé, Paramim, esse tra- 
balho também foi uma que- 

bra de estereótipos e para- 

digmas muito grande. Den- 
tro do ensaio, PEBISITE! pes- 

soas importantes para o 
pais, e é dificil colocar todo 

mundo numa caixinha só 
— pondera o fotógrafo. 

DOIS DESTAQUES 

Ele destaca entreas cenas 
que mais o marcaramo 
culto de libertação, “por ser 

omais diferente”, ea evan- 

gelização de indigenas, 
ternamais complexo. E o 
trabalho de registrar a 

evangelização no pais não 

para por aí, 

— Vou continuar com 

essa temática, que é mais 
urgente. Essa história co- 
meçou aser contada e sou 

um dos primeiros a contar 
isso em um trabalho docu- 

mental de fotos. Teremos 

eleições no ano que vem, é 
acredito que os evangélicos 

serão peças-chave, Quem 

conseguir melhor dialoga! 

com eles tem mais chances 

de levar —avalia. 

Prefeitura assume Ilha da Boa Viagem e promete obras para reabrir o local 

LEONARDO SODRE 
ter do sore adaga tor tr 

preteitura formalizou o 
Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) com o 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio- 

nal (Tphan)je o Ministério 

val Arias 

VACINAÇÃO EM CASA OU NA CLÍNICA É 

Público Federal para reabrir 

alhada Boa Viagem. Omu- 

nicipio assumiu à gestão do 
local pelos próximos 20 
anos. Na última segunda- 

feira, o prefeito Axel Grael 

armunciou que serão investi- 

dos R$5 Smilhõesemobras 

de restauração na ilha. 

$s morales 

* Equipe altamente Acid 

1 vVAlSTes É COML 

* PACOTES 

Inação par: 

|2626-25; 
NV ie = a 21 99287-6] Ai E 

SAAE especiais; 

às idades: 

InTantis pá 

Siga nossas redes sociais: 

fem res VaC] SCOM. 

A Capela de Nossa Senho- 

ra da Boa Viagem, do século 

XVHI; o forte erguido no 

fim do século XVIÉ- e o cas- 

telo (sede dos Escoteiros do 

Mar) passarão por obras de 

recuperação. De acordo 
com a prefeitura, as inter- 

venções serão feitas sem al 

terar as características ori- 

ginais das estruturas. 
O castelo receberá uma 

area administrativa para à 
e ti PME d É gestão ceumnodavro 

ambiente cultural com es- 

paços de exposição. Já a ca- 
pela ganhará um novo ha- 
nheiro com acessibilidade. 

artvimedecoroff.com.br 

Fr er 
Em dou 6X ouá viata com desconto especial 

omagocnevacaras: com.br 

Da da Et das lhos 1h 

JUDANÇAS FÁBIC 
HUGAMIÇÃOS DESMBENCIA(S E COMENTEARS 

(21) M26-M07P& | 94157-.B03A4 

lj 

Rá 

A prefeitura não definiu 

uma data para à reabertura 

dos espaços à visitação. 

Durante o anúncio das 
obras, o prefeito Axel Gra- 

el prometeu manter as ati- 

vidades que existem na 
ilha, como os escoteiros e 

o apostolado, Ele ainda ga- 

RESTAURAÇÕES ESPECIAIS 

— 6 

APLICAMOS PALHA EM MOVEIS MOD JLADOS 

Av, Rui Barbosa, 109% - 5. Francisca 

21.2714.6396 | 21. 38600-1099 

- Niteroi - Estr, da Cachoeiras 

OS MELHORES SER 
MUDANÇAS E TRANSPORTES 

tantiu que local será rea- 
berto para que possa ser 
visitado pela população, 

mas respeitando os limi- 
tes do local. 

PATRIMÔNIO 
A Ilha da Boa Viagem é tom- 
bada como Patrimônio Na- 

tural e Histórico. Dois mo- 

numentos são preservados: 
a Capela de Nossa Senhora 

da Boa Vi agem É o fortim, 

ambos do século XVIII, En- 

tre a Segunda Guerra Mun- 
dial e o fim da década de 

1940, foram construídas 

mais duas muralhas, uma 

delas o atual casarão, A ilha é 
conectada ao continente pe 

la ponte de concreto que 

corta a enseada. Depois de 
atravessá-la, para chegar até 

asedificações é preciso subir 

uma escada de 127 degraus, 

oque torna o local um desti- 
no curioso, com uma vista 
privilegiada da Baia de Gua- 

nabara e da orla de Niterói. 

OS EM 

AGENDE SEU HORÁRIO! 

O (21) 97008-B852 
*“MONTAMOS E DESMONTAFROS 

* EMBALAMOS 
- REMOVENOS COFRES E PANOS 
- E MUITO Malã 

ANG HUDANCASFABMO COM AR 
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BRASIL BROKERS NITERÓI É LÍDER 
ABSOLUTA DE VENDAS NA CIDADE 

A Brasil Brokers Niterói está em festa. E não é por menos. A maior imobiliária da cidade 
comemora o seu melhor mês de toda a história. Ao longo do ano tivemos a maior 

performance em todos os empreendimentos da cidade além da grande representatividade 

de avulsos. Isto mostra a força do mercado imobiliário do município e a sua capacidade de 

recuperação mesmo ainda sob efeito da pandemia de Covid-19. 

Um bom exemplo disso é o desempenho da imobiliária no empreendimento The Edge, da 

Soter. Sozinha, a Brasil Brokers Niterói é responsável por 50% das vendas já realizadas do 

o pdbigo NM etojaTo [o janiia io No [EIcR == Rigo Tito [om alo NE ido tomn=]de-iatomo = nig=]F Mo [SN [ori g=|f 

De acordo com o Head da Brasil Brokers em Niterói, Eduardo Shuldiener, esse sucesso só 

foi possível graças a um time de vendas muito dedicado e entregando uma experiência 

diferenciada aos clientes, ainda mais nestes tempos difíceis em que o lar se tornou o porto 

seguro de cada um. E não há quem ofereça soluções completas e descomplicadas na 
cidade para se negociar imóveis e obter crédito imobiliário. 

O Grupo Brasil Brokers chegou a Niterói em 2007 e desde então trabalha firmemente para 
o desenvolvimento da cidade. Hoje a diretoria da empresa é jovem mas ao mesmo tempo 
muito experiente no mercado imobiliário, disposta a entregar tudo que os clientes 
merecem. A imobiliária entende o niteroiense mais do que ninguém. Sabe exatamente quais 

são as necessidades de quem quer comprar e de quem quer vender. Além de prestar 

consultoria para as incorporadoras projetarem empreendimentos que vão melhorar ainda 

gafe lego Pi- life foto [co [SANTO Fo [oi eiTo Fito F fo Lcd 

AGRADECEMOS AOS 
NOSSOS QUERIDOS CLIENTES E 

INCORPORADORES PELA 
CONFIANÇA DEPOSITADA EM 

NOSSA EMPRESA. 

TESE o nn E 
o a a E 

CEU E a E a 

Renas 

Ens a 
..... 

TRTZRINAA 
” a e E E TJEERANEERTA! 

o À 
ON 2TIS-930O EM desenrola  (OBrasilBrokers credimorar O 

www.brasilbrokers.com.br 
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SAÚDE EM DIA) 
PALAVRA DO ESPECIALISTA CHN 

O QUE É METÁSTASE E 
CÂNCER METASTÁTICO? 

Por Faula Borges | marketingibchniterol com, Br 

Na medicina, é comum que existam nomes especifoos para alguns 

fenômenos que dcomem dutante o desenvolvimento de uma 

doença. Em mutos quadros de câncer, por exemplo, pode oconer a 

famosa “metástase” - que caradierica um estagio Mali COMPRE 

da Doençã & Expe ainda mãe atenção da equipe medica envolvida 

Segundo o dr. Victor Machado, oncolcgsta da Dasa, a metástase 

acontece quando, ao longo do deservolvimento de um quadro de 

cancer, ocorrem anda mas metações nes celulas tumbas EM UMa 

determinada área do corpo, fazendo com que a doença se espalhe 

para outros Wrgdos e tecidos. Ou seja, um câncer que se onglnõu no 

estômago, ao sofrer metástase, pole se dissemnar para o figado 

ou pulmões, situação que pode dificultar o tratamento. 

“Quando à metástase acontece de um Órgão pará o cutro 

não significa que o paciente desenvolveu um novo câncer na 

ares atingida do 

início do câncer so espalharam, então um câncer que come 

U que pcormre & que 5 células tumorais 

ou nas rins é enviou metástase para o puimão deve Con 

nar a ser tratado como se Tosse um carcer renal, E não um 

Cancer nos rms e ouiro cancer no pubmão” 

Apesar desse fenômeno poder Dcomer em qualeuies: partê do 

organismo, existem locais mais propícios a serem alngidos 

dependendo do local em que o tumor original estã. De modo 

geral, 2505505, 0 figado e 05 pulmões são as Áreas Mais COMUNS 

a desenvolverem met HStaAGeS 

SINTOMAS ASSOCIADOS 
AO CÂNCER METASTÁTICO 

metástase no pulmão: sensação de falta de ar e dificulda- 

de para respirar, 

metástase no Figado: alpeleo 

olhos com cor amarelada); 

metástase nos 05505: dor nos 05505 € fraturas frequentes 

HEnaçõÃra Cariga e teria 

Segundo O dr. Victor, O câncer metastático costuma acontecer 

quanto O quadrado paciente ja estã mais avançado, porem ainda é 

possivel def nir formas de tratamentos focadas na eliminação das 

células tumorais nas diferentes partes do corpo. 

O tratamento de um câncer metastático é complexo e desafiador 

tanto pam O paciente quanto pa OQ TEDICO. Ent Rtato OS 

avanços recentes na oncologa têm possibilitado o emprego de 

técnicas e medicamentos que aumentam as chances de um 

controle eficaz da doença e até mesmo à cula, EM casos em que 

antes [550 nao era possivel, 

“O diagnóstico precoce do câncer e o início do tratamento 

adequado são às melhores formas de diminuir 25 chances 

de ocorrer quadros metastáticos. Por isso, é multo impor 

tante adotar habitos preventivos, como adotar um estilo De 

vida mais saudavel so longo-da vida, com bos alimentação 

mxeróicios constantes, e contulta seu médico de cónhança 

[efe 

ndicados pelo especialista é à melhor maneira de rastrear 

um câncer ainda Em seu início 

periodicamente. Healizar todos ds exames astro o 

CHN ONCOLOGIA: 

“EEQUIPE ESPECIALIZADA 
Pronesro na Regão Horte-Leste Fluminense, o CHA 

Oncologia é um servço deservokedo especialmente 

para acolher o paciente oncológico ao lonpo de toda à 

inha de cudado. O hospital dispõe de recursos fecno- 

lógicos avançados para diagnóstico, acompanha- 

mento e tratamento de diversos tpos de câncer 

adulto e pedaírico, Sempre com o apo De uma 

egupe multidisoplirar experente e do Centro de 

infusão, localdedazado ãaplzação dem editamentas 

Para sabes mais sobre à CH 

Oncologia. entre em contato 

com a nossa Central de Atend - 

mento pelo múmero (41) 

"900 jopção 2 

E á 

PTP a 

Dr. Victor Machado 

Múdico Qnocologata da Casa 

Complexo 
Hospitalar 
de Niterói DO CHAN 

a” 
had 
ea mm me 

E so ado dias lp cSg LUIS po fAn O] E 

Padre comemora rece que 
aproxima Odetinha da santidade 
Responsável pelas missas na Capela de Nossa Senhora de Fátima, João Cláudio conduziu 
pesquisa e documentação da história e das virtudes da menina que morreu aos & anos, em 1939 

LEONARDO SODRE 

fesamdo soda oghnte com da 

Veni do Pa pa Fran- 

cisco para à promulgação 

do decreto que, há duas sema- 

nas, reconheceu as virtudes 

heroicas deOdette Vidal Car- 

doso, conhecida como Qdeti- 

nha, foi bastante comemora- 

da na Capela de Nossa Senho- 

cade Fátima, no Balrrode 

Fátima. Devido ao trabalho do 

padre João Cláudio, responsá- 

vel pelas missas na capela e à 

frente da pesquisa e da docu- 
mentação da história de Ode- 
tinha, amenina, que nasceu 

no Rio em 1931, morreu aos 5 

anos e até então era conside- 

rada serva de Deus, recebeu o 

título de venerável eavança 

mais um degrau no processo 
de beatificação. 

O padre João Cláudio foi 

convidado em 2011 para tra- 

balhar no Escritório da Causa 
dos Santos do Rio de Janeiro 

No ano seguinte, iniciou à 

pesquisa sobre Odetinha. Seu 

trabalho levou a meninaser 
considerada venerável. 

— Esta foi à primeira pes- 

quisa do tipo que tizemeos, e 
nos possibilitou criar um 
manual de instrução para 
ajudar bispos e padres do país 
em inquéritos diocesanos 
como este. Artes, só havia 

material sobre o assunto em 

lingua estrangeira. Por ser 
algo novo, toi trabalhoso, Mas 

eu me considero um privilegi- 

(À 
ado por ter sido escolhido de 

form bi IM Prevista para esse 

trabalho = conta o padre, 

Filha de portugueses que 

emigraram parão Brasil, 
Odetinha nasceu no Rio, em 
I8 de fevereiro de 1931, Ela 

ja todo dia à missa erezava 0 

terço coma familia à noite 
Dedicada à caridade, postava 

de ajudar a mãe. que aos 

sábados fazia heijoada para 
os pobres. Aos 5 anos, come- 

cou a frequentar o catecismo 

(VENDA, CON 

ESCOLHA GEMPRE UM 

CREDIBILID,; 

* CUBRO OFERTA | 

1 DA 

"e Dora Se dg 
Fr 

e fui admitida para fazer a 

primeira comunhão com 6. 
Ela morreu em 1939, vitima 

de tifo. 

Para que Odetinha seja 
beatificada, um milagre atri- 
buido a ela precisa ser reco- 

ubecido pelo Vaticana. O 

padre João Cláudio diz que 

esse processo pode demora 
décadas ou ser rápido, Não há 

prazo determinado. O primei- 
romilagre de Ode tinha seria a 
cura desua própria mãe. Se- 

Fé Opadre João C laudo. 

que atua no Escritório 

da Causa dos Santos, 

Ea venerável 

Ouebinha 

gundo relatos, após a morte 
da menina, a mãe foi atropela- 
da Um grave ferimento fez, 

com que houvesse risco de 

amputação de uma das per- 
nas. Então, um afilhado da 
mãe de Odetinha foi ao túmu- 

lo da menina, noCemitéro 

São João Batista, em Botafogo, 
no Rio, pedir a cura da madri- 

nha e prometeu que o feri- 

mento seria lavado com água 
e pétalas de rosas. No dia se- 

guinte, a ferida havia sumido. 

Carolina Sotas 

OMPRO OTAS EM OURO 

PO, FABRICAC 

À EMPRES, 

ADE HA 324 A DICIs 

AO DE | HAS EM GERAL) 

SEGURA 

O) MPERECA 

FACGUINA HORA EM DINHEIRO 

ATENDEMOS EM DOMICILIO 

Shopping dos Antiquários 

Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º piso Loja 92 

wwwcarolinajoias.com.bi 

(O 2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 

as 
É tod 1 

tels: 2625-6692 / 3023-0805 / 99987-7815 / 99325-7178 
Ponto Cem Réis - Niterói 
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Clube da Esquina 
Está em negociação uma 
homenagem da cidade aos 
50 anos do disco “Clube da 
Esquina”, em 2022, E queo 
grupo de músicos, surgido em 
Belo Horizonte na década de 
1960, morou em Piratininga e 
compós 90% do álbum aqui, 
A ideia de Marco Sabino e 
Axel Grael é que eles se apre- 
sentem com a Orquestra 
lovem Aprendiz, Tomara! 

Viúva no xadrez 

Seisanos após ter enco- 

mendado a morte do mari- 

do, da Marinha Mercante, 
para receb ero seguro de 

vida, Rafaela Damas Ribei- 

ro Azelman foi condenada a 

30 anos de prisão, O crime 
aconteceu no dia 7 de agos- 

toem Pendotiba; e o julga- 
mento, que durou 12 horas, 
sóterminou às 2h30m da 

manhã da última quinta. 

Na sentença, a juíza Tula 
Corrêa de Mello lembrou 
ue Dérime aconteceu na 

véspera do Dia dos Pais. 

Shopping 
O prédio Taemar, no múme- 
ró 222 da Rua Paulo Gusta- 

vo, na esquina com a Otávio 

Carneiro, Val SET transforma- 

doem shopping. Sua parte 

superior já foi desocupada. 

Clube 

O GLOBO 

Com Lindiméilia de Lima 
pra ienes eum be 

FOME DE QUÊ? 
ANA CLÁUDIA GUIMARÃES 

SA 
Restauro. O desenho mestra como ficarão Solar Notre Rêve: hoje escorado, |ugar vai sediar Centro de Cultura Digital 

Encontro do passado com o futuro 
indo aos pedaços, a Casa Norival de Frei- 
tas, no Centro, também conhecida como 

Solar Notre Réve (Nosso Sonho, em fran- 
cês), vai, finalmente, ser restaurada, para 

abrigar um projeto público alinhado com o 

universo 3.0. E que oantigo solar, que com- 
pleta 100 anos agora, será oendereço do 

primeiro Centro de Referência em Cultura 

Digital do município, tocado na inclusão de 
jovens e adultos no setor. Lá, será oferecida 
formação artistica e técnica em áreas como 

design, composição musical, criação de 

conteúdo e desenvolvimento de games. 
Inicialmente, a prefeitura pensou em trans- 

formar à espaço —remanescente do estilo 

“= 

2) AD To 
fp é, a. 

As ofertas anunciadas nesta página 
ticarão disponíveis ao longo da semana. 
Consulte condições em clubeoglobo.com.br 

Lua A A aÃ 

LUCKAU 
o. 

eclético romântico na cidade e ondemorou o 
advogado, pesquisador e político Norival de 
Freitas —em escola de música. O projeto foi 
atualizado, e as obras, já aprovadas pelo Ine- 

pac, serão licitadas no infcio de 2022, 

Axel Grael diz que a criação do centro, 
que integra o Pacto de Retomada Econômi- 
ca, vai gerar chances de trabalho e renda. 

— Vamos recuperar mais um patrimônio 
histórica e resgatar uma memóriaafetiva 
dos niteroienses. Além disso, colocaremos 

em um mesmo espaço o passado do Solar 
Natre Réve e o futuro, por meio da Cultura 
Digital, oferecendo oportunidades aos 
nossos jovens — afirma o prefeito. 

Domingo 5122021] O GLOBO 

Casos degripe 

Os pacientes com sintomas 
de gripe têm respondido por 
mais de 50% dos atendi- 

mentos naemergência do 
Niterói D'Or, Quarta passa- 
da, dos 274 atendimentos, 

153 foram casos de gripe: 

55,8%. A boa notícia é que 
não há sinal de retomada da 
Covid-19, segundo o diretor 

médico, Luiz Abelardo: “Vá 
ao postoe se vacine contra à 
gripe. Assim, você reduza 

chance até de ficar interna- 

do por causa de virose”. 

Segue... 

Cerca de 60% dos atendimen- 

tos na emergência (adultae 
pediátrica jdo CHN são rela- 
cionados a quadro gripal. 

Porfim... 

Dados da Secretaria munici- 

pal de Saúde mostram que na 
última semana houve aumen- 
to de 31% na procura pelas 

unidades de emergência por 

pacientes com sindrome 
gripal. Nenhum paciente 

com Covid-19. 

Campo de São Bento 

Asestátuas de Paulo Gusta- 
vo (presente!) ganharam 
iuminação tur, 

Cidade do Cinema 
O Festival do Ria começa dia 9 no Reserva Cultural. Serão 
mais de 30 filmes, selecionados exclusivamente para ais salas 

de exibição, como o polémico “Benedetto” (foto), do 
premiado diretor holandês Paul Verhoeven. O longa é 
baseado muma história real e chamou a atenção em Cannes 

Catamarãs 

Sabe quantas pessoas utiliza- 
ram os catamarãs na manhã 
de sexta, o primeiro diado 

funcionamento após longo 
período de pandemia? Fo- 
ram 277 passapeiros. 

Dezembro laranja 
BRAVE PESSOAL 

. a É 4 e 4 

A chegada do verão, ainda 

zação, com praias cheias, 
acende o alerta para o tipo de 
câncer mais comum: ode 

pele, que representa, segundo 
o Inca, 30% de todos os tumo- 
res malignos no país. No De- 

zembro Laranja, Caroline 
Assed, dadiretoriada Socie- 
dade Brasileira de Dermatolo- 
gia Fluminense, explica que o 

subtipo mais recorrente, o 

carcinoma hasocelular, é o 
menos agressivo, diferente do 

melanoma, o terceiro mais 

frequente. “Uma pinta suspei- 
taé, de um modo geral, assi- 
métrica, com bordas irregula- 

res, tem mais de uma colara- 

ção, diâmetro acima de ômm 
e evoluir com mudança 

na sua forma”. 

CLUBES COM 
ENTREGA NACIONAL 

Se um clube de assinatura aten- 
de uma de suas necessidades, 

quanto seria vantajoso poder | 
contar com vários deles de uma vez? O site 

Hub Home Box, parceiro do Clube, reúne 

diversas iniciativas desse tipo em um só lu- 

gar: é possivel aderir e receber vinhos, ali- 

mentos, livros, atividades infantis, produ- 
tos para animaise dezenas deoutros itens. E 

o melhor: com entrega para todo o Brasil. 

Assinante O GLOBO pode aproveitar 20% 
de desconto na primeira mensalidade em 
qualquer uma das alternativas cadastradas 

na plataforma. A oferta vale também paraas 
caixas avulsas oferecidas por elas. Para 
aproveitar o benefício, utilize o código pro- 
mocional disponível em nosso site. 

ca, focada em e-commerce, são finos, fun- 

cionais e nacionais. Todos sempre che- 

gam até os consumidores com qualidade 
vinda direto da fábrica. Cada item é pro- 
duzido para ajudar quem precisa manter 

uma rotina alimentar nutritiva e, ainda 
assim, saborosa, Inclusivo, o catálogo 
contém opções para pessoas veganas € 
que sejam intolerantes a substâncias co- 
mo a lactose, o glúten e a soja. Assinante 
tem 15% de desconto em compras reali- 

zadas na loja online. Para aproveitar o be- 

neficio, é preciso conferir em nosso site o 
código promocional da oferta e utiliza-lo 
no portal da Luckau. Bom apetite! 

CHOCOLATES 
SABOROSOS 
E SAUDAVEIS 

Para quem é apaixonado ou apai- 15% 

xonada pelo sabor do chocolate, E 
manter uma dieta balanceada E& 

pode parecer desafiador. A Luckau, parcei- 

rado Clube OGLOBO, está no mercado |us- 
tamente para tentar equilibrar essa balança 
entreo sabor ea saúde. Os produtos da mar- 

HORA DE COLOCAR 
OS PÉS PARA CIMA 
Cuidar das suas bases e daquilo ERRE 
que te faz caminhar é mais im- 
portante do que pode parecer: desconto 

na Spé, u Spa do Pé, assinante tem 20% de 

desconto no tratamento VIP. O benefício é 
valido nas unidades localizadas em mais de 

20 pontos do Rio de Janeiro, mediante a 

apresentação da carteirinha do Clube (Fisi- 
ca ou digital na validade). Confira detalhes 
nositedo Clube e se prepare para relaxar. 
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riogastronomia.com 

A PROGRAMAÇÃO 
MUSICAL TAMBÉM 
ESTÁ UMA DELÍCIA! 
A gastronomia é a estrela, com os chefs famosos, quiosques de 
restourantes e trucks badalados e as feiras, mas os shows dão 
um tempero muito especial co Rio Gastronomia. Quem já foi sabe! 

Não deixe para a última hora, Este ano teremos um número 

reduzido de ingressos, Garanta o seu. 

Teresa 

Cristina 

9a 12 e 16 a 19/12 
Pião do Prado, 

Jockey Club Brasileiro 

Vondas exclusivamente on-line 

ingressocerto.com/riogastronomia 

Marcelo 

Janeci ' 

rosiaços O GLOBO 
—— Cidodo Anfitriã — Potrocínio Mestor ——T—————— FA 
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A ARTE DE VIVER BEM 

NA BOA VIAGEM 

DE FRENTE 

PARA O MAR. 

5.000 Mó DE ÁREA DE LAZER 

PREENCHIDOS COM INTELIGÊNCIA 

E EXPERIÊNCIAS. 

COBERTURAS 

QUARTOS COM ATÉ I78M' | QUARTOS COM ATÉ TUM LINEARES 

E ATEOI VAGAS DE GARAGEM E 02 VAGAS DE GARAGEM COM ATÉ 39IM*. 4 VAGAS DI 

GARAGEM É ROX PRIVATIVO 

7772 

UMA PEQUENA IMENSA CIDADE PLANEJADA 
LOM SEGURANÇA É TECNOLOGIA, CERCADA DE NATUREZA É HUMANIDADE, 

NEACIZAC AO ESTRCTURAS dO FINANCEIRA 

o E G4 dono arbi flazulilife 

(6) lazuliniteroi 
SIP TES er: 

VLNDAS 

Brasil . LOPES e PIN www.lazulinileroi.com.br 
Brokers SELF 4) S PIN dades dem potes ch qu, a 
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SOCIAIS O 5) 
shoppingmatriz com br 

PROJETOS P/ 
EMPRESAS 2219-6020 
E CONDOMÍNIOS 2219-6021 

BEBEDOURO a 
| COMPRESSOR = me E 

BEBEDOURO hs, GAR RAFÃO K30 o ! 

DE PRESSÃO o. 127 OU 220V BEBEDOURO BEBEDOURO 
K40CI AIC 127 OU 220V e” RE KARINA GARRAFÃO K31 GARRAÇÃO - K11 
KARINA X ta 919.0 127 OU 220V - KARINA 127 ou 220V - KARINA 
À vista 1.309,0 À ta 889,00 agro ) 

10X E | 3 ) 
E 

Pd 

VENTILADOR COLUNA 
OSCILANTE GOCM 
BIVOLT - VENTISOL 
PRETO 

VENTILADOR DE 
MESA - SOCM - BIVOLT 
VENTISOL - PRETO 

. Leito DEDO Mi 
A VISA LOS, UA 

E CONTELEIRAS 

& 14Em 

| Eijers 

1 PRÁáTELERAS 

fe É om d PSD 

10, 

à miles Mendo DE eia 

O 
ASDF 

“Emsiantos com protundicdade de EBem possuem 

5 PRATELEIRAS. As demais postuém E PRATELEIRAS 

= 
— 
ama 
E] 
a 
— 

O DE AÇO INEALLERE 
MES 

; Vista 1.7 39.00 

10x 173,99 

na 
ROLPDRO DE AGO 

as vio 
GADATERLA E Fi 

diz 

A vinta 1 299, Da 

10x 1 Ego Niva E» 
Vea mm 

VENTILADOR DE TETO 
3 PAS - BRANCO COM MOGNO 
WIND LIGHT - VENTISOL 

VENTILADOR DE PAREDE 
OSCILANTE DE 60CM 
VENTISOL - PRETO 

À vista 338,00 ' 
| 10X E) 

10X 

À vista 2 SS, 00 

10x 205.50 
CHAPAZZ2 

CHAPAZG 

nte 

jm E Ddr dirt 

À vista 1.509,00 

10x 150,ºº 

AR DA ADO pp Al E A-120 
1 Eid E Pr E DEM 

& vista 4 229,00 

10x 1 o ho 

ROUPEIRO 2 VÃOS - EDUPEIRO 4 hoteis ROUPEIRO à VÃOS 
GRANDES AMAPÁ - LE a 
à | DMI L EN IP — A doado pa A Sd | 

À visla 1 us [ola 

sax 114,90 

iiá à É a ER] 

À vizla 569 Do 

10 66, 
à vista 609,00 

10w Rd 

ROUPEIRO 4 VÃOS 
GRANDES AMAPÁ 
o O A À À DR DA 

À vista 1.025,00 
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LINHA SM SUPERLIGHT sia 

Mi, mi, 

EXTENSÃO DE TOMADA SE 
SM - 10A - BRANCA 

FRESNO 

GAVETEIRO PARA 
MEBA COM 2 GAVETAS 
AO,23 LOST PO,38 

E MESA DIRETOR 
PÉ PAINEL - SEM GAVETA 
AOTA 1,55 PO,0 

MESA SECRETÁRIA 
PÉ PAINEL - SEM GAVETA 
AQI4L1,15 POSO 

MESA DIGITADÕA GAVETEIRO MÓVEL 
PÉ PAINEL - BEM GAVETA | COMES GAVTS 
AO Tá LO DO PO BO A.0,81 L.0,37 PO,30 

À vista 149,00 A vista 239,00 À vista 329,00 À vista 279,00 Á vista 319,00 

qaA 90 ca 5» 90 am 90 7 90 ox 24 90 mx 15 10X dasdg 10X Ss 10x ds ox 51 ” 

ARMÁRIO BAIXO ARMÁRIO ALTO CONEXÃO ARQUIVO MÓVEL 2 GAVS, 1 GAV. P/ PASTA SUSPENSA 
A.0,75 L 0,80 P.0,38 A 1,80 L.0,80 P.0,38 0 X 80. ADI LOSE PO,46 
A vista d 379,00 À vista 669,00 A vista 79,00 A vista secs 

“27 90 se 90 > 90 A: FABRIL 
TOM ad É 5 DK A q TOA És 0x Es 

MAS GEQUINTER 

CORES 
PRETO + ERANCO 

FRESNO * NOGUTINA RINLET!, BETA 
E a LEE EmNESsSan 

SUPORTE FARA TV LCDILED 
3F ATO FIXO 

Mi Do 

32 A 55º COM INCLINAÇÃO 
PRIME MULTIUSO 

MESA SECRETÁRIA ARMÁRIO BAIXO ARMÁRIO ALTO MESA DIGITAD OR MESA DIRETOR 
PÉ PAINEL PÉ PAINEL PÉ PAINEL 2 PORTAS * PORTAS 

MESA DE CENTRO T3AX 1D0L X B0P T3A X 120L X 60P ATIXLABOXPTO  TOCMXLBOCMXP-38CM AI! XLSOXP;38 
PEDRA DA GÁVEA, ARCO DA LAPA, aa af di há AR NO o 
MORRO DOIS IRMÃO OU APOTEOSE Avista 338,00  Avista 368,00  Avista 448,00 A vista 479,00 À vista 6 03,00 
ASI XL 04X PSSCM » BO be BO .“. AA B0 “A” ' 90 .. 90 

ao 0 10X vu “= OX ed UU j- 10X 7 9 10X “PÉ q 10X A D, 

ARMÁRIO MÓVEL ARMÁRIO MOVEL 
GAVETEIRO PARA 2 GAMV 1 GAVETÃO 5 GAVETAS CONEXÃO CONEXÃO ESQ ou DIR 

MESA - PARAM ABA XL EDA P 48 ABZRAL MKP O 0 X 60 BOX 70 

A vista 189, du Avista 639,00  Ávista 469,00 A vista 89,00 À vista 99,00 
ao o 90 ES 90 Ae 90 « | 90 o Of 
“Pi ; = o, E vi 4 [24 tu k aid ur de ir Ria 

OX “> q 10X a ud q ” 10X “= ? 5 TUA A q 10X “= 

CORES 
PRETO « BRANDO 

MORTA APERTO LINHA SM papa 

MALEIRO DOBRÁVEL 
CROMADO 

ABESXLSBX PAM. 
TI] 

MESA SECRETÁRIA MESA ALIRILIAR AURMAIRLDOS ELA! MESA SECRETÁRIA | ARMARIO ALTO 
EM “Lº PÉ PAINEL PÉ PAINEL é PORTAS PÉ PAINEL 2 PORTAS 
MAX TIS KI XASMIDO MAX SOL KASP TCM XLTSCM RP: SBCM THAX TIS KEOD WMOIXLTSK Pa 

RACK GAM ER e À vista [38,00 Avista 269,00 À vista 489,00 À vista 449,00 à vista 809,00 

SOM GAVETA - SM nw rd SU any e 50 á ia dB “| 90 RF A A 90 Pu Ea 1 90 

VARIAS CORES 10X m “A q TOM dês di | UA “PEA 3 OX = ni 10X a a 

j “HO Mm 
LEA GAVETEIRO FIXO GAVETEIRO MÓVEL 

280 O GAVETEIRO PARA COM 3 GAVETÕES COMA GAVETAS 
- ih e MESA -2 GAVEIAS ATARI ASAP as NKESXLIDXP dt 

" à wsta 189,00 Avista 459,00 A vista 655,00 
IVA ] E E ME 90 E = o 10x TO, 10x & Do 10X Dos » 
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” 

MOVEIS 
UTILIDADES 

válido até DG/DEZ/21 

SIGANOS 5” 
NAS REDES 

SOCIAIS 

PARA SUA 
SHOPPING 07.17. WO]! 

— EMPRESA. 
BRANCO - FRESNO + MONTANA 

NOGUEIRA « PRETO 

1- Armário baixo com 
2 portas e 1 prateleira 
sem fechadura 
0,75m X 0,62m X 0,45m 

2- Estante alta 
com 4 prateleiras 
1,82m X 0,7im X 0,28m 

De 3595500 

3- Estante com 2 

portas e 3 prateleiras 
1,82m X 0,71m X 0,29m 

De 42900, 

4- Estante baixa 5. Estante média 
com 1 prateleira 
0,83m X 0,71m X 0,29m 

com 3 prateleiras 
1Zim X 0,7im X 0,28m 

6&- Gaveteiro fixo 
com 4 gavetas 
0,75m X 0,45m X 0,3im 

7- Mesa auxiliar 

em MDP 
0,75m X 0,90m X 0,45m 

8- Suporte para 
CPU 
0,75m X 0,3Im X 0,45m 

9- Conexão para 
mesa Triângulo 
0,4Em X 0,46m 

Do 389:00 De 159:0 À vista 29,00 
Ea YE di - Ee a a E AMA | par 400 fi 
PE | j Por 1º Ti Por 2 3 0) O Por lá a dd ) ROI o, é, 

+ E | | [) += Li | a ka o, 

0 Ti Vi | - LI j : 
Ai e, a | e 

CADEIRA FIXA EMPELHÁVEL CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA SECRETARIA CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA CAIXA 758 CADEIRA SECRETÁRIA T58 
63- 150 - FRISOKAR GIRATÓRIA COM BRAÇO GIRATÓRIA 558 GIRATÓRIA 258 COURO ECOLÓGICO BASE BACK SYSTEM 
De: 228. 00 TS8 = TECIDO + TURIM FIRENTE - TECIDO PRETO SEM BRAÇO - TOSCANA TIRA HS SYSTEM EXECUTIVE 

Por; 199,00 A vista 545,00 A vista 529,00 À vista 379,00 A vista 139,00 A vista 699,00 
E 1 i k — ' o 

a | " | 

OX IO  desaãa | OX 5 DX 4 IX | ad 

AS CAMPEAS EM VENDAS 

EMA RO TRA GADEIRA FIXA CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA DNRETOR CADEIRA DIRETOR - CAPRI CADEIRA DIRETOR 
ted sõod tb ESPN EA: LUCCA - TECIDO BRAÇO ENCOSTO TELA ENCOSTO EM TELA ALTURA REGULÁVEL 
MATRI! EXPLAT 1003. MS 3TSTEM ACTA, ITALIA, - PRETO ASSENTO PU BARRA - PRIME ASEENTO EM CREPFE - PRETA MATERIAL SINTÉTICO 

De SR800 De 72460 Tra « TR28,00 Eram TREVISO — 

Por 203,00 Por 273,00 Por 1.799,00 Por 999,00 Por 1.039,00 e di 
- ae = E 949,00 Fa 

"Dali ' | á | Êi hu ; | = md ni PRA” | pa nd df » se! - : an | ka oca Se / 90 

| h = | NF No p Fil =] | p | EA , ) A A d pe ' [ j | 
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ESCRIVANINHA TABLE TOP MESA APARADOR MULTIUSO 
MESA DE COMPUTADOR MESA DE COMPUTADOR COM GAVETA EMBUTIDA SM 
SM 400 - BRANCO SM 500 - MONTANA SM MULTIUSO - FRESNO MONTANA 
a eo nf a 4EO nf To! 1..94a AA s... 400 AF Loca ADO AR 

De ei, 7 vw FOI [E És, ] A , U À vis ta a p Lu | Je E q or Re, 7 LA Rr Avisa IO a | q de 1 

, 7] ra à | 7 já 
Th |] Rn o | | | EN 

a a Tai mm ” ” Es a ” isa e ú 

SFA 3 "Fa do 1 | Dr | ] 

COM ABAFADOR | 
DE RUÍDOS FRONTAL 

E LATERAL 

BALCÃO ATENDIMENTO | CABINE DE 
EM L TELEMARKETING 
SM - CORPORATIVO SM - CORPORATIVO 

CABINE DE 
TELEMARKETING 
SM - CORPORATIVO 

BALCÃO 
ATENDIMENTO RETO 
SM - CORPORATIVO 
ATITA aebia x PáS CEM Algo X LI X Pr2 CM ANTA LIZO X 120 X Pás CM ATIT A pi e PT2 CM 

= À = ; a t y : O É = o 

MESA PLATAFORMA DUPLA 
COM PÉ PAINEL + 1 COMPLEMENTO 
SM - CORPORATIVO 

BALCÃO ATENDIMENTO EM L MESA PLATAFORMA 
+ BALCÃO RETO ; DUPLA COM PÉ PAINEL 
SM - CORPORATIVO SM - CORPORATIVO 
PTE do NB A a CM ATT XLVIO X P120 CM ATT X L220 X P120 CM 

À vista 1.368,00 À vista 719,00 A vista 1.909,0 dy 

| 4 Ê x ' 7. : ' b [ |] dá | KR. io Ain F À o o Rd A MW y cá ai SiW Ê | E À | E, 

1 UA k Ea cu 4 E | n) A j N | | UA a E de | 

WWW. TUDO EM . aARRO RUN | EMPRESAS | - PROJETOS Pi EMPRES COMPRE PELO TELEFONE 

shoppingmatriz : 10x 48X 4% TA INIHE 2221-8000 
-COM.Dr : semJUROS | visits, | BOLETO | 2219-6020 / 2219-6021 | 2º 6º 05 às 18h/ Sábado 09 às 14h 

SHOPPING 

MATRIZ 
CON DIÇÕES DE PARCELAMENTO 

Carides de crédio em alé 10x a juros 

Farcela minima R$ 20,00 nos cariões 

Urbdito cupido d nprovação pelor 

emtéros da Francesa Em nossos 

preços não estão incluidos frete E 

montagem. Obs Preços válidos ajé 
C&M 2207) enquanto dus o es 

leque. Poderá haver alia de produlo 

em alguma loja, já que o enúncio é 

fada com muita  aniscedâinca 

HORÁRIO DAS LOJAS: De 2º a E” 

das DO às 18h Sábado das 05 às 

idh. LOJA CASASHOPPING [abibr- 

ta de 2º a Sábado des 11 ds 20h, e 

aos DOMINGOS E FERIADOS das 

14 às 20h) Consul nossos vendo 

dores sobra produlos disponiveis para 

entrega imediata 

PETER A anrié SITE SedO 

e — — — e mn fa 
= =. + | E L 

a, mm a Ma PS ai 

DO 2 ENE 
080 282 5025 

26-1267 - 3626-1268 

PENHA OFFICE CENTER 5. JOÃO DE MERITI NITERÓI RECREIO CENTRO CASASHOPPING jem cirna da Madelro!) 
dy. Brasil, isso, GHOWRDOM DE MÓVEIS. Riura do Expedicionário, Sé Pia do. 1h, Lendo Av das AMúÓRCAS | Rua do Rosgre, 134 Avanida Aprion Senna 2150 - A - bojas TITO 

22 PIGUDA + ECA FGO2S + BODS - TRAD RO 2756-6871 - 2712-9612 Ez E 0 24707 - 245 E 2431-2841 | 2025.)886 | 2725.3845 

2) DOTTO-4641 o 7. É) 99906-1385 BEIITEREH É 99707-0525 É) 99703-8321 ABERTA AOS DOMINGOS 

BOTAFDGO |R Mena Barreto rem eae MANILHA-ITARORA! PIRATININGA HOVA IGUAÇÃO CAXIAS 
R Prot Al aro Riodriguus, Ay Cosh Ma na abç BR 101 - Km 73 Em Fran da Cr Núnma, S2D0 Rua Drtávio Ti “202 doe. Duque de Coxas, 3 

a a 2535-0403 - 2035-160 261 STO4 ESB 2240-3558 E 3842-5158 - 271 -A56R 

o ) 89877-7803 O Castilho, Nº 52 PECTRRRALE! E) 949761-0679 ) 99752-0624 O so724-1061 

EE 
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CHATUBA | unii.. 

SEM JUROS. 

y TRIUNFO 
nenbas do 

Pisa C&a Alan) E pus 

SdrSaem Extra S4xsdem Extra p, ANS Iem Ciro E 20 
Ret:54001 Dunas cias erica Ref: Gávea Bege 25 fm R$, mr 
lanto 

Piso 
G2xb2em Extra 
Ref.:Vulcano Dere 

Too aqeés 

Plug 
Exxatem Extra 
Retidtenas Beige 

Glasu! 

o UMa OR 

is o] Tinta Glasu! Cosas Lito E Pede seg o 

Muda Fácil Fosco Soa 30 ear Siga 90 

Balde 2ÓL Branco a ri a DD cuê 

dad. Tinta Movacor nO Rine ad | 

Tinta Ácrifica Premium ácrilico EH 

Tinta Acrifica E ra > Protar Económica SEtams Para Pigo Lisa VBL sf 
Fosco Completo Ea. Eli Fosco | Branco/Cinzaf a E a 
Eranca Neve Z0L Balde Z20L Branca Concreto 1 b 

] h — 

WII TEAMONTINA 
| 

HE 

pa 
] 

] a % 

| 
, 7 : | | . BI 

df 

4 DOTAFDaS Am j 

1 AP: 
1 i h Y 

nr, 

no .. 

46) Ti 
| = JN al p= 

O SORTEIO FINA 

Piso , FIRE, Baxfizem > ps pa 
Ref; Finale a diz 

Brilhanta ' Th 

Tinta Acrílica 
Para Piso 
Fosco Cinza |” Medos 
Escuro 20L E f 

Ed sia) 

| islFonlaine 
Eriglilio 
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CONCORRA A 1TKIT DE ELETROS : 
| J El 34 RENEGA ) E no soRTEIO FINAL 

Po 

Revestimento Piso ; 

32x5jcm Extra TisTlem 1 Ras 
Rel: Versano Gray Relbresalato Planalto ed Fm 

ceral 

8 cd mm Epa 1 

Piso Cod xaáte Revestimento Co sbt 
51,5x51, Sem Extra 320 5U 33x59em Extra 3 2 e seg 
Ref-J120185 Laser dj Ret: LF33503 R$ a Se am 61,1x6],lcm Extra o 50 
Branco Canjiquinha Marron Ret -Gl034 C nt Blend ns ED, m 

E, E 

- 1] á o à à ' k ” <A 

| Piso Gresalato E Pisa a = o a n Tom LAS! Táx74cm Extra é DD mr 
Ref:Copan Nude RS ua E im RetiLisboa Plus RE ar a | 

INCESK 

Delta 

Porcelanato 

PE”. Esmaltado tom -MaiaL 
Porcelanato o o 95 13x73cm Extra ea | aU 
63x63cm Extra 4 “3 a Rel. Jatoba Deck as A fm 
Ret:Madrid Plata lis Anil 

Delta , : 

+ 

Porcelanato A Ee cara 

TaxTlem Extra ed = 0 

Rel. Moronha ns RA al, mé 

Ea e 

ellane 

a 
Y 

“ a 

jd 

Ria «66 Eaterno 30: Porcaonato iii 
BDxbDem Extra q: BD. EO Externo S0n80cm Extra 

polido o a E e 

Ref :Munaár: Branco 
RetComento Grigio 

388 2emtstea 135.5 

E 

- 

Tinta Spray Colergin amassa iss = Esmalte Sintético 350ml Tinta Spra es miga 
Tinta Acnlica Tintá Acrilica Ceres: Arur Colonia, Marron Colorgin Ein Deal E alho de Parcalanato 
Rende Muito tás dota Para . ' Verte, Erance Foste, Amarela, ntérior 250ml eCerâmica  tódaites | 
Standard Fosco na 9 Coral Renova 00 90 Prevo, Branco, Preto Fosco 4 30 rubra 4 50 
Balde ZO0L DS alles Joe | =" Fosco Balde TEL po sad 1) Cdr: SQL A SE STA BAD A pá pé Prata Cobra ED cada 20Kg Cn cl 
DSnt RS fo cm ml , Cor: Branca POP PRE ee SED SA PS BRESCIA LR Rr RR ter 
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— E= = - = - |] e [am 'R » CHATUBA 

Rets E ir E 

= a =Jif= E = E =] FF fat 

1 
g 1 E docol'!, 
f > 
E ; 3) 1d COBRIMOS Da Ê 

e iirro Eit Modena 
Q U A k e Ú = no 3 Puras Mar 59,5 | 

' ETESBTONCO, | 

Jr NAS ES, Castainea. 4 
Mogal Sev. Preto = Eh Banheiro idea 

ES CHATUBA. Sev | S Peças 

10X nc À a Ea mms tada 

“28 = a | ; PF. q eu 

PO, aermmtas Ba e Gaia 

DECA 

É) 
dl 

Kit Vaso C/ 
to Kd Linha Fit a tada 

| E baia Monte Carbo ) 

| Assento Eu rmnçã Dad EspelheiraLiiBO Gabinete Rigado 80 Com Cuba 
) L Cor. Branco ça Cor: Freijó Cor Freijó 

. = a deus Dem Coisas mam nn y 

» 89º “O a2250 10X«s05,* KitBanhero Cage gg 

docol'' 

Parede 
à Bica Álta Torneira 

Lavatório embora Tameira 

Maia Bica Mesa E Baixa mpoigalee cial CR-40 
msn Lóggica ll Hiategrbrsçra =p rbd RetsHIOCINB Cromada Alta Lóggica Il m Ret.TOOCWE 
Cod 18181 Cd AMIGA End da35a ni aEEaTideaio Cid: FartarriadE 

q... Of , a " 00) Conjunto Tormeira e Of 

as | é- Bum iormaa a ” Filtro de Parede Nag 
Eee Cozinha Gali mm O a; o] Copo AUS o a a pa 

Esso não inelusá Purificador 
de Agua 

TE! Bgua Due BH 
Chuveiro 1990 Acqua Plus Tr EM Párado ZaToso 
Standard Cromado pd esa 747 

CéncaSo Mápasá Tr 
a 9 Cúasstzal Ducha Advanced Cos DENEADESas pé m ” 90 Prado tie Côa aztas ceê 

10X: R$d a, trees E 50 Multitemperatura 120 90 ue fu PT Cromada 1aL | 0 «799,5 Cas SI rd Es mal F, 127Y ou ZP20V ns À Em -, tada : Estavas Matie 1 a, 

as! | | TRAMONTINA 
FABRIMAR k TIGRE MET” | 

da | 5; 
ga aee Estica] if 

— 

a Luminária Lumifácil 
em pdoe de LED Branca 

Quadro para pág a Zx20W «127V 
2a dias Disjuntores irááico | pedi Cós -MUSE 2x401N-Bivolt 

pieicrendsiao, trio 0 90 Para 6a 8 = 90 Fita isolante 35 “om oa AQ cos 
RIOS Cootnataa e A | Rd CHBarramanto 35 19mm x 20m A 4 93 - Ro 
2195 Cromada tt à BErarto a j & a ; = , 

legrand ELIIRA 
TRAMONTINA idiiiiiaio Plus” ONO UNANVPE 

E 99 
mm acario a i fa Tomada 104 Conjunto pratos Embutir À ú | 

e ves 2P4T 4x2 1 Tomada Sfim Led 5500k Pack 
Tomada ra sei Branco 2P+T dxz ' 6 Lâmpadas 
ZP+T IDA/ eva Ref:S80N0 Branca ncia PORRA Pera 9 
250W BR a pocmd TBWRLZZIBSEC 24H RLZIZ46BC 6500K Bivolt 
Rel:SI240/010 dpi go Sagres Ca -apa94 Ce DASH Cós 34293 Fita LED 10W Cds 4BN4 RE 
coa auto copie OQ S0 4" 90 CC go 4 00 60D0X 127V So 90 Cr» 

Ê - M FA À Rs «SA o nf- 2m IPES 25 0 ma , 
A | FS Em a ' + a + a " 

| BM O qm i aa 
| [OT.la Ki Corta até 90cm 

E 

Batedor de 
Argamassa 
Top 60875/76 

h, 400 mm 
Furadeira 

' | t Manual 
me 4 7 A Cortador Profissional Cortador 

Alicate j a a“ aa a CR Profissional Tec 90 cógizmms mm 00 0 90 Porcelanatos, a = Para Porcelanatos, ." 90 Mivelador de o Rm Ee jm e Pisos é ano 90 Piros a o. [4 

ra Ee Revestimentos 5 fis od Rh, Revestimentos sd 
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I | ] ! É | = Rs ] - = . < — 
NL HA É ns al - 4 ET 

É e ml = " - | Tm E Ra 14 Gal , = 
d Em Em E FA Em B* | = Sidi , | NO SONTEIUO FINA 

Furadóira da 

Impacto) 
Parafusadeira 
ESBIZOL) Martelete 

Rotativo 

Esmerilhadeira é 1 OX ÉS Paralusadeira/Furadeira 3 el: Mr Perturatior 

Ski] 2002 - 127% RES Entoria ESBIBDE GRE 
BZOW « TETU 

Janela 2F Alumínio Porta de Bomba Ultra DAZ 
Branco Sofri 100210Dcm Correr 3F Carrara Autoaspirante VZCV Bomba Autbaspirante Bomba Autoaspirante 

Roi.53588 Com Grade e NV OU 220 : Pratik AP-3C Bivolt CW Protik AP=-3C Bivok 20CW 

ARES Vidro Liso ; w.. 

a 215x160em 10Xs: | 10X 10X 10X«:4: 
' Diraita/Esquerda ada RR Ea jabiay E Neris - Cós SGA 

| E a EB a: À Da ie 

Cód: 

E X | TIG RE & Tubo Soldável 
Em 

Tuba da 
Esgoto Im 

SDmm Cod sro 

Sim, Cá mea) 

Caixa de 
Telha Ondulada Gordura DNIDO 
2 44m x 110m x Smm Céei ATIE] 

Eis dE Caixa de Inspeção Cs UHE: HODrmm Cas roms 
| Espoto Completa 

DNIDO 

1 A a 

 EsPal | 
e 

j B 
Kimarkta Auto 3 

Adesiva Aluminio é 

Raia com Om = 

15ém Cód :das6a E 

. 7 E 

20em E 

*Dem Cós 35838 E] 

x 

ml a Impermeabilizante  Cssannra Sia Top 107 end SDcm Cód :dorm E 
mpermesalizante Ê Manta Licuicda ] Cinga Colina THK 

a Lastit Top TBKE j Branca IBKg ! HE, - 

A 

4 m 

1 Tê 

| + t E 

: e esa me E 

Acqualin ' Fossa Sáptica/Biodigestor pi 

o i 600 Litros a 

msm: = ê LSDO Litros E SEA a 
Caixa D'Água Azul 10X - Di Caixa D Agua Areia 10x R E 

Caixa D Agua Basica 6568" [oa Areal No cisicame ” ata Litros : E 
; s00 Litros 150 Litros B 

Som Litros 1 OD Litros 500 Litros 1750 Litros 10X Ei 10X à gÊ dito 10X FER sm 
Log Edi ! É = ol 1 = R FRETT E 

| 30 10X =: JOXss9 MBM” Geno aaa DE seas : 
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O INSP é assim: único. Quem conhece ama! 
E com alegria e orgulho que compartilhamos, com a comunidade 

local, nossas conquistas e nossas metas. As conquistas nos dão a 
certeza de estarmos no bom caminho. Caminho que conquista, há 
mais de 25 anos, as familias de Jacarepaguá. As metas para os 

próximos anos seguem sendo educar crianças e jovens 
h que sejam cada vez melhores para o mundo ser cada vez 

melhor e mais unido. Um mundo com mais união é tudo 
de que precisamos nestes dias Da união vem a 

empafia, vem a saúde, vem a felicidade! Afinal, 

enfrentamos, junto com estudantes, 

familias e educadores é Irmãs, todos 
os desafios advindos da pandemia 

e seguimos a nossa missão 
educacional, sem nunca perder 

nosso norte com ânimo e coragem, palavras de nosso fundador 

Monsenhor Domingos. 

Hoje, nestas oito páginas, contamos um pouco de nosso dia a dia 

de investimentos constantes na evolução inteleclual de nossos 
estudantes. Acolhemos os leitores mostrando nosso rosto e nosso 
coração pois, desde a fundação de nossa Congregação, há 129 
anos, nossa marca registrada é à acolhida, Ainda hoje, este 
diferencial é frequentemente relatado por quem convive o cotidiano 
de uma de nossas nove escolas. 

Assim, receba nossa gratidão e os desejós de um ano novo 
repieto de união e saúde! 

Madre Teresa Cristina Leite 

Diretora 

Ex-aluno, Padre Fábio de Melo, estreou Programa 
Valiosas lições estão no Programa +Vida, o conteudo 

ondemand da Rede Piedade de Educação! Transmitido ao vivo 
no YouTube dos colégios, o +Vida côonla com episódios com 

personalidades como o Padre Fábio de Melo - que foi aluno do 

Colégio Lourdes, Lavras/MG, o psicólogo Rossandro Klinjey, | 

9 Padre Julio Lancellotti entre outros convidados 

CURSOS OFERECIDOS 

Da Educação Infantil ao Ensino Médio e Turno Complementar 
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Preparados para 0 fm 
Novo Ensino Médio [À 
da Rede Piedade de Educação 

O INSP e a Rede Piedade estão prontos para o Novo 

Ensino Médio! A partir de 2022, todos os colégios da rede 
passam a adotar à Novo Ensino Médio, que lraz uma carga 

horária com diversas e novas possibilidades de lormação, 

mullo mais focada no projeto de vida de cada estudante, 

fazendo com que eles cheguem ainda mais prontos para as 

principais universidades do Brasil e do mundo 

Ô novo modelo terá aplicação já com a 1º sórie, que poderá 

escolher entre um dos novos Ilinerários que comemplarão as 

áreas específicas do conhecimento. 

Além do Novo Ensino Mádio, a Rede Piedade de Educação 

anunciou o seu projeto de vida - o PIER - Propósito, Impacto, 

Escolhas em Rede, com atividades envolvendo as 2" o | EEE 
a ! 1 - du e 

competências socioemocionais e acontecendo da Educação Conheçao of W | | 
Infantil ao Ensino Médio. | Nova io = 

PROPÓSITO. IMPACTO, ESCOLHAS EM REDE | 

ESpecis Ê EE mil CRME. 
dois ias foca pa DO NPRDMEOSDE(VIDA 
Mirridades esdra-curniculares, presençi 

pre a Projeto socioemocional 
emp da Educação Infantil 

ao Ensino Médio 
O PIER veio para guiar... 

No INSP, desde cedo, os alusão aos “piers da vida”, 
estudantes vislumbram seu nossos pontos de partida e de 
projeto de vida, por meio de chegada. 
diversas atividades que os Deum pier,o barco parte rumo 
colocam à frente de seu a sua jomada, No Novo Ensino 
Pr ap to e do impacto de suas Médio da Rede Piedade, o PIER 

Pra ações na vida dos outros e no está presente para nortear as 
f osso planeta, ou seja, são escolhas e decisões de nossos 

instigados à compreensão de estudantes, 
“que suas atitudes são parte de | Umconjunto de atividades que 
Uma rede, Para nomear este auxilia na compreensão dos 

junte de atividades, criamos impactos que as escolhas 
projeto PIER - iniciais de pessoais podem causar no 
pósil o, Impacto e Escolhas mundo e 0 impacto do mundo na 

iede. À palavra também faz vidadecadaum este éo PIER. 
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Às conquistas de nossos estudantes 
mostram quem somos! 

O sucesso dos nossos estudantes nos vestibulares e outros concursos traz, 

além de muito orgulho, a certeza do que é ser INSP! Com centenas de 
aprovações nas principais universidades do Brasil e do mundo, nosso “hall da 
fama” é recheado de conquistas felizes! 

Fotos recebidas como a dos ex-alunos ocupando seus 
espaços mundo afora nos enchem de orgulho! Nas fotos 
acima, nossos ex-alunos que atualmente estão em 
Portugal e nos Estados Unidos. Ana Clara Valente, cursa 

Arquitetura na Universidade do Porto, Larissa Ribeiro, 
Comunicação na Universidade do Algarve « Bernardo 
Antônio, Licenciatura em História e Mestrando em 
Inglês na Faculdade de Coimbra, todos em Portugal. 

Gabriel! Chagas, Mestre em Literatura pela UFRJ, 
atualmente é professor assistente na Universidade de 
Miami, nos Estados Unidos, onde também está cursando 

redes sociais e confira os resultados completos e atualizados! seu doutorado, PhD. 

n = = = 

“Aqui, multiplicamos conhecimentos! - qui, multiplicamo cimentos! 
Os estudantes do INSP destacam-se nas mais diversas a | eméls | ot | ps | 

Olimpiadas de conhecimento, como o Concurso Canguru de IZONC um, MONe 1ZON€ | gone e 

Matemática Brasil, a Olimpiada Nacional de Ciências e a 
Olimpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. São centenas 
de medalhas e condecorações conquistadas apenas nas últimas 
edições graças aos diversos projetos que incentivam a busca pelo 
conhecimento! 

Astr-dmax 
E— = Pq | 

' hos 

| aa 

neo 

Gualherot: 

pará Rafaela! 

A | E emma id trt 



“No dia 15 de março de 2021, Dia da Escola, estive junto com a 
diretora do INSP Madre Teresa Cristina Leite, para comunicarmos a 
aquisição do imóvel ao lado do Instituto. A tradicional Casa Rosa de 
acarepaguá, agora, pertence à CIANSP = Congregação das Irmãs 
Auxihares de Nossa Senhora da Piedade. Um sonho antigo começa a 
omar-se realidade: um espaço cultural do INSP! 
O Centro Cultural contará com um teatro, salas para exposições e 

atividades culturais, além de um aprazivel local para alimentação e 

ontemplação da natureza exuberante do local integrando a harmonia 
je cuidar do corpo, das emoções e da mente. 

Todos os prédios do INSP recebem nomes que simbolizam a nossa 
ustória Com o Cantro Cultural não será diferente. Nossa diretora, 
Madre Teresa Cristina Leite, pensou e aprofundou-se em estudos para 
scolher um nome que viesse carregado de força e de História e que 
emetesse a conhecimento, sabedoria, passado e futuro. Com isso, 
nindo o já antigo sonho com a riqueza de conhecimento que a África 

os proporciona, batizou O novo espaço como CENTRO CULTURAL 
SANKOFA 

sh 

<Bonhecãa 
HE dBaRÕsa 

SANKOFA é um ideograma que faz parte do conjunto de simbolos 
iconográficos de um grupo linguístico da Africa Ocidental. Pode ser 
representado pela imagem de um pêssaro mítico com a cabeça voltada 
para trás, denotando o olhar para o passado, ou pela imagem de um 
coração eslilizado, simbolizando uma volta para, a partir do 
conhecimento e da sabedoria do passado, apoiando-se na herança 
cultural dos antepassados, construir um futuro melhor. Apresentamos, 
assim, o CENTRO CULTURAL SANKOFA que reunirá todos estes 
aspectos na construção de uma nova história, 

E a certeza de proporcionarmos ainda mais cultura 
& educação à família INSP e ao bairro de 
Jacarepaguá! 

Valéria Picorelli 
Vice-diretora do INSP 

dá insP KA Ads “DM 



- 
O GLORO « PROJETOS DI ES qa 

“”t a 

Conhecer a si mesmo: 
a mais importante das competências! 

Reconhecer e desenvolver suas competências 
sociocemocionais e saber lidar com as emoções estão no topo das 
principais exigências pessoais dos tempos modemos. Ciente 
deste cenário, o INSP possui um cusiado especial com os projetos 
e atividades que proporcionam este desenvolvimento Bos 
estudantes. Conversamos com a psicóloga do colegio, Regina 
Tosta, sobre este assunto. 

Enquanto psicóloga do colégio, qual diferencial você 
percebe no dia a dia do INSP ? 

- O cuidado diário e personalizado. Faz toda diferença conhecé- 
los desde peguenos, conviver com sua trajetória e acompanhar o 

np o boo Ro nim Personagens unem ludicidade 
Você percebe que as atividades propostas e as | tradição e abor dam as emoções! | 
atividades feitas vão além da sala de aula? 

RR Desde 2021, os professores também contam com três importantes - Nosso olhar é tão cuidadoso que é percebido 
pelas famílias e essa parceria sn a ça aliados quando o tema é emoções: Natu, Kid Ânimo e Kid Coragem! O 
que OS alunos se desenvolvam e se reconheçam trio de personagens chegou por meio de uma tirinha on-line e, hoje, Ê 
cada vez mais e cada vez melhor tem historinhas impressas, painéis pelo colégio, apresentações 

teatrais e até bonecos! 
O distanciamento em função da pandemia As personagens foram criadas para abordar, de forma lúdica, as 

atrapalhou este trabalho? compatências socioemocionais e os valores elencados pelo Programa 
- Parece incoerente, mas o virtual nos A Grande Conquista, que fundamenta snieroi quado de todos os 

aproximou. As facilidades trazidas pelosencontros E | segmentos dos colégios da Rede pSratógi ool =ducação | 
E remotos e pelo nosso aplicativo, o ClassÃpo, ds e 

E possibiitaram uma proximidade maior entre nós e 
as familias, Os professores, os terapoutas etc. 

TE 

Saúde er também 
é assunto de criança 

Na Educação Infantil, questões relativas ao ter, 80 possuir & 
à importância do valor das coisas e das pessoas dialogam nas 

atividades envolvendo educação financeira. Por meio de 
atividades práticas e criativas, O que é vivenciado nesta fase 
compõe a base sólida para os conhecimentos financeiros que 
ainda virão nos proximos passos. 

Ajude O 
Kid Animo 

a chegar 

até sua amiga 
Kid Coragem! 
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Atividades” ao ar livre proporcionam vivências ainda mais 
significativas às crianças e jovens. No INSP, há espaço por toda a 
parte com muito verde e inumeras possibilidades que proporcionam 
a evolução intelectual da nossos estudantes, 
Os roteiros conduzidos pelos educadores antes, durante e depois 

das atividades potencializam as descobertas e Os aprendizados, 

EY 

o. d 

MPN 

A 

PINSP Jai 

novos significados ás suas vivências: por isso, O Programa 
educacional do INSP prioriza atividades diferenciadas nos diversos 
espaços educacionais. 

7 

% + E“ * ENA 
Conhecimento q bué iasce Com a ' 

Ná at 7 27 
A cultura fnaker - mão na massa - chegou com tudo na 

INSP| Da Educação Infantil ao Ensino Médio, estudantes 
expermentarão a vivência concreta de depararem-se 

com desafios e construírem soluções, 
As aulas práticas sempre foram destaque cotidiano nas 

salas, buscando maximizar a compreensão dos 
estudantes, que veem o conteudo dos livros ser aplicado 
na prática. 

Agora, com'os Espaços STEAM Makers, estudantes e 
educadores terão ambientes ainda mais dedicados à 
prática e à cultura STEAM - sigla formada pelas iniêiais 
das palavras ciência, tecnologia, engenharia, antes e 
matemática, em inglês. 

Impressora 3D, estúdios de videoe áudio e 
computadores de ultima geração estão-entre alguns dos 
recursos que estarão disponíveis aos estudantes para 

desenvolverem os projetos que protagonizarão! 

No INSP, os alunos são protagonistas na habilidade de 
resolver seus desafios, administrar conflitôs a gerenciar 
metas em grupo. Uma forma exclusiva que o INSP criou 
para praticar as competências do novo milênio! 



| b; | ] 

| 
| 
, 4 oi 

L 
a , 

ss ar 
E Mm 

í b 
2 Ai 

o) 

No INSP Total, o tumo complementar do INSP, 

a segurança e a comodidade para pais e alunos 
estão em primeiro lugar. Às famílias que optam 

por ficar um turno a mais conosco proporcionam, 

para seus filhos, atividades que potencializam 
anda mais a formação integral oferecida pelo 

INSP. Projetos exclusivos fazem o INSP Total 

ainda mais unico; 

OGLOBO + PROJETOS DE MARKETING - INSP Jacarepaguá 

totespecialide h 
-— — E 

sensibilidade e a imaginação por meio da arte. O 

cuidado com a saúde física, mental e amblental 
fica por conta do projeto “Saúde Total”. O 

“Alimentação Saudável” incentiva o 

conhecimento e a conscientização sobre os 
benefícios dos alimentos. Inspirado pelos reality 

shows gastronômicos, o “MiniCherf" integra a 
experimentação de sabores, texturas. cores € 

orário complementar 

E = Tu 

cidadãos conscientes, à “Conviver” proporciona 

vahosas lições de vida aos estudantes. Além 
disso, para complementar o conhecimento 

adquirido em sala de aula, o “Estudo Dirigido" 

incentiva o hábito de estudar e auxilia nas 
revisões 

Novidade de 2022, o projeto "Viajando na 

Leitura” amplia os vocabulários oral & escrito e 
O projeto “Arte em Toda Parte” desenvolve a aromas. Praticando a humanização e formando incentiva ohábito da leitura. 

e Aa Conheça os projetos le! o 
que fazem o sucesso |;5>% 

do INSP Total ! = 
dm» 4O 

E CONVIVER Ss qraNtajando na 

à à eleitura 

” Lad 

Ana 
E, 4] a aces | : Ff 

Esnecial Medicina! 
a : Dr E | | “MERLCTE, 

am 

, | | | 

O INSP destaca mais uma novidade para o ano letivo 

de 2022: o projeto INSP Vest Medicina! Com 

metodologias intensificadas e focadas para O acesso aos 

cursos de Medicna, o projeto proporciona atividades 

extracurnculares presenciais com implantação a partr da 
1º série do Ensino Médio 2022, 

Além disso, o INSP já está pronto para oferecer o Novo 

Ensino Médio, que apresenta uma significativa carga 
horária e diferentes possibilidades de formação, com 
itinerários formativos que vislumbram as carreiras de 

interesse dos estudantes (veja mais na pãg.3), 

O Novo Ensino Médio do INSP proporcionará a 
nossos estudantes vivências exclusivas e significativas de 

suas habilidades em rede, conectados com colegas e 

profissionais de todo Brasil, além de continuar 

preparando-os com excelência para acesso ao Ensino 

Superior, explica Luiz Femando Pereira de Queiroz, EMI mm 
Coordenador do INSP Vest. 4 EL ) em 

INSP Jacarepaguá: 25 anos de Rio de Janeiro. Rede Piedade de Educação: 129 anos de tradição no Brasil! 
Pia EN ni io 3 | ai em | 

dd) Reieticiade Touirdes piedade insp sãojosé piedade insp Ise sãojosé piedade 
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