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Júri condena réus da 
Boate Kiss a até 22 anos 
Liminar impede prisão, e condenados vão recorrer em liberdade 

JEFF io A ALOE ncia Bio 

Ir 
“Que nunca mais se repita”: Farentes de vitimas repetiram a frase e após a letura da sentença. se emocionaram. Julgamento to concluido quase nove anos após a tragédia 

Depois de dez dias de julgamento, o Tribunal 

do Júri de Porto Alegre condenou dois ex-sá- 

ciosda Boate Kisse dois integrante sdabanda 

Gurizada Fandangueira à penas que vão de 
18422 anos de detenção pelo incêndio que 

causou a morte de 242 pessoas em Santa Ma- 
ria (RS) em janeiro de 2013. Proprietário à 

época da casa noturna, Elissandro Spohr pe- 

gou a maior sentença, de 22 anos e seis me- 

ses, enquanto seu parceiro comercial Mauro 
Hoffmann foi punido com 19 anos e seis me- 

ses, e Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha, 

integrantes do grupo musical, com 18 anos. 
O júriacatoua tese de doloeventual, quando 

o réu assume o risco de matar. Graças a um 
habeas corpus preventivoobtido pela defesa, 

os quatro ficarão em liberdade até que se es- 
gotem todos os recursos. Presidente da Ásso 
ciação dos Familiares de Vítimas e Sobrevi- 

ventes, Flávio Silva disse que a sentença é 
uma “conquista da sociedade”, PÁGINAI3 
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amas hacker 
tira do ar 
carteira digital 
de vacinação 
Governo adia novas regras para 

entrada de viajantes no país 

Uma iirvasão ao site do Ministério da Saúde e 

às plataformas de dados federais referentes à 

imunização, como o ConecteSUS, impediu o 
acesso carteira digital de vacinação. Aaplica 
ção de doses em vários estados foi prejudica 
da. O ataque hacker afetou ao menos nove dr- 

gãos do governo federal, que adiou para o dia 

18 a entrada em vigor das novas regras para o 

ingresso de viajantes no país. PAGINAZS 

Entreouvido na bolsovia A Ev 

— Viajante, vem que tem! 

Na retomada 

das emendas, 

verbas a aliados 

Na volta da execução do orçamento secreto 
após desbloqueio pelo STF, a distribuição 

dos recursos vem privilegiando apadrinha- 
dos do Planalto e de lideres do Congresso, 

Dos R$ 760milhões liberados de 7 a 9 de de- 

zembro, mais da metade da verba toi desti- 
nada a Acre, Minas Gerais e Piaui. MágiNaA 

Supermercado da milícia 
é demolido na Muzema 

Açãodo MP-RJeda prefeituraderrubou pré- 

diodedoisandaresem construção, estimado 

em Rã5 milhõese atribuido à milícia, PÁGINA? 
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Ligação de telemarketing terá 

código para facilitar bloqueio 

E Mprrsas ue oferece na Se TVIÇ O Pro tele- 

marketing terão que usar código 0303. Re 
graentraem vigor ematé 180 dias. PágiNAD 
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SARDENBER 

INCELMO GOIS 

“Castelo” alemão 

Impunidade à venda em 
está de volta Santa Teresa 
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Presidente do PT elogia ex-governador, 
não descarta aliança com o centro, mas diz 
que nepociações são preliminar ES. PAGERADO 

Inflação vai a 10,74% 
em 12 meses e supera 
o pico do governo Dilma 

Indice subiu 0,95% em novembro, abaixo do 

previsto. Mas, em L? meses, superou o pata- 

mar de janeiro de 2016. Gasolina e energia 
elétrica foram as vilãs da inflação. PágiMaIS 
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Opinião do GLOBO 

Ação do BC contra 
inflação começa 
a surtir efeito 
IPCA de novembro fica aquém 
da expectativa do mercado 
pela primeira vez desde junho 

m meto à inflação galopante, 
é um alento que a mão firme 
do Banco Central (BC) ve- 
nha sendo sentida pelos 
agentes econômicos, As al- 

tas recentes nos juros —a última delas 
na quarta-feira —e, sobretudo, a men- 

sapem de que o aperto monetário con- 
tinuará começam a surtir efeito mum 
dos fatores responsáveis pela espiralas- 
cendente dos cas expectativas. 
Pela primeira vende junho, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), medida oficial de infa- 
ção, ficou abaixo da expectativa do 
mercado (em novembro, 0,95% ante 
107, segundo o BC). 
Como todos percebem quando vão a 

postos de gasolina, supermercados ou 
pagam por serviços, a alta dos preços 
nos últimos 12 meses continua acima 
do razoável (10,74%). Mas as olhas do 
BC estão no futuro, À autoridade mo- 
netária planeja chegar ao final de 2022 
e 2023 coma inflação abaixo do tetoda 

meta (5% no ano que vem e 4,75% no 
seguinte). Domar as expectativas ago- 
raéchave iro objetivo. 
Na quarta-feira o Comité de Politl- 

ca Monetária (Copom), do BC, elevou 
ataxa de juros que serve de referência 

para o mercado, a Selic, de 7,75% a 
9,25% ao ano. E a maior patamar des- 
de julho de 2017, Em janeiro, a Selic 
estava em 2%, 0 piso histórico. O salto 
de 7,25 pontos percentuais é 0 maior 
ciclo de alta desde 2002, quando in- 
vestidores temeram a eleição de Luiz 
Inácio Lula da Silva ea adoção de polí- 
ticas populistas (fatos posteriores pro- 
varam ser apenas uma quimera). À al- 
ta desta vez nada tem a ver como pré- 
candidato do PT à Presidência. 
É resultado de dois fatores. O princi- 

pal é interno: as barbeiragens do po- 
vema, incluindo aí o Executivo de Jair 
Bolsonaro o Legislativo de Arthur Li- 
rae Rodrigo Pacheco, Todo o esforço 
do presidente e dos lideresdo Centrão 
em romper o teto de gastos para poder 
dispor de recursos antes das eleições 
do anó que vem provocou estrago gi- 
api na credibilidade da política 
scal e da capacidade do Estado em 

honrar suas dividas. A irresponsahili- 
dade não saiu de graça. O aumento da 
incerteza fez o câmbio depreciar, au- 
mentando o valor dos produtos im- 
portncicae mlimentarmio aitiiação: 

ndo Lator é externo: a 
a abal depois da pandemia exer- 
ceupressãonos preços em quasetado o 

mundo. Nos Estados Unidos, aí 
registrou alta de 6,8% nos últimos 12 
meses, maior valor desde 1982. Isso 
afeta as cotações de todos os utos 
básicos, como petróleo e sobe defini 
dos pelo mercado internacional. 
Em comunicado, o Copom deixou 

claro que manterá a estratégia conser- 
vadora. É provável que a Selic suba 
mais 1,5 ponto percentual na próxima 
reunião, em fevereiro. Os juros altos 
impõem um freio ao consumo, por isso 
tiram o ímpeto de fabricantes de pro- 
dutos é farnecedores de serviços de 
elevar preços. Verdade que, por aqui, 
esse mecanismo tende a surtir menos 
eleito diante do hiato persistente entre 
a dernanda e a capacidade de produ- 
ção. Mas, ao anunciar que pretende se- 
guirelevandoa Selic, o RC tenta “anco- 
rar” as expectativas, induzindo os 
agentes anão repassar custos diante do 
risco da demanda reprimida adiante, 
com juros ainda maiores no futuro, 

Infelizmente, o RC está sozinho na 

tarefa. Na verdade, é pior: Bolsonaro 
trabalha contra. Preocupado apenas 

aumentar suas chances na eleição 
do ano que vem, q insiste na 

et ee álcool 
na fogueira inflacionária, 

Epidemia de gripe no Rio serve de 
alerta a autoridades de todo o país 
Ministério da Saúde precisa 
preparar estoque de vacinas e 

planejar logística de imunização 

epidemia de influenza A 
que lota as unidades 
saúde do Rio de Janeiro, 
num momento em que a 
rede básica se aliviava com 

a declina da Covid-19, deveria ser vista 
com atenção por autoridades sanitári- 
asde todoo pais. Não há por que pensar 
quea situaçao Fluminense não será ve- 

nos demais estados, Fis 
pelo histórico de outras surtos e 
mias, é só questão de que os 
casos de gripe pressionem o Sistema 
Unico de Saúde (SUS), que ainda con- 
valesce da sob a provocada 
mais letal spears ea 
O pesquisador Marcelo Gomes, co- 

ordenador do InfoGripe, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), afirma que a 
tendência é o vírus da se alastrar 

lo país, em função da alta mobilida- 
pa a capital huminense e outros 
centros urbanos. Ele estima que os ca- 
sos leves noutras regiões já devem co- 
meçar a aparecer em algumas sema- 
nas. “A io e impactos, sem 
levar em conta problemas ou ve 
de de registros, considerando apenas 
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importação de casos a partir do Ria, e 
não surtos independentes, potencial- 
mente estaria no horizonte de sema- 
nas ou um a dois meses”, diz Gomes, 
No Ria, caumento noscasos de pn 

tem levado o caos às redes pública e 
particular de saúde. Cenas de pacien- 
tes sentados no chão de Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) do muni- 
cipio e do estado têm se tornado co- 
muns, apesar da instalação de tendas 
de emergência para atender quem 
apresenta sintomas leves. Em duas se- 
manas, a média de infecções no estado 
saltou 2.647%, de 173 para 4.752. Na 
rede privada, o crescimento foi de 

120%. Nas farmácias, medicamentos 
contra a gripe já começam a faltar. 
Maisuma vez Aeouexpostoo despre- 

paro dos municipal, estadual 
é federal para enfrentar Pati a 

tida, O mais óbvio era que, di- 
oi o ses moradores 

da Região Metropolitana do Rio cor- 
ressem aos postos de saúde para tomar 
avacina contra a gripe. Obvio não para 
as autoridades, porque não havia doses 
suficientes, e a imumização teve de ser 

interrompida. O Ministério da Saúde 
precisa se preparar urgentemente com 
estoques e logística um aumento 
de demanda que ruim virá. Não 
sepode repetiro festival de erros come- 
“aaa a Covid-19. 
Aepidemiadegripe no Riotorma ain- 

da mais temerária a realização da festa 
de Reveillon. Depois de anunciar o 
cancelamento, o prefeito Eduardo Pa- 
es voltou atrás e permitiu a queima de 
fogos em Copacahana e noutros pon- 
tos. É ridiculo acreditar que suspen- 
dendo shows e criando restrições nos 
transportes se evitarão aglomerações. 
Irnacontramãodamaioriadas capitais 
do país, quecancelaram as festas, pode- 
rá ter um preço alto, 
E preciso ficar claro que a pande- 

mia de Covid-19 não acabou, apesar 
da nítida melhora nos indicada 
em todo Brasil, graças ao avanço da 
vacinação. Ninguém pode garantir 
que o cenário permanecerá assim, 
haja vista o que ocorre na Europa. 
Não poderia haver pior previsão para 
2022 do quecomeçar o anó com duas 
epidemias. Melhor se preparar. 
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CARLOS ALBERTO 
SARDENBERG 

Garantia de 
impunidade 

Nº foi apenasa Lava-Jato de Curitiba que colocou eman- 
teveemaçãoo combate à corrupção. Havia um ambien- 

te de intolerância com a roubalheira do dinheiro público, 
ao mesmo tempo causa e consequência do mensalão e do 
petrolão, Esse ambiente envolveu a sociedade, daí, diver- 
sos níveis do Judiciário da política. 

Foi nesse clima que tramitaram no Congresso três pro- 
postas de emenda constitucional (PECs) cujo objetivo era 
criar instrumentos legais mais adequados ao combate à 
corrupção. Mas deram no contrário. 
A PEC da Improbidade Administrativa —que definia cri- 

mes e punições peraa mau uso do dinheiro público —tor- 
nou-seconhecida, apropriadamente, como a PEC da Impu- 
nidade. Dificultou ao máximo a responsabilização dos 
agentes públicos. 
Outras duas PECs dormem nas gavetas congressuais; 

uma coloca na Constituição a prisão para condenados em 
sentença de segunda instância; outra limita o foro privile- 

giado de milhares de políticos e servidores públicos. 
No Judiciário, promotores e juízes, inclusive das instân- 

cias superiores, aplicavam, corretamente, o rigor necessá- 

rio aos casos de corrupção. Hoje, especialmente nos tribu- 
naisládecima, o movimento éo contrário: livrar tados, não 
por serem inocentes, mas por argumentos processuais. 
O caso mais recente beneficiou o ex-deputado Eduardo 

Cunha, que havia sido condenado pela 10? Vara Federal de 
Brasília a 24 anos de prisão por corrupção. Havia provas 
abundantes, comoo rastreamento de pagamentos feitosno 
exterior. Nada disso foi levado em consideração. 
A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1º Re- 

gião entendeu o seguinte: como a denúncia também trata- 
vade crimes eleitorais, o caso deveria ter tramitado na Jus- 

tiça Eleitoral. Solução: anula-se tudo e manda-se para um 
tribunal eleitoral recomeçar tudo — estando claro que sim- 
plesmente vai parar ou prescrever. 
Em setembro, Cunha havia sido beneficiado pela Segun- 

da Turma do STF no mesmo procedimento. Não se consi- 
deraram provas, mas que o caso tramitara no tribunalerra- 
do. Tudo anulado e à caminho da prescrição. 
Como no caso da triplex do Guarujá, As sentenças que 

condenaram Lula em primeira, segunda e terceira instân- 
cias foram anuladas porque, depois de quatro anos, a Se- 
gunda Turma do STE. sempre liderada por Gilmar Mendes, 
entendeu que o processo deveria ter começado em Brasília, 
não em Curitiba. 
Mas nem recomeçou em Brasília, O Ministério Público Fe- 

deral reconheceu a prescrição dos crimes atribuídos a Lula, 
por causa de sua idade, 76 anos. 

Nos tribunais Várias sentenças proferidas pelo juiz Marcelo 
lá decima,o Bretas, da Justiça Federal do Rio, inclusive as en- 

movimento é  volvendo o ex-governador Sérgio Cabral, tam- 
livrar todos, bém foram anuladas por argumentos processu- 

não por serem — aissó“percebidos” depois de anos detramitação. 
inocentes, mas por | Foia Segunda Turma do STE que deu início à 

argumentos essa mudança de, digamos, “entendimento pro- 
processuais  cessual”. Políticos e seus advogados criminalis- 

tas, que acumulavam seguidas derrotas nos tri- 

bunais, dizem que agora se respeita o devido processo legal. 
Quando se argumenta que Cortes superiores levaram tanto 

tempo num entendimento e, de repente, parece que, do nada, 
mudaram, dizem apenas: antes tarde... 
O ministro aposentado do STF Marco Aurélio, que nunca 

foi um *punitivista”, disse ao GLOBO que tais revisões pro- 
vocam perplexidade e insegurança jurídica. 
A Presidência de Bolsonaro tem tudo a ver com essas mu- 

danças. Ele foi eleito na onda anticorrupção. Tanto que co- 
lecou no Ministério da Justiça o principal juiz da Lava-Jato, 

Sergio Moro, que ainda recebeu plenos poderes e instru- 
mentos para avançar no combate à corrupção. 
E simplesmente foi destruido pelo próprio Bolsonaro, 

quando ele se viu apanhado em denúncias que envolviam 
também sua família e correligionários. Tudo que haviasido 
dito na campanha era fake. 
Do mesmo modo, não estamos voltando ao “devido pro- 

cesso legal”. Trata-se, ao contrário, da volta das velhas pa- 

rantias de impunidade. 
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Um Brasil 
mais parecido 
com a Europa 
Nº há brasileiro que, ao viajar para a Euro- 

pa, não se encante com os efeitos de uma 
sociedade mais igualitária. Pessoas que só se 
locomovem de carro no Rio de Janeiro encan- 

tam-se com o metrô de Paris e os bondes de 
Lisboa. Aqueles que no Brasil só fazem consul- 
tas médicas privadas surpreendem -se com a 
eficáciaea frugalidadedeum sistemade saúde 
como o inglês ouo espanhol, em que o advoga- 
do e o atendente do supermercado se encon- 
tram na fila do pasto de saúde. 
A redução da desigualdade não melhora 

apenas a vida dos mais pobres, melhora 

também a vida dos mais ricos. Com mais 
igualdade, não hã apenas distribuição da ri- 
queza social, mas uma reorganização dos 

horizontes e das expectativas, fazendo com 

que se encontre mais satisfação em férias 
bem tiradas do que na aquisição do último 
iPhone. À redução da desigualdade tam- 
bém reforça os vínculos de comunidade, le- 

vando trabalhadores e profissionais a se ve- 
rem como concidadãos ao compartilhar o 
transporte público, os hospitais casescolas. 

Por isso há pouca dúvida de queavidacom 
€ 2milna Europa é superior aumavidacom 
R$ 3 miloumesmo R$ 20 mil no Brasil. Na 
verdade, não precisamos nos comparar à 

Europa, que tem PIB per capita maior que o 
nosso, Quem já visitou o Uruguai, pais com 
um nivel de riqueza parecido com o brasi- 
leiro, mas com distribuição de renda muito 
mais justa, sabe quea vidaem Montevidéu é 
melhor que em São Paulo. 
Corrigir a desigualdade é dificil, mas não tem 

segredo: é preciso um sistema tributário pro- 
gressivo fem que os ricos paguem, proporcio- 
nalmente, nais stos que os pobres), e são 

necessárias bai prin ncia Emoutras pa- 
lavras, é preciso que o sistema tributário retire 
dos mais ricos, eo sistema de proteção social re- 
distribua bem para os mais pobres. 
ê Brasil éum dos campeões mundiais da de- 

sigualdade. Quando olhamos para o Gini, me- 
dida usada para avaliar a distribuição da renda, 

o Brasil apresentava em 2019, antes da pande- 
mia e do Auxilio Emergencial, um indice de 
0,544, o queo colocava entre os dez países mais 
desiguais do mundo. A desigualdade brasileira 
é tão acentuada que a sorma dos rendimentosdo 

1h mais rico é aproximadamente o triplo da so- 
ma dos rendimentos dos 50% mais pobres. 

Para corrigir tamanha desigualdade, precisa- 
mos mudar não apenas o modo como gastamos 
as TECUrsos Se qui ó no omodo co- 

os. Os liberais que dominam o 
dead econômico enfatizam que gastamos 
mal os recursos públicos, bancando privilégios 

da-elite do funcionalismo, o que acentua a desi- 
gualdade —e eles têm razão, Mas, além disso, 
do lado da receita, nosso sistema tributário é 

uma aberração, em que os pobres pagam mais 
impostos que as ricos. Como nosso sistema taxa 
muito o consumo e pouco a propriedade e a 
renda, e os pobres gastam uma proporção mai- 
or da renda comprando bens, o sistema onera 
mais os essivo. 
Embora O ci dasiatde seja um de nossos 

problemas mais urgentes, ela não está no 

topo da agenda política, nem mesmo na es- 
querda. Nos 13 anos em que governou o pa- 
is,0 PT nãoseempenhou em reformar o sis- 
tema tributário para torná-lo progressivo. 

Coma prosperidade econômica trazida 
pela explo são das commodities nos anos 
2000, os governos petistas ampliaram o 

gasto social, consolidandoo Bolsa Famíliae 

conferindo aumentos ao salário minimo. 
Essas e outras medidas contribuiram para 
uma pequena redução da desigualdade, 
mas não com a intensidade necessária. 
Entrentar à desigualdade brasileira requer 

medidas vigorasas. Por um lado, precisamos di- 
minuir os impostos sabre o consumo que onie- 
ramos mais pobres. Por outro, precisamos criar 

mais impostos para os ricos, com a taxação de 
lucros e dividendos, com mais faixas no Impos- 
tode Renda e com impostos mais amplos sobre 
apropriedadee a herança. 
Issonãoé fácil. Osmais ricos têm mais po- 

der e não querem pagar mais imposto. Me- 
xer na distribuição entre imposto de consu- 
mo e imposto sobre a renda implica mexer 
no pacto federativo, já que estados arreca- 
dam mais impostos de consumo, e a União 

arrecada o imposto sobre a renda. 
Justamente pela dificuldade política de 

enfrentá-la, a desigualiado precisaestar no 
centro do debate nas próximas eleições. Se 
não provocarmos os políticos, eles mais 
uma vez não darão prioridade ao problema. 
Cabe a nús, eleitores, pressionar os candi- 
datos cajudar aconstruir um Brasil mais pa- 
recido com a Europa ou o Uruguai, 

> ARTIGO 

Critério de antiguidade para o STF 

MODESTO 
CARVALHOSA 

À Constituição de 1988 outorga ao presi- 
dente da República a prerrogativa de in- 

dicar os ministros do STE, dos tribunais su- 

periores e ainda a de nomear os desembar- 
gadores federais, Esse poder absoluto do 
chefe de Estado suscita crescente descon- 
forto e inconformismo na sociedade brasi- 
leira, diante da progressiva distorção dos 
critérios utilizados para o preenchimento 
das vagas nesses tribunais. 

Para ingressar no STF, a Constituição exi- 
ge do feisado notório saber jurídico e re- 
putação ilibada, requisitos indispensáveis 

para a qualidade e a imparcialidade dos jul- 
gados e para o distanciamento de influênci- 
as políticas no sagrado mister de decidir so- 
bre matéria constitucional. 

A prerrogativa do chefe do Executiva de esco- 
lher os magistrados na esfera federal tem sua 
origem na do dos EUA, mos fins do sécu- 

lo XVII, visando a permitir que a frágil União 
possuisse uma Alta Corte dedicada a construir 
um arcabouço jurídico harmonizador dos di- 
versos interesses dos 13 estados fundadores. 
Mais de um século depois, nossa Constituição 
de 189] copiou literalmente, sem maiores re- 
Hexões históricas, o sistema norte-americano. 

Ocorre que, com o passar do tempo, esse 
poder outorgado ao chefe de Estado foi se 
distorcendo, tanto lá como cá, Assim é que 
nos Estados Unidos, como fim da Guerra de 

Secessão (1861-1865),05 juízes da Supre- 
maCorte passaram a refletir sucessivamen- 
te o viés político conservador eu liberal do 
partido no poder. E, a partir de 2017, 0 ex- 

presidente Trump passou a adotar ocritério 
não apenas politico-conservador, mas reli- 

gioso-confessional, in- 

A conspiração dicando três juízes fun- 
totalitária damentalistas e supre- 
procura o domínio macistas para a Supre- 

da cúpula do ma Corte (Gorsuch, 
Judiciária, Kavanaugh e Barrett). 
mediante a Resultado: seis juízes 
nomesção ultraconservadores € 
de ministros três liberais. Conse- 

quência: a Suprema 
Cortesinalizaquelimitarão direito ao abor- 
to. implantado naquele país há 50 anos. 

Essas escolhas expõem claramente o novo 
discurso e a ação da extremadireita, que é subs- 
tituir o Estado Democrático laico por regimes 
autoritários fundamentalistas. Esse sinistro 
projeto se espalha pelo mundo afora, sendo 
mais notórios os regimes implantados na Hun- 
gria, na Polônia e na Turquia. 

Entre nós ocorre o mesmo. O plano auto- 
ritário tomou o rumo religioso-confessio- 
nal diante do fracasso de arrastar nossas 

Forças Armadas e sublevar as polícias mili- 
tares nessa aventura. E, para tanto, a cons- 
piração totalitária procura o dominio da cú- 
pula do Poder Judiciário, mediante a nome- 

ação de ministros com a missão de impor 
uma pauta confessional para respaldar o so- 
e de o regime ditatorial. Com esse intento, 

o Congresso tenta aprovar uma PEC anti- 
bengala, para que o atual presidente no- 
meie, ainda em 2022, mais dois ministros 
ungidos pela centelha divinae, ainda, noca- 

so de eventual reeleição, mais dois funda- 
mentalistas, alcançando, assim, uma maio- 
ria teológica naquela Corte, 
Por tudo isso, se impõe a mobilização da 

cidadania para exigir que constitucional- 
mente seja adotado o critério de nomeação 
de ministros do STF, dos tribunais superio- 
res e de desembargadores federais pelo cri- 
tério de antiguidade. E que, ainda, o exerci- 
cio da jurisdição das magistrados do Supre- 
moedos tribunais superiores venhaaser de 

oito anos, tempo necessário para a consoli- 
dação da jurisprudência constitucional e, 
nela, o reconhecimento de novos direitos 

civis e demais avanços da sociedade. 
Cessariam, como sistemade antiguidade, 

as injunções político-ideológicas nessas 
Tiii meações. 

Modesto Carvalhosa é advogado e autor de 

“Lima nova Const uição para 6 Brasil” 
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EDUARDO 
AFFONSO 

Racismo ao 
gosto do freguês 
AS Gabeh, escritor engajado 

contra qualquer tipo de precon- 
ceito, acaba de lançar o delicioso 
“Nunca foi sorte, sempre foi macum- 

ba”, Um livro reverente (“Minha vida 
étoda sob o hálito dos Orixás. Os Deu- 
ses dos meus ancestrais são ricos, be- 
las, imensos e estão em todos os meus 

momentos”, “Na Umbanda eu vi o 

mistério. (...) No Candomblé eu senti 
aforçadeseres que são a própriaener- 
sa da natureza”). E também engraça- 
issimo (não vou dar espóileres; mor- 

ram de rir porsua conta e risco), 
Nem o Gabeh escaparia aos patru- 

lheiros das microagressões do coti- 
diano, Ele microagride ao escrever 
“macumba” —"Palavra utilizada de 
forma racista para nomear as ofe- 

rendas aos orixás (...), associando- 
asa algo ruim”, segundo o“Dicioná- 
ria de expressões (anti) racistas”, da 
Detensoria Pública da Bahia. 

Cartilhas e manuais editados noafâde 
samitizar o idioma deixaram de ser novi- 
dade. Neste ano, o index prohibitorum pa- 

nhou mais projeção ao ser endossado, 
acriticamente, por uma agência de che- 
cagem. A reação foi, finalmente, à altura 
do equivoco que é deixar em segundo 

planõio racismo reale investir contraum 
imaginário. À imprensa repercutiu am- 
plamente o assunto. Aqui nó GLOBO, 

tratei do absurdo de um checador não 
checar, À Defensoria baiana entrou no 
artigo como Eva na Salve-Rainha, mas 

encrespou com a crítica (“encrespar” 
pode?) e sacou da falácia do “se você não 
concorda com meus métodos, está de- 
tendendo ou justificando aquilo a que 

me oponho”. 

Comoéque  Nãoestou, O ra- 
mulata/o virou cismo é uma abo- 

ofensa, depois  minação. Eu, a De- 

de frequentar fensoriaeatorcida 
impunemente do Flamengo esta- 

o idioma mos do mesmo la- 

por quase do À diferença é 

500 anos? que considero um 
tiro no Em lançar 

mão de invencionices que desqualifi- 

cam aargumentação —e depois apelar 
para o autoritarismo, Quando um ór- 
gão de Estado não reconhece umerroe 
ainda se arroga o direito de decidir que 
temas merecem a atenção de um arti- 
culistaou a quem um jornal deve abrir 
espaço nas suas páginas de úpinião, 

disseminar delírios etimológicos é até 
um delito menor. 
Garante a Defensoria que a palavra 

“nhaca” reforça estereótipos e precon- 
ceitos porque seria referência a uma ilha 
africana. Se é, Aurélio, Aulete, Houaiss e 
Michaelis ignoravam. Antenor Nascen- 
tes supõe que venha do tuplyálwa ("que 
tem cheiro”). E a Defensoria se defende 
comum Saussure de mão única — ex- 
pressões inocentes se tornam racistas; 
mas uma vez racistas, racistas até mor- 
rer, Quem, ao xingar alguém de “boçal”, 
tem em mente que era assim que se de- 
nominava o escravizado que ainda não 
falava português? Quem? 
Como é que “mulata/o" virouofensa, 

depois de frequentar impunemente o 

idioma por quase 500 anos? Possível- 
mente quando da importação da one 
drop rule, teoria segundo a qual só hã 

pretose brancos, sem os 50 (ou 50 mil) 
tons intermediários gerados pela mis- 
cigenação. E ai cairam em desgraça os 

mulatos, morenos, pardos, caboclos 

— 46,8% da população que desapare- 
cem, absorvidos pelos 9,4% de pretos 
(Pnad 2019), ; 
Ser semanticamente incorreto não 

deveria ser motivo de orgulho — me- 
nos ainda quando a causa prejudicada 
& o antirracismo. 

N. da R.: Eduardo Afonso passa à escrever 

semaralmente aos sábados 
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REPASSES SELETIVOS 
Retomada da execução do orçamento secreto 
privilegia aliados do governo e do C 

Benefício. Liro Nogueira e Bolsonaro na “reestreia” das emendas prefeitos do PF aparecem com ceslaque na lista 

PATRIK CAMISDREZ 
poli camesea pitas eploha 60 Es 
Emas 

O desbloqueio da execução 

P doorçamento secreto na 
segunda-leira permitiu, em 
apenas três dias — de 7a 9de 

dezembro —, a distribuição 

de R$ 760,8 milhões para 
atender indicações de parla- 
mentares. A “volta” das 

emendas de relator seguiu o 
ritmo conhecido antes de os 
repasses serem represados, 
rivilegiando aliados do Pa- 

ácio do Planalto e da cúpula 

do Congresso —e com recur- 
sos expressivos direcionados 

para acomprade tratores. 
No topo da lista de agraci- 

ados estão o Ácre, Minas 
Gerais e Piaui. Aos três esta- 

dos, foram destinados R$ 

432,9 milhões, o equivalen- 
te a 56% do total liberado, 

As prefeituras que recebe- 

rão o maior volume de re- 
cursos são apadrinhadas pe- 
lo relator do orçamento de 

2021, senador Marcio Bit- 

tar (MDB-AC), pelo presi- 
dente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG). e pelo 
ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, filiado ao PP. 
Na terça-feira, quando o 

governo federal voltou a dis- 

tribuir os recursos, foram 

empenhados R$ 9,2 mi- 

lhões. No dia seguinte, R$ 

104,6 milhões. E, na quinta- 

feira, mais R$ 646 9 milhões. 
Antes da suspensão do er 

“amento secreto, Minas |á 

É gurava como campeã de li- 
beração de emendas assina- 
das pelo relator: o estado ti- 

nha R$ 1 bilhão empenhado 

no-ano. São Paulo, com R$ 
783 milhões, era o segundo 

do ranking, e à Bahia apare- 

ciaem terceiro, com R$& 719 
milhões. Acre, com R$ 223 
milhões, e Piaui, com R$ 

257 milhões, não figuravam 

sequer entre os dez maiores 

contemplados. 

Em primeiro lugar na lista 

pós-retomada da liberação 
de recursos do orçamento 
secreto ficou o Acre, que re- 

cebeu R$ 189,53 milhões. A 

quase totalidade desse va- 
lor, R$ 182,3 milhões, foi 

para o prefeito da capital, 

Rio Branco, Tião Bocalom 

— o político do PP é aliado 
de primeira hora do presi- 

dente Jair Bolsonaro. O 
Acre também éabhase eleito- 

tal do senador Marcio Bit- 
tar, aliado de Bocalom, 
O segundo estado mais be- 

neficiado no periodo foi Mi- 

nas Gerais, com R$ 139 mi- 
lhões. Pouso Alegre foi um 
dos munici pios mineiros que 

mais receberam recursos do 
orçamento secreto. À cidade 
é governada por Rafael 

Simões. do DEM, aliado poli- 

tico de Rodrigo Pacheco. O 
refeito ficou com R$ 10 mi- 
hões, valor superior ao desti- 

nado a Belo Horizonte, que 

ficou com R$ 69 milhões. 
O presidente do Senado 

esteve em Pouso Alegre ni 

dialS de novembro, em visi- 
taao prefeito do DEM, 
— Rafael Simões, com 

quem convivi na UAB, era 

Uia de NOSSAS Malores Te- 

ferências na entidade. Ele 
entrou na política mais ou 

menos na epoca em que eu 

entrei, revelando-se um 
grande gestor público com 

capacidade prande de tra- 
balha — afirmou Pacheco 
naquela ocasião, em dis- 

curso ao lado do chefe do 

Executivo municipal, 
Por meio de sua assesso- 

ria, Pacheco informou que a 

preleitura de Pouso Alegre 

solicitou recurso para obra 
de construção do novo hos- 

pital oncológico do munici- 

pio, mas “ndo houve qual- 

repasse por indicação 
dosenador atéomomento. 

REUNIÃO EM BRASÍLIA 
No Piaui, entre os principais 

contemplados está o prefeito 

de Arraial do Piauí, Aldemes 

Barroso (PP), que há duas se- 
manas teve um encontro em 
Brasília com Ciro Nogueira, 

do qual saiu se dizendo otimis- 
ta. O chefe do executivo muni- 
cipal, aliado local de Ciro, nar- 

rouqueesteve na capital do pa- 

is em busca de “liberação de 
recursos e garantia de emen- 
das parlamentares”. Quando o 
Encontro Conrreu, Dá FeCuUTSOos 

do orçamento secreto ainda 
estavam bloqueados. 

Após a autorização do Su- 
premo Tribunal Federal na se- 
gunda-feira, foram liberados 

R$ 286,5 mil para a cidade de 

Arraial. O empenho assegura 
o paganen to dos TÉCLUTSOS CM 

data próxima ou futura. Além 

ET A BT] E SO 

a 

RANKING APÓS A VOLTA DOS REPASSES 

Novo presidente defende urna eletrônica 
Elton Martinez Carvalho Leme c ta combate às mlicias como uma das prioridades 

Valor total de emenda de relator, por estado, entre os dias 7 e 9 de dezembro 
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de Arraial, outras 37 prefeitu- 
ras do PP do Piaui, necduto elei- 

toral de Ciro Nogueira, foram 
agraciadasnomesmo dia—no 
total, receberam R$ 20 mi- 

lhes. Piaui foto terceiro esta- 

do mais contemplado na 
“regstreia”, com R$ 104,4 mi- 

lhes em três dias. 

No encontro aque Leve Com 

Ciro, em 29 de novembro, o 
prefeito de Arraial estava 

acompanhado de pelo menos 

outros dois colegas, todos ali- 
ados do ministro da Casa Ci- 
vil: Joel Rodrigues (PP). pre- 

teito de Floriano, e Eugênia 

Nunes (Republicanos), de 
Francisco Ayres. Os dois fo- 

ram contemplados com ver- 

bas do orçamento secreto na 
quarta-feira: Rodrigues, com 
R$ 4,7 milhões, e Eugênia, 

com R$ 688,5 mil. 

Procurados, Ciro Noguei- 
rae Marcio Bittar não sema- 

nifestaram. 

Quando apresento explica- 
ções ao STF sobre a necessida- 
de de liberar os recursos blo- 

queados das emendas, o Con- 

ETESSO SUS tentou que Era m- 

portante reforçar as ações na 
área de saúde. Nos primeiros 

dias de reabertura do orça- 
mento secreto, porém, a prio- 
ridade foi para o Ministério do 

Desenvolvimento Regional, 

destino de 96% dos recursos 
empenhados do orçamento 

secreto. À ação que recebeu 
mais recursos, mum total de 

R$ 379 milhões em três dias, 
faia de “apoio de Deservolvi- 

mento Sustentável Local” — 

que permite à compra de equi- 
pamentos agricolas e tratores. 

MAIS TRANSPARÊNCIA 
O pedido de liberação do or- 
camento secreto, formulado 
por Pacheco e pelo presiden- 

teda Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), foi de- 
ferido pela ministra Rosa 

Weber na noite de segunda- 

feira. Na decisão, a ministra 
também ampliou de 30 para 

90 dias o prazo para que os 

nomes de quem indicou as 
emendas sejam revelados 
Na quinta-feira passada, 

atendendo à decisão da mi- 

nistra, o presidente Jair Bol- 
sonaro editou um decreto es- 

tipulando que os ministérios 

devem divulgar na internet 
os documentos relacionados 
d execução dos recursos 
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se a ideia é aproveitar, 

O RIO DE JANEIRO 
E —— fa) E ————— — 

DC 

Você está preparado para se encantar com paisagens, 
experimentar sabores, entrar em contato com a natureza e ter seus 
sentidos chacoalhados por uma vida cultural cheia de charme? 
Se a resposta for sim, você está preparado para viajar pelo estado 
do Rio de Janeiro. 

É a boa notícia é que nós também estamos preparados para você. 
O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a 
abertura de novos postos de trabalho. E estamos seguindo os 
protocolos para que todos possam se sentir seguros. 

Faça a sua parte, vacine-se. 

Prepare-se para o Rio de Janeiro. 

Porque o Rio de Janeiro já tá preparado pra você. 

Gastronomia 

Saiba mais 
Rio de Janeiro 

PSDPRIE e o OVERNO DO ESTADO 

Turismo ZA É Ri DE pNviae, 

SEM TEMPO A PERDER 
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Após CPI, PGR quer retomar inquérito contra Renan 
Subprocuradora Lindôra Araújo havia pedido arquivamento de investigação sobre suposto esquema de corrupção nas 

obras de Belo Monte, mas voltou atrás dois dias após senador apresentar relatório pedindo indiciamento de Bolsonaro 

ACGUTRRE TALENTO E 

MARIANA AULA 
pasertngiobo cam bs 
Bassi 

ois dias após o senador 

Renan Calheiros 

(MDB-AL) ter apresenta- 
do a telatório final da CP] 

da Covid, com pedido de 

indiciamento de Jair Bol- 
sonaro, filhos dele e mi- 

nistros do governo, a Pro- 

curadoria-Geral da Repú- 
blica (PGR) voltou atrás 
em um pedido de arquiva- 

mento de um inquérito 
contra o parlamentar, ad- 
versário do presidente. 

Em um movimento atipi- 

coa PGR disse ao Supre- 

mo Tribunal Federal 
(STF) que houve um 
“equivoco de tramitação”. 
A manilestação sigilosa 

foi assinada pela subpro- 

curadora-geral da Repú- 

blica Lindôra Araújo. A 
auxiliar de confiança do 
procurador-geral da Re- 

pública, Augusto Áras, é 

apontada como uma pes- 
soa com boa relação como 

senador Flávio Bolsonaro 

(PL-RJ), que protagoni- 

zouum bate-boca com Re- 
nan durante uma sessão 
naCPldaCovid. 

Ao longo da comissão 
parlamentar de inquéri- 
to, Renan toium forte cri- 

tico da gestão feita pelo 

governo na pandemia e 
atribuiu ao presidente 

Renan, PGR des stiude arquivar inquérito ervolvendo relator do colbgrado 

dez Crimes por sua atua- 

ção relacionada à Co- 

vid-19. No dia seguinte à 

apresentação do relató- 
rio, Bolsonaro afirmou 
queo senador emedebista 

estavaenvolvida em todas 

as “maracutaias de Brasi- 
lia. Na quinta-feira, após 

novo ataque do presiden- 
te ao trabalho da comis- 

são, Renan respondeu que 

otitular do Palácio do Pla- 

nalto“berra de medo”. 
O inquérito analisado 

pela PGR apura um supos- 

to esquema de corrupção 
envolvendo as obras da hi- 

Por vaga no TCU, Bezerra entrega 
“nada consta” com pedido de voto 
Lider do governo concorre ao posto com os senadores Kátia Abreu e Antonio Anastasia 

MALU GASPAR 
freio gaga Pagos co br 
Bissihid 

último dos três senadores 
O a entrar na disputa por 
uma vaga no Tribunal de Con- 

tas da União (TCU), Fernan- 
da Bezerra Coelho (MDEB- 
PE) distribuiu nesta reta final 
da campanha um dossiê aos 

colegas parlamentares em 
que, além deumacarta pedin- 

do votos, incluiu certidões 

negativas de antecedentes 
criminais e um nada consta 

do TCU e da Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional, 

dizendo que ele não tem divi- 
das com a Uniãa. 

Todo esse material visa à 

provar que Bezerra tem con- 
dições de assumir a vaga, 
uma vez que o próprio TCU 

aprovou na semana passada 
uma resolução proibindo de 
tamar posse candidatos que 

ANÁLISE 

respondam por ações penais 

contra a administração pú- 

blica e que sejam réus por im- 
probidade administrativa. 
Tanto no Senado quanto na 

Corte de contas, à nova nor- 

ma toi vista como uma forma 
de impedir que Bezerra tome 

n5se, caso seja escolhida, Por 
Mm avaga aberta com anome- 
ação do ministro Raimundo 
Carreiro para a Embaixada do 

Brasil em Lisboa tem que ser 

preenchida por alguém indi- 
cado pelo Senado. À votação 

no plenário está prevista para 

a próxima terça-feira, 
Na carta aos colegas, Be- 

zerra afirma que “cumpre os 

requisitos constitucionais 
para a investidura no cargo, 
conforme certidões anexas e 
documentação exigida que 

está sendo encaminhada à 

secretaria geral da Mesa”, 
Os documentos, porém, 

De Zé Trovão a Daniel Silveira, 
por que o presidente voltou a 
sinalizar para a base de apoio raiz 
THIAGO PRARHO vago sendo dagiaie oe db 

air Bolsonaro termina a 
J semana com uma série 

de gestus para o que se 
convencionou chamar no 

início do governo de “ala 

ideológica” da sua base de 
apoiadores. Hã cálculo 

político nos movimentos, 

mas também novas doses 
de irritação do presidente 

como Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

Em entrevistaã"Gazeta 

do Povo” na quarta-feira, 

Bolsonaro chamou as 

prisões de aliados como 

nãcvesciarecem a situação do 

senador em duas instâncias 

nas quais ele enfrenta pro- 

blemas. Uma delas é a Justiça 
Federal de Curitiba, ande ele 

é alvo de uma ação de impro- 

bidade decorrente da Opera- 
ção Lava-jato, À outra é o Tri- 

bunal de Contas do Estado 

(TCE) de Pernambuco, que 

já rejeitou por duas vezes as 

contas de Bezerra durante a 

gestão no Porto de Suape. 

A denúncia da Lava-jato foi 
feita em 2018 no processo 

que apura formação de cartel 

par empreiteiras e cobrança 
de propina por políticos do 

MDE. A decisão sobre a ad- 

missibilidade da denúncia, 

porém, não toi tomada até ho- 

je em razão de agravos de ins- 
trumento. O último adia 

mento da decisão foi na sema- 

na passada, mas ela pode 
ocorrer a qualquer momento, 

Oswaldo Eustáquio, Ro- 

berto Jelterson eo cami- 

nhoneiro Zé Trovão de 
umaviolência praticada 

por um ministro dos upre- 

mo”, em referência a Ale- 

xandre de Moraes. No mes- 
modia, o STF havia forma- 

do maioria para manter à 

prisão de Zé Trovão 

Ontem, em evento para 

celebrar o Dia Internaci- 

onal contra a Corrupção, 

opresidente voltoua cu- 
tucar Moraes e homena- 

geouo deputado federal 

Daniel Silveira, preso em 

junhopor gravar um vi- 

drelétrica de Belo Monte. 
Em 12 de julho, Lindôra 
concordou com um pedi- 

do da defesa do senador e 

pediu o arquivamento do 
inquérito, argumentando 
que não foram encontra- 
das provas contra Renan e 
que não havia mais linha 

No TCE de Pernambuco, 

Bezerra foi condenado a de- 

volver R$ 5,7 milhões por uma 

doação irregular de areia dra- 
gada do Porto de Suape. Ele re 

correu, mas o TUE manteve à 

condenação em 2019. Uma li 
minar do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco suspendeu os 

efeitos da decisão do tribunal 

de contas estadual, 

Os dois casos podem aca- 
barse tornando impeditivos 

para a posse de Bezerra, ou 
se a denúncia for aceita an- 
tes da votação para o TCU 

deo com ataques aos mi- 
nistros do STF:“Não pos- 

so entender um parla- 
mentar ficar preso por 

sete meses. Docu no meu 
coração verum colega 
preso? Doeu. Maso que 
fazer? Será que queriam 

que tomasse medidas 

extremadas? , disse. 
Quando faz afagos a Zé 

Trovão, Daniel Silveiraccia, 

Bolsonaro volta a mandar 

recados para a Suprema Cor- 
te, que acaba de pressionar o 

Planalto em dois temas. Na 

sexta-feira da semana passa- 
da, Alexandre de Moraes 

* 

Lindãra. Subprocuradora atribulu arguivamento a 'minula não aprovada” 

investigativa para buscar 
novos elementos. 

Porém, em 22 de outu- 

bro. dois diasapóso relató- 
rio final, Lindôra enviou 
um novo documento de 

três páginas ao ministro 

Edson Fachin, relator do 
caso, De forma sucinta, 

LEAL DR tv LA DÊ 9 A A A =] 

no plenário do Senado ou se 
os senadores avaliarem que 

a colega não tem reputação 

ilibada — outra exigência 
para que um ministro do 
TCU possa assumir o cargo. 

Em nota, a assessoria do se- 

nador disse que ele preenche 
os critérios para o cargo de mi- 
pistro. "O senador não tem de 

núncia (ação penal) recebida 
contra si por crime doloso 
contra a Administração Púbh- 

ca, tampouco em relação aos 
demais delitos elencados na 
Resolução (do TCU)” 

mandou abrir inquérito con- 

trao presidente por ter feito 

uma falsa associação entre a 
vacina contraaCovid-l9eo 

risõo de contrair o vírus HIV. 

Dias depois, o ministro Luis 

Roberto Barroso pediu escla- 
reciumentos do Ministério da 

Saúde sobre a exigência do 

passaporte da vacina para 
viajant es, tema em ue o 

presidente se recusa a tmucar 

a política do governo federal. 
Quando faz afagos a Zé 

Trovão, Daniel Silveira ecia., 

Bolsonaro também foca em 

sustentar seu “núcleo duro” 

deapoio, halançado com a 

Do aáeeoe—e—... EM — E 

pediu que a manifestação 

de arquivamento fosse 

desconsiderada, sob oar- 
gumento de que era uma 
“minuta aindanão aprova- 

da. Ao final, disse que à 

promoção de arquivamen- 
to foi enviada ao STF por 

um equivoco de tramita- 

ção”, apesar de ter sido as- 
sinada eletronicamente 

pela própria Lindóra. O 

caso ainda será levado a 

julgamento na Segunda 
Turma do STF pelo minis- 

tro Edson Fachin, relatos 

da investigação. 

DENÚNCIA RETIRADA 

Essa não é à primeira vez 

que a PGR muda de postci- 
onamento em investiga- 

ções. Em setembro do ano 

passado, Lindóra pediu a 
desistência de uma de- 
núncia apresentada con- 
tra Arthur Lira (PP-AL), A 

época, o parlamentar ain- 
da não havia se tornado 

presidente da Câmara, 

masestavacomeçan doase 

aproximar de Bolsonaro e 

despontava como favorito 

para o pleito. 

4 PGR também pediu o 
desarquivamento de um 

inquérito contra o então 

presidente da Câmara Ro- 
drigo Maia (DEM-R]), que 
era adversário político de 

Bolsonaro e vinha impon- 
do sucessivas derrotas ao 
governono Congresso. 

Candidato. 

Cemedebista 

Fernando 

Bezerra: votação 

no pienáro do 

Senado será 
na proxima 

terça-lmra 

Além de Bezerra, concor- 
rem à vaga Kátia Abreu (PP- 
TO) e Antonio Anastasia 

(FSD-MG). Este é 0 preferido 
do presidente do Senado, Ro- 
drigo Pacheco, enquanto Katia 

e Bezerra disputam com o aval 

de Bolsonaro — Bezerra é lider 
do governo no Senado, e Kátia, 

do mesmo partido do chefe da 

Casa Civil, Ciro Nogueira. Pa- 

ra ser escolhido ministro do 
TCU, o candidato tem que ter 

amaloria dos votos em plená- 

rio, entre 81 senadores. (Cola- 
horou Mariana Carneiro) 

entrada do ex-juiz Sergio 
Maro no jogo eleitoral. Des- 
de novembro, Moro mirou 
nos militares (filiou no Pode- 
mos o general Carlos Alberto 
dos Santos Cruz) e nas igrejas 
(aproximou-se de Uziel San- 
tana, presidente da Associa- 

ção Nacional de Juristas 

Evangélicos). Atento, Bolso- 
PATO pars a sir lizar com 

uma possível vaga de vice 

para o ministro da Defesa, 
general Braga Netto, e voltou 
atrabalhar fortemente pela 
nomeação de André Men- 
donça parao STF, avalizada 
pelo Senado há dez dias. 
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Romário acerta o passe' 
com a direita em busca 
de apoio à reeleição 
Agora aliado de Bolsonaro, senador se elegeu por legenda 

de centro-esquerda e ja fez acenos ao ex-presidente Lula 

CAMILA ZARLR 
goi lo Dar ue ii aglatoo sen bar 

o discursar no culto do 

Â pastor Silas Malalaia, o 
futuro ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF; Am 
dré Mendonça fez um aceno 
ao senador Romário (PL-RJ), 
que acompanhava a cerimá- 
nia religiosa ao lado de outros 

políticos fluminenses. O 

ex-advogado-geral da União 

abriu sua fala na Assembleia 

de Deus Vitória em Cristo, na 

Penha, Zona Norte do Rio, na 
última quinta-feira, fazendo 

menção a alguns dos notáveis 

que estavam na igreja. como 

o próprio lider religioso eo 
governador do Rio, Cláudio 

Castro (PL). O destaque, 
porém, ficou com o ex-joga- 
dor de futehol: 

— Quem é o senador mais 
habilidoso da República? 
— brincou Mendonça ao 
saudar Romário. 

D 
pirogqur 
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Ao lado do ex-advogado- 
geral da União, indicado 
pelo presidente Jair Bolsona- 

ro (PLjao STF, Malafaia, 

Castro e qutros parlamenta- 

res conservadores de direita, 
Romário passou a quinta- 

feira acompanhando con- 

versas que o futuro ministro 
do Supremo teve no Rio para 

agradecer o apoio que rece- 
beu para ser aprovado em 

sua sabatina no Senado — 
q Le contoucomno epi H HE 

articulação de lideres da 
bancada religiosa. 
A presença do “baixinho” 

na agenda marca ainda 

mais a guinada à direita 

dada pelo senador eleito à 
Casa pelo PSB em 2014, 

siplade centro-esquerda, e 
que agora busca a reeleição 
pelo mesmo partido que o 

do presidente, o PL. 

Em outubro deste ano, 

Romário elogiou ogovemo 
de Bolsonaro e afirmou pre- 

Leri-lo ao ex-presidente pe- 
tista Luiz Inácio Lula da 

Silva. Sem medir palavras, 

disse em entrevista ao jorna- 

lista Rica Perrone queantes 

de o atmal chefe do Executivo 
federal assumir, à pais “esta- 

vauma merda doc... 

— Se você me perguntar, eu 
acho que o Bolsonaro é um 

presidente que tem feito coi- 

sas positivas para o nosso pais. 

Erra em alguns momentos, 
principalmente nesses últi- 

hos dois anos com a pande- 

mia —disse Romário, com- 
pletando: — Mas eu, particu- 

larmente, convivi como Bal 

sonaro quatro anos, Nos meus 
primeiros anos como deputa- 
do federal, ele estava lã ainda 

E o Bolsonaro é um cara mu- 

to sério. Um cara que tem 
coragem e não tem medo de 

se posicionar. Ele trouxe isso 
para a Presidência. 

Apesar do posicionamen- 
to atual, o hoje aliado indis- 

sm, -— 

Guinada à direita. Romar o ao adodel 

cutível do presidente, já 
teveuma opinião diferente 
em relação a Lula, principal 

adversário de Bolsonaro na 

disputa presidencial de 
2022. Em 2013, época em 

que era deputado federal 

pelo PSB, Romário elogiou 

opetista como “umdos 

nomes mais importantes da 
História do Brasil”. Naoca- 

sião, Lula havia sido home- 
nageado com duas meda- 

lhas na Câmara. 

“Recebemos hoje aqui na 

Câmara um dos nomes mais 
importantes da História do 
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iáudio Castro e Ardrê Mendonça: encontro com lideranças conservadoras 

Brasil, nosso ex-presidente, 

Luiz Inácio Lula da Silva. Ele 
foi homenageado com duas 

medalhas: a comenda Su- 

prema Distinção, pela traje- 
tória política, e amedalha da 

Constituinte, pela participa- 

ção na elaboração da Consti- 
tuição de 1988. Merecida- 
mente”, escreveu Romário 

em seu Instagram, na época. 

Três anos depo is, porém, 

o senador já dava indícios 

de sua guinada mais à direi- 

ta. Ele toi um dos senadores 

que votou, em 2016, afavor 

d jimpeachment da então 

presidente Dilma Rousseft 

(PT), sucessora de Lula. 
Em meados de 2019, jáno 

govermo Bolsonaro, o parla- 

mentar ainda não tinha se 
alinhado ao presidente e 

chego na voltar contra pro- 

jetos caros ao governo fede- 
ral. Romário ajudou, por 
exemplo, a derrubar o de- 

creto presidencial que fexi- 

bilizavao portedearmas. 
Eleito em 2010 com ban- 

deira principal da defesa do 

esporte e de crianças com 

sindrome de Down, por 
causa de sua filha Ivy, Romá- 

to ficou oito anos no PSB, 

entre 2009 e 2017, até se 
filiar ao Podemos. Senador 

desde 2015, decidiu concor- 

rer ão governo do Rio na 

eleição de 2018, Embora 
fosse um dos nomes tidos 

como favoritos da disputa, 

amargou o quarto lugar, com 
apenas 8.7% dos votos, 

ATUAÇÃO APAGADA 

Em abril deste ano, o ex-joga- 
dor decidiu migrar para o PL 

apás o Fodemas ter apoiado a 

senadora Simone Tebet 

(MDB-MS)á presidência da 

Casa. Na época. o parlamen- 

tar era a favor de Rodrigo 

Pacheco ( PSD-MG), tam- 
bém apoiado por Bolsonaro e 

que acabou se elegendo. 

Ainda que hoje sejaum 
dos vice-presidentes do 
Senado, Romário tem tido 

uma atuação apagada no 

Congresso, na avaliação de 
parlamentares, Isso faz com 

que alguns políricos aliados 
questionem sua viabilidade 
paraconcorrer à reeleição. 
Hoje, o sen ador é apont ado 

como o candidato de Bolso- 

naro à vaga. Porém, mesmo 
dentro da chapa de Cláudio 

Castro, Seu col religionário, 

outros nomes |à foram es- 

peculados, como o do vice- 
presidente Hamilton Mou- 

rão (PRTB), do prefeito de 
Duque de Caxias, Washing- 
ton Reis (MDB), edodepu- 

tado federal Helio Lopes 

(PSL-R]), Bel escudeiro da 

presidente Bolsonaro, 
Na disputa pela única ca- 

deira que vagará no Senado 

no ano que vem, há também 

nomes de esquerda que al- 
mejam concorrer. E o caso 

do deputado federal Ales- 

sandro Molon (PSR-RIte do 
presidente da Assembleia 

Legislativa do Rio (Aler)), 
André Ceciliano (PT), ami- 

go próximo do governador. 
Independente do partido 

queestejae de quemo 

apoie no cenário nacional, 
Romário sempre teve uma 

visão mais ácida da política. 

Quando foi eleito pela pri- 
meira vez, em 2010, decla- 

rou com seu jeito irônico à 

revista "Placar": 

— Achava que politica era 

lugar de ladrão e sacana- 
gem. E cu acertei, 
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os Verdadeiros Construtores 

do Rio têm muita história 

pra contar. 

Tegra, 45 anos 

de Rio de Janeiro 

Nascida em nossa 
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ENTREVISTA 

Gleisi Hoffmann / PRESIDENTE DO PT 

Deputada diz que é cedo para fechar nome device 
na chapa de Lula e que aliança com partidos de 
centro pode ser debatida mais à frente 

SERGIO RONCO sergõo ont ap gatos cesto hor doa 

ALCKMIN FOI 
ADVERSÁRIO, 
MAS NÃO É 
NOSSO INIMIGO" 
Qualachancedeo 
ex-governador Geraldo 

Alckmin ser vice do Lula? 
E à mesma (chance) de 

qualquer outro indicado 

por um partido com quem 
estejamos negociando. Esse 

processo (de Alckmin como 
vice) foi muito estimulado 
por movimentos de São 

Paulo, envolvendo as elei- 
ções para o governo. Mas 

não tem negociação. Nem 

entre PL e FSB nem com o 

(ex-)Jpresidente (Lula). Eu 
deixei claro para o (Carlos) 
Siqueira, presidente do 

PSB, que não hã nenhum 
pedido por parte do PT ou 

do Lula para o Alckmin se fi- 

liar ao PSB, Não teve convi- 

tenem conversa sobre VICE 

Lula e Alckmin deram corda 

para essa possibilidade ao 
trocarem elogios públicos... 

Claro, como quaisquer 
pessoas civilizadas fazem. 

Fomos adversários por mui- 
to tempo, mas não somos 
inimigos. Sempre convive- 

mos num processo demo- 

crático. Lula respeitao Alck- 

min eo Alckmino respeita. 

Para apoiar o PT no plano 
nacional, o PSB tem exigido 

contrapartidas. O PT pode 
apoiaro PSB em São Paulo? 

E legitimo, no processo de 

composição para disputa 
eleitoral, os partidos colo- 
carem o que querem. O re- 
sultado vai depender das 
negociações. 

Neme descartado que o PT 
cedanem que mantenha a 

candidatura do ex-prefeito 
Fernando Haddad? 

Tudo está muito perelimi- 

nar. É mais do que natural 

que o PT defenda e lute pelas 
candidaturas que quer, prin- 

cipalmentea do Haddad, que 

tem muito potencial em São 
Paulo. Mas nós não sentamos 

para negociar. 

Asenhora vê possibilidade de 

apoios de partidos de centro, 
como PSD eo MDE, a Lula 

Sábado 11122021] O GLOBO 

Julgamento. Gleis! afirma que o compromisso do PT coma democracia deve ser ulgado peia sua atração e não por apo a países como Venezuela e Nicarágua 

ainda no primeiro tumo? 

Não é descartado que a gen- 

te possa discutir mais à frente 
uma aliança com partidos do 

centro. Mas são partidos ue 

agora têm se colocado com 

candidaturas próprias, tanto 
o PSD quanto o MDB. Mas 

podemos discutir mais à fren- 

te com Solidariedade, Avante 
também, a possibilidade de 

fazermos uma aliança. 

O ex-ministro Sergio Moro 
deve trazer para o debate 
eleitoralas acusações de 

corrupção contra Lulaeo PT 
levantadas na Lava-Jato, 
Como lidar com isso? 

Moro vai ter que explicar 

as medidas que tomou e o 
po siclonament O CTUDINDRO 

CpLio Leve nesses PrOCESSOS. 

Federação com PSB e PCdoB 
enfrenta resistência no PT 
Partido abriu discussão sobre o tema; PSOL tenta atrair comunistas e Rede 

E resistências inclusi- 

ve dentro da corrente 

majoritária, o PT'deu início 
ontem às discussões sobre a 

formação de uma federação 

partidária como PCdoBe o 
PSB para as eleições de 

2022. Já U PSOL aprovou 

tormalmente, também on- 

tem, uma resolução para 
discutir a formação de um 

bloco com PCdoB e Rede. 

Em setembro, o Congres- 
so derrubou o veto do presi- 

dente Jair Bolsonaro ao pro- 

jeto de lei que permite aos 

partidos se reunirem em fe- 
derações. Pelo texto aprova- 
do, as legendas são abriga- 

das a permanecer unidas 
por um período de quatro 

anos e teriam que atuar jun- 

tas, neste periodo, em todas 

as eleições nas estera fede- 
ral, estadual e municipal, 

Na reunião da executiva 

nacional do PT, ontem à tar- 

de, a presidente da legenda, 

deputada Cleisi Hoffmann 
(PRó,citouos pontos positi- 

vos da formação da federa- 
ção para a eleição. 
— Particularmente, sou 

simpática à federação por- 
que acho que define um 

campo p olítico, torna mais 

claro esse campo político 
para a sociedade e na dispu- 
taeleitoral —afirmou Gleisi 
ao GLOBO. 

Apresidentedo PT acredi- 
ta que a federação daria 

Em 2018, o PT não tinha esse 

discurso de que não houve 
corrupção sistêmicana 
Petrobras. O que mudou? 

O fator Petrobras em si 

não era nem colocado no 

debate. Era colocada a ques- 
tão da corrupção do PT, do 

Lula ser ladrão, ser chele de 

quadrilha. Estávamos loca- 
dos em fazer a defesa do Lu- 

la, dizendo que o juiz era 
parcial, que era um proces- 

so político, de perseguição, 
sem provas. Depois que tu- 

do ficou claro é que veio hor- 

te essa questão da Petrobras. 

Então, se Moro disser que o PT 
roubou a Petrobras, vocês vão 
reafirmar que não houve 

corrupção? 

Vamos chamá-lo de men- 

musculatura na largada pa- 

raa campanha do ex-presi- 
dente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Gleisi diz, porém, que 

olider petista ainda não tem 
posição sobre o assunto. 
Além da deputada, tem to- 

mado à frente da defesa e das 

conversas sobre a federação 
no PT os deputados federais 

Paulo Teixeira (SP) e José 

Cuimarães (CE). Os três são 

muito ligados a Lula, oque le- 
vantou internamente as sus- 
peitas de que estejam se mo- 

vimentando com a anuência 

do ex-presidente. 

Na reonião de ontem, 

Gleisi queria que à executi- 

va aprovasse uma autoriza- 
ção para formalização das 

conversas com Os outros 

partidos. Foi decidido, po- 
rém, que o assunto será dis- 

tiroso. Porque quem que- 

broua Petrobras foi o (presi- 

dente Jair; Bolsonaro. 

Lula tem criticado a política 

de preços da Petrobras, Qual 
modelo que vocês defendem? 

A política que foi desen- 

volvida durante o governo 

Lula. Não pode ter preço do- 
larizado, com paridade de 

preço internacional. 

Por que o PT não é explicito 
em dizer que não existe 

democracia na Venezuela em 

Cuba e na Nicarágua? 
O PT vai manter a posição 

que sempre teve. de autode- 
terminação dos povos. Não 

cabe a nós imiscuir na reali- 
dade dos outros países. O 
que não pode é julgar o com- 

cutido em uma nova reuni- 
dona semana que vem, dps 

um encontro dos partidos 

políticos como Tribunal Su- 

perior Eleitoral (TSE) justa- 
mente para esclar ECET pom- 

tos duvidosos da lei que au- 

toriza a federação. 

PSOL DÁ PASSO ADIANTE 

Integrantes da corrente 

Construindo um Novo Bra- 

si (CNB), a mesma de Glei- 
sie que possui maioria das 

cadeiras no comando do 

partido, se manifestaram 
contra a aprovação da for- 

mação da federação. Cor- 
rentes mais à esquerda, co- 

mo a Diálogo e Ação Petista, 
também não querem a apro- 

vação da formação du bloca. 

Oargumentoéqueo PSBeo 
PCdoB teriam mais a ga- 

Dallagnol se filia ao Podemos e mira vaga na Câmara 
Ex-procurador citou corrupção e trechos bíblicos em discurso no evento, que teve a presença de Moro e par'iamentares da sigla 

GUILHERME CAETANO 
guilherme Dapogisbe com in 
SASMELE 

Ars coordenador-geral 
da Úperação Lava-jato,o 

ex-procurador da República 

Deltan Dallagnol assinou 
ontem sua ficha de filiação 

ao Podemos, em Curitiba. 

Seu plano é concorrer auma 
vagana Câmarados Deputa- 
dos pelo Paraná em 2022. 

O ex-juiz e ex-ministro da 

Justiça Sergio Moro, aliado na 
Lava-Jato, participou da sole- 

nidade. Por cerca de 40 minu- 

tos, Dallagnol fez um discurso 

monotemático sobre combate 
àcorrupção, pauta à qual ficou 

associado por sua condução da 

operação elembrou pordiver- 
sas vezes de seu trabalho fren- 
te ao MPF. Fiel da Igreja Batis- 

ta, ele citou O profeta Isaias e 

ofereceu uma justificativa di- 
vina para sua atuação política. 
— OQ combate à corrupção 

foi a causa com que Deus me 
chamou para servir à socie- 
dade e para cuidar dos vulne- 
ráveis —afirmou, 

PAUTA ANTICORRUPÇÃO 

Dallagnol pediu demissão do 
Ministério Público Federal 

(MPE) no mês passado e mira 
vaga no Congresso. Jáa preten- 
são de Moro, chamado de 

“presidente” pelos correligio- 

nários, é disputar o Planalto. 

Moro também discursou e 
focou tanto no PT quanto no 

presidente Jair Bolsonaro 

(PL), de quem foi ministro por 

um ano e meio após condenar 
O ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva por corrupção. 

Também colado à pauta an- 

ticorrupção, Moro ensaiou 

discorrer sobre outros assun- 

tos, E mencionou a preserva- 
ção do meio ambiente eos di- 

reitos humanos como temas 

importantes, sem dar maio- 

res detalhes: 

— Me perguntam qual Éo 

tre programa de EOVERTO, 

Tem muita coisa que a gente 

pode falar. mas o programa 

principal é a gente resgatar to- 
dososnossossonhos perdidos. 
Esso a gente só pode fazer jun 

ta, com coragem, bravura, 
convicção — afirmou vex-juiz, 

Renata Abreu, presidente 

nacional da sigla, os senadores 

Álvaro Dias, Oriovisto Guima- 

rães e Flavio Arns, o deputado 
estadual Paulo Roberto da 

ME ade ANG? 

Eleições Da lagnail dnilá aiticorTuid do em camg anha para dent tado 

Costa, conhecido camo Galo, 
e o presidente estadual do Po- 

demos no Paraná, César Sil- 

vestre Filho, também estive- 

cam presentes e discursaram, 

Dallagnol foi alvo de proces- 

sos no Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) 
por sua atuação durante a La- 

va-jato. No início de outubro, 

toi condenado a pagar indeni- 
zação de R$ 40 mil ao senador 

promisso democrático do 
PT de acordo com a nossa 
posição de autodetermina- 
ção dos povos. Quandoo PT 
nos seus governos atuou de 
maneira autoritária? Quan- 

do deixou de participar de 
uma eleição ou de reconhe 
ceroseu resultado? Quan- 
do perseguiu opositores? 

Com essa postura, o partido 

não pode ser acusado de ver a 

democracia de forma relativa? 
A forma como vemos a de: 

mocracia tem que ser avalia- 

da pela nossa postura. Como 
nos comportamos no pover- 

noenaoposição. Não pelo po- 
sicionamento que nós temos 
em relação a outros países, 
que sempre foram posiciona- 
mentos histáricos. 

nhar com o acordo e que a 

federação se ria uma camisa 
de força para os petistas. 

Também reunida ontem, a 

executiva do PSOL aprovou à 

“instauração de conversas 
formais com Rede e PCdoB”, 

A direção do partido intor- 

mou que as duas legendas fo- 
ram as que procuram o co- 

mando da sigla até agora. 

“Propostas de diálogo com 

outras agremiações de es- 
querda serão apreciadasopor- 

tunamente pela executiva na- 

cional, diz a notado PSOL. 
No comando do partido, a 

formação de uma fede ração 

como PT enfrentaobjeções, 
porque a avaliação é que o 
partido perderia poder e se- 

riaotuscado diante do tama- 

nho do potencial parceiro, 
(Sérgio Roxo ) 

Renan Calheiros (MDB-AL), 
em razão de publicações feitas 

no Twitter durante a eleição 
para presidência do Senado. 
Em 2019, Dallagno! foi pu 

pido com uma advertência 

pelo CNMP, num processo 
disciplinar aberto a pedido do 

então presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffodi. O motivo foi uma ma- 
nifestação em entrevista à Tá- 

dio CBN no dia 15 de agosto 

de 2018, em que Dallagnal 
criticou ministros da Corte 

No meés passado, o ministro 

Bruno Dantas, do Tribunal de 
Contas da União (TCU), de- 

terminou que procuradores 
da Lava-jato devolvessem gas- 

tos considerados irregulares 
com diárias € passagens. A 

Corte considerou que o mode 

lo de força-tarefa, em que ha- 
via o pagamento de diárias pe- 
la permanê ncia dos profissio- 

nais em Curitiba, gerou dano 

aos cofres públicos. Dallagnol 
pode ser condenado a reem- 
bolsar gastos solidariamente. 
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ESQUEÇA A CORRUPÇÃO 
Os garantistas vão dizer que não, mas 

Sergio Moro pode ter razão quando diz 

que crime de corrupção não deveria pres- 
crever. Considere que o corrupto desvia 

recursos públicos que podem, em última 

análise, salvar vidas humanas. Muitas 
vidas humanas, seo dinheiro for da Saúde 

ouda Educação. Não se deve esquecer, 
nem perdoar, quem rouba ou deixa rou- 
bar, mesmo que alguns considerem um 

atenuante quando o fruto do roubo bor 

para caixa de partido político. De minha 
parte, acho que é um agravante. 

ESQUEÇA A CORRUPÇÃO 2 
Mensaleiros estão de volta no formato 

orçamento secreto. A PEC do fim do 

foro privilegiado está ancorada e não 
semove na Câmara, Jia PEC da prisão 

em segunda instância está sendo mais 

bombardeada do que Londres na Se- 

gunda Guerra. Quer mais? Vai ouvin- 
do, Brasil. 

ESQUEÇA A CORRUPÇÃO 3 
Os tribunais ajudam a turvar àa memória 

dos brasileiros. Depois de o Supremo 

Tribunal Federal ter anulado as conde- 
nações de Lula o MP arquivouo proces- 

so-do triplex do Guarujá, e a delesa do 
ex-presidente disse que agora ele pode 
ser considerado inocente. Correto, se o 
réu não foi condenado e o crime prescre- 

veu, ele é inocente. Esqueça. Por decisão 

de diversas instâncias da Justiça, estão 
sendo anuladas sentenças de outros 

condenados por corrupção, como os 

outrora mal-afamados Eduardo Cunha e 
Henrique Eduardo Alves, que foram 

postos em liberdade. Ações contra o 

ex-presidente Michel Temer e o presi- 

dente da Câmara, Arthur Lira, foram 
trancadas. Esqueça. Até mesmo ladrão 
em série Sérgio Cabral foi beneficiado 

tendo uma das suas inimeras condena- 
ções anuladas. Geddel Vieira Lima, 
aquele das malas com R$ 51 milhões 

descobertas num apartamento vazio em 
Salvador, teve a condenação em primei- 
ra instância derrubada pela Segunda 

Turma-do STE. Sua sentença foi reduzida 

ps um ano e três meses apenas por 
avagem de dinheiro, embora ele nunca 
tenha conseguido explicar aorigem de 

toda aquela erva. E já está solto. Esqueça. 

ESQUECER, JAMAIS 
O Vaticano anunciou a beatificação de 
João Paulo 1. Com a volta ao noticiário do 
papa breve, que morreu 33 dias depois 

de assumir, a causa da sua morte torna- 

ráaser discutida. Embora restem poucas 
dúvidas de que ele morreu mesmo de 
uma embolia pulmonar, segundo os 
repórteres Chico Harlan e Stelami Pitrel- 

li, do jornal “Washington Post”, o tema 
do assassinato por uma conspiração vai 

de novo pipocar. Tem coisas que jamais 

deveriam ser esquecidas e outras que 
serão lembradas para sempre, 

ASCÂNIO 
SELEME 

6) 
eglobo globe cornea focando seem 
secotesdogiobscom he 

É a fome, estúpido 
| videntemente não se deve es- 
quecer jamais da corrupção, ger- 
me super-resistente que conta- 
mina a nação desde o seu nasci- 

mento, mas o grande tema da 
eleição presidencial de 2022 será a fome. 

Ela, que jáfoi estrela eleitoral, volta ao de- 

bate político dada a degradação da econo- 
mia do pais. Hoje, segundo a Rede Brasi- 
leira de Pesquisa em Soberania e Seguran- 

ca Alimentar e Nutricional (Rede Pens- 
san), 19 milhões de brasileiros passam fo- 
mecoutros HI9milhões estãoem situação 

de insegurança alimentar, sem acesso re- 
gular e permanente a alimentos. Só na ci- 

dade do Rio, 107 mil famílias vivem em es- 
tado de extrema pobreza. Mas, odramada 

fome é visível e palpável em todos os can- 

tos de todas as cidades brasileiras. 

Nunca se viu tantos miseráveis desa- 

lentados nas ruas, mendigando um prato 

de comida, um litro de leite, um resto, 
uma sobra, uma migalha. As imagens de 

grupos de famintosbuscandoo que comer 

em caminhões de lixo, nas portas de su- 
permercados, bancos e farmácias reme- 

tem aos anos 1980 e início dos 1990. A no- 

tícia de brasileiros comendo lagartos no 

Rio Grande do Norte lembra episódios 
idênticos relatados no passado, com pes- 

soas fotografadas enquanto preparavam 

calangos e ratazanas para a refeição. Às 
imagens daquela época eram tão ultrajan- 
tes quanto são as de hoje. 

As ruas de Copacabana parecem acam- 
pamentos, tamanho o número de pessoas 
sem teto dormindo nas calçadas ou sob as 

marquises. No Centro do Rio, em Ipane- 

ma, na Tijuca, onde vocêandar vai encon- 
trar pessoas lutando por um pedaço de 

pão. Em Belo Horizonte, Salvador ou Por- 

to Alegre as cenas se repetem. Em São 
Paulo,amaior cidade brasileira, a imagem 

é igual. Pare na esquina da Brigadeiro Fa- 

ria Lima com a Alameda Gabriel Montei- 

ro da Silva, no coração financeiro do pais, 
econteo número de pedintes. O resultado 

serânacasada dezena. No interior do Bra- 

silé a mesma coisa, com mais gravidade 
em regiões mais pobres do Nordeste. Mas 
passa-se fome também em Santa Catarina 
e no Parana. 

Nas campanhas presidenciais pós-dita- 

dura, Os temas centrais foram corrupção 

(Collore Bolsonaro), economia (FHC led, 
Lula He Dilma lelljefome (Lula), Lulade 

TSE trava R$ 1,2 milhão a perfis 
investigados por fake news 
Desmonetização impediu repasse de valor arrecadado por canais desde agosto 

MARLEN COLTO 
rare auto aggatra ária 

ertis bolsonaristas nas re- 
[4 des sociais, desmonetiza- 

dos por decisão do então cor- 
regedor do Tribunal Superi- 
or Eleitoral (TSE ), ministro 
Luis Felipe Salomão, movi- 

mentaram R$ 1,2 milhão em 

receitas com publicidade 

desde o bloqueio, em agosto. 
O montante que seria pago 

pelas redes sociais (YouTube, 
Twitch.TV, Twitter, Insta- 
grame Facehook) a esses ca- 
nais, páginas e sites foi depo- 

sitado em uma conta judici- 
al, na qual permanecerão até 
o fim das investigações. 
A informação foi revelada 

pelo gl e confirmada pelo 
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Ara Corolma Fafá 

Membro da Comssão de Lcitação 

CLORO. O TSE não forne- 
ceu detalhes sobre quanto 

toi arrecadado por pertil. 

Os autores das contas são 

investigados por propaga- 

ção de informações falsas 

sobre as eleições brasileiras. 
A decisão do corregedor 
atingiu perfis ligados a 1 in- 

uenciadores digitais. três 

veiculos de mídia ( Terça Li- 
vre, Folha Política e Jornal 
da Cidade Online) e um mo- 
vimento político (Nas Ro- 
as) apoiadores do presiden- 
te Jair Bolsonaro. Todos têm 

alto alcance nas principais 

plataformas digitais 
Juntas, essas contas so- 

mam mais de cinco milhões 

de seguidores no Facebook e 

Instagram e 9,1 milhões de 
inscritos em seus canais no 

YouTube. Entre os influenci- 

adoresestão os blogueiros Al- 

lan dos Santos, do Terça Li- 
vre, e Oswaldo Eustáquio. A 

novo vem tratando do tema agora, na sua 

pré-campanha, mas foi a senadora Simone 

Tebet quem disse com todas as letras do que 
se trata ao lançar a sua candidatura pelo 

MDB, na terça-feira. Ela falou para a distin- 

ta plateia que a ouvia que partia para uma 
missão e acrescentou: “Essa missão tem um 
clamor. Temo clamor daurgência, urgência 

porque o nosso povo, 0 povo brasileiro, está 
morrendo de fome”. 

Em razão desta urgência, é possível que 
aapostade Bolsonaro e Morode levarode- 

bate para a corrupção e ganhar de Lula 
neste campo não prospere a ponto de ga- 

rantir uma eleição. Quando 19 milhões 
não comem e 119 milhões muitas vezes 
não jantam ou não almoçam, a questão 
tampouco pode se limitar à economia, 
embora seja com ela que se vá resolver o 
problema um dia. O que o eleitor quer sa- 
ber é qual presidente estará em melhores 
condições de resolver oseu problema ime- 

diato. O povo quer comer, senhor candi- 
dato. E a Sn estúpido. 
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PARA INGLÊS VER 
Bolsonaro foi eleito personalidade do ano 

numa enquete online promovida pela revis- 

ta“ Time. Fala sério, você acredita mesmo 
que os leitores da revista americana consi- 

deram o presidente do Brasil uma persona- 

lidade a ser cultuada? Claro que não, a mai- 
orianemsabe que essa figura bisonha 

existe, Quem votou no Bozo foram os robo- 
zinhos de sempre, como mostroua repórter 
Camila Zarur no GLOBO de ontem. E, 

mais. Você deve ter visto as pesquisas feitas 

pela TV Clobo durante os jogas do Campeo- 
nato Brasileiro em que os telespectadores 

votavam de modo digital no melhor jogador 
da partida. Invariavelmente eram aponta- 

dos os piores em campo ou reservas que 
pem entraram. Eevidente que não dá para 

confiar em enquetes on-line. 

SÃO LULA1 
Lula faz milagre na Argentina. Logo no pri- 
meiro dia da sua visita triunfal a Buenos Al- 
res reuniu ta mesma foto o presidente Alber- 

to Fernândez e sua vice, Cristina Kirchner. E 

mais, ambos estavam sorrindo e de mãos 

dadas. Nem o papa Francisca, esse sim um 

santo, corseguiu tanto. 

SEMCIRO 

Os que acham que Lula corre muito ris- 

co no segundo turno, especialmente se o 
seu adversário for Moro, não podem se 
esquecer dos votos de Ciro Comes. Sem 

Ciro na disputa, Lula ganha até no pri- 

metro turo, 

VAITÃO MAL 
Bolsonaro vai tão mal neste fim de ano, 

que se a eleição fosse hoje, a presença do 
nome de Lula na cédula seria desneces- 

sária para derrotá-lo. Com Haddad, mui- 
to provavelmente o PT bateria o presi- 

dente em exercicio. 

MAIOR ANTIPETISTA 
Interessanteab riga entre Jair Bolsonaro 

e Sergio Mora para saber quem é o mais 
antipetista dos dois, Cada um deles pinta 

o PTe Lula com tintas mais fortes. Moro 

deve ganhar pelo conjunto da obra. 
Não significa que por isso vai para o5e- 
gundo turno no lugar de Bolsonaro. Mas, 

pode ser 

NOSSO RIO 
Tão eficiente contra a Covid quanto a qua- 

rentena de cinco dias de Jair Bolsonaro é o 
réveillon dividido de Eduardo Paes. O Rio vai 

ter fogos em diversos pontos de modo à 
evitar deslocamentos, já que assim as pessoas 
ficariam no seu próprio bairro, calculou Paes, 
Mas, em Copacabana, programou a prefeitu- 

ra serão 16 minutos de fogos disparados de 

dez balsas. Apesar das restrições que se quer 
fazer nos transportes na virada, você acha 

mesmo, car prefeito, cque as pessoas não vão 

correr para a Princesinha do Mar? Vamos 
esperar para ver as fotos da festa. 

om AL ER 

Medida cautelar. Sessão pienária de TSE: decisão de cesmonet zação fei tomada após um pedido da Policia Federa 

maior parte dos alvos da deci- 

são pela susperisão de repas- 

ses de verbas publicitárias 

pelas redes sociais já era in- 
vestigada no inquérito sobre 
acrganização de atos antide- 
mocráticos aberto no ano 

passado pelo ministro do 

STF Alexandre de Moraes. 

PEDIDO DA POLÍCIA FEDERAL 
A decisão de desmonetiza- 

ção foi tomada após um pedi- 
do da delegada da Polícia Fe- 

deral Denise Dias Rosas para 

a aplicação de medidas cau- 
telares no inquérito aberto 

pelo TSE para apurar os ata- 

ques feitos por Jair Bolsonaro 
aseleições brasileiras. As in- 
vestigações da PF apontaram 

a existência de uma rede or- 

ganizada e complexa para es- 
timular a polarização no de- 

bate político, tendo como fo- 

co as umas eletrônicas, e. em 

último grau, servir a interes- 
ses político-partidários. 

No mês passada, O GLO- 

BO mostrou que, apesar do 
bloqueio, alvos de ações do 

TSE, como Allan dos Santos, 

vêm usando plataformas al- 
ternativas — não alcançadas 
pelas decisões — para segui- 

rem disseminando desinhor- 

mação, além de organizarem 
campanhas de arrecadação 

para driblar a ordem que im- 

pede as redes sociais de re- 

passaren FECUPROS. O meio 

mais utilizado é o Telegram. 
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uasenove anosapáso in- 
Q cêndio que causou à 
mortede 242 pessoasna Bo- 

ate Kiss, em Santa Maria 

(RS3, 0 Tribunal do Júri de 

Porto Alegre condenou on- 
tem, por homicídio, quatro 

réus, entre ex-sócios e misi- 

cos que se apresentaram no 

dia da tragédia. As penas va- 
riam de 18 a 22 anos e meio 

de prisão em regime fecha- 

do, mas não começarão a ser 
cumpridas agora. Os réus 

conseguiram, na segund; 
instância, um habeas cor- 

pus preventivo que garante 
o direito de aguardar em li- 

berdade o julgamento de to- 
dos 05 recursos. 
— Eu não digo que é uma 

frustração (que os réus h 

quem soltos). A minha deci- 

são explicita as razões pelas 
quais me parece que no Tri 
bunal do Júri, como diza lei 

e como vem dizendo o STE, 

deflagra-se a execução da 

sentença (de prisão). Ago 
ra, há pontos de vista con- 

trários E, Como juiz, eu não 

tenho outra alternativa a 

não ser respeitar — disse o 

juiz Orlando Faccini Neto a 

jornalistas, após a leitura da 
sentença, no fim da tarde. 

DISCUSSÃO NO SUPREMO 

Haumdebate | urídico sobre 

quando à téu condenado 

pelo Tribunal do Júri deve 

começar a cumprir a pena, 
O Supremo Tribunal Fede 

ral (STF) começou a anali- 
sar 0 assunto no ano passa- 
do. Dois ministros votaram 

a favor da chamada execu- 

cão antecipada, ou seja, à 
prisão imediata após a leitu- 

rada sentença. Um ministro 

foi contra, argumentando 

que, assim como ocorre em 
outros processos criminais, 
os condenados do juri de 

vem aguardar a análise de 

todos os recursos, o chama- 

do trânsito em julgado, O 
ministro Ricardo Lewan- 

dowski pediu vista em abril 

de 2020 e paralisou o julga- 
mento. Por isso, advogados 

têm tentado habeas corpus 

para garantir que seus clien- 

tes não sejam presos. 
Os jurados, seis homens e 

uma mulher, concordaram 

com atesede dolo eventual, 

defendida pelo Ministério 

Público, Ela pressupõe que, 

ainda que não quisessem 

OPINIÃO DO GLOBO 

AINDA EM LIBERDADE 

DEPOIS DE dez dias de 

ulgamento, foram conde- 

nados ontem os empresá- 
rios Elissandro Spa hre 

Mauro Hofkmann, o músi- 

co Marcelo de Jesus dos 

Santos e o assistente Luci- 
ano Bonilha Leão, acusa- 

dos pelo incêndio na Boa- 

te Kiss, que matou 242 
PESSOAS E feriu 636 em 

janeiro de 2013. 

MAS OS condenados não 

cumprirão pena de imedi 

ato, como determinara o 

uiz. Foram beneficiados 

por um habeas corpus 

preventivo do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do 
Sul. Depois de consegui- 

rem postergar o julgamen- 
to por quase uma década, 

agora obtêm mais uma 
vitória. 

ACONDENAÇÃO, his- 
tórica, é um alento para 

as familias ea sociedade. 

Mas, uma vez mais, acu- 

sados se aproveitam das 
brechas da lei para adiar 

o cumprimento das pe- 

nas. Acarado Brasil. 
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CONDENADOS E SOLTOS 
Habeas corpus impede que réus 
da Boate Kiss cumpram pena 

matar nenhuma pessoa, 05 

Fe uis assumirtamri esse risco 

por meio de suas atitudes. 

Elissandro Spohr, o Kiko, 

um dos sócios da boate, foi 

condenado a 22 anos e seis 

meses de prisão. Seu parcei- 

ro comercial Mauro Hoff- 

mann pegou 19 anos e seis 

meses. À maioria do júri en- 

tendeu que eles contribui- 

ram para a tragédia, pois to- 

ram nepligentes ao manter 

a casa noturna sem saídas e 

iluminação de emergência, 

além de terem autorizado 

reformas que fizeram as 
chamas se espalhar, 

— À pena deve comunicar 

o grau de respeito às famiíli- 
as das vitimas que lhe devo- 

tao Estado — disse o juiz 

Os dois integrantes da 

banda Gurizada Fandan- 
gueira, o cantor Marcelo 

dos Santos co assistente Lu- 

ciano Bonilha, foram con- 

denados a 18 anos, por 
acender e operar artefatos 

pirotécnicos dentro de um 

lugar fechado, o que deu ini- 

cio ao incêndio na boate, 
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Pad, 

ACESTAE 
APENTE 
O CELULER 
Dani 
O QREDEE 

Frustração' 

Resnonsáve 

pelo jr 

Uriando Face ni 

Neto admitu que 

não tinha 

aibernativa a não 

ser obedecer ao 

habeas COrpUs 

— À condenação é uma 

conquista da sociedade pa- 

ra garantir que seus filhos 
não fiquem à mercê de fal 

sos empresários da noite 
que abrem seus estabeleci- 
mento sem o minimo de 

cuidados com os que os fre- 

quentam —disse Flávio Sil- 

va, presidente da Associa- 
ção dos Fami liares de Viti- 

mas e Sobreviventes. — 
ue nunca maisse repita 

CARTA PSICOGRAFADA 

Desde o dia 1º, o julgamento 
toi marcado por choro de 
sobreviventes, resignação 

de réus e a rememoração do 

incêndio que deixou 242 
mortos e 636 leridos. Ante- 

ontem, a advogada Tatiana 

Borsa, que defende Marce- 

to, causou incômodo aos [a- 
miliares das vitimas ao exi- 

bir um vídeo de uma carta 

supostamente psicografada 

por uma das vitimas do in- 
cêndio. A mensagem faz 

parte de um livro com ou 

tras mensagens psicograta- 
das de vitimas. 

Mais espera. 

Parentes das 

vitimas se 

abraçam Do farm 

dosulgamento 

neêndo que 

matou 24 

pessoas lol há 

quase nove 

anos, mas 

minar deu à 

conderados 

ma 5 tempo 
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ENTREVISTA 

Carlos Carlotti Júnior/RerroR DA use 

Prestes a assumir o comando da universidade 
mais importante da América Latina. médico 
se preocupa com saúde mental dos 'uspianos' 
MARIANA ROSABDO mailana ms rioeda po ogloo 2 oem bm do dan 

“TEMOS DE 
PENSAR NA 
PERMANÊNCIA 
ESTUDANTIL 

à neurocirurgião Carlos 
Carlotti Júnior assumi- 

ráa reitoria da USP em 25 

de janeiro, À partir dai, terá 
quatro anos para pôr em 
prática projetos ambicio- 

sos: reduzir a evasão estu- 

dantil—anualmente 1 mil 
novos alunos ingressam 

nos cursos da instituição, 

mas só 8 mil se formam à 
cada 12 meses — fortalecer 
um fundo de investimento 

de empresas privadas e ca- 

pitanear um grande centro 
de fabricação e desenvolvi- 

mento de vacinas. Tudo is- 

so mantendo em movi- 
mento uma universidade 

com 88,Imil estudantes de 

graduação e pós-gradua- 

ção, além de 5 mil professo- 
res. Ao GLOBO, Carlotti 

mostrou preocupação com 

a saúde mental dos “uspia- 
nos” e defendeu que a uni- 
versidade precisa mostrar 

respostas sobre temas espi- 
nhosos, como o financia- 

mento do SUS. 

o 

Quais são as prioridades da 
suagestão? 

A universidade tem de 

preser var e aumentar à ex- 

celência das atividades de 

pesquisa, ensino cextensão. 

Uma forma é por meio da in- 

clusão e permanência dos 
estudantes. Uma maior di- 

versidade é aliada para essa 

tarela, Se tivermos vários 
pensamentos, olhando um 
pes por vários ângu- 

os, a possibilidade de uma 

resposta melhor é maior. 

Uma das bandeiras do senhor 

é aproximar mais a 
universidade da sociedade. 

Como isso seria feito? 

Temos que apresentar so- 

luções paraa sociedade para 
que ela perceba a importân- 

cia da universidade. Será 

mais [ácil manter nossa ati- 

vidade, ter apoio — inclusi- 
veem financiamentos. Para 

essa aproximação há vários 

caminhos: um é apresentar 
saluções para grandes pro- 

E 

em 

quartos 

Lei do Orçamento 
de 2022 prevê 
cortes na ciência 

Cientistas se tado Hugo Leal 

mabilizam (PSD-RJ) 
paratentar Pelas contas 

barrar no dos cientistas, 

Congresso ocorte teria 
os cortes de um impacto de 

5,8% para as R$47im- 

universidades Ihões. As uni- 

federais e de versitades 
5, 5% para perderiam R$ 
bolsas do 208 milhões. 

CNPg previs- Aproposta 

tosnorelatono  aleftatambeém 

daleidoDrça-  aFiocruz,a 

mento de CLapesea 

ele? dodepu- Embrapa 

blemas. Por exemplo, o fi- 
nançiamento do SUS. O 

SUS é excelente, mas alnda 

não está claro qual o papel 
dos municípios, do estado e 
dogoverno federal no finan- 
ciamento. 

O senhor pretende algum 
ajuste no sistema de cotas? 

Talvez façamos alguma 
movimentação para a popu- 

lação indigena, q pe tem di- 

ficuldade de acesso ao vesti- 

bular ou mesmo ao Enem, 
Temos coma exemplo a 
Unicamp, onde há um exa- 

me específico em locais 
com maior densidade de po- 
pulação indigena. Atual- 
mente 50% (dos estudantes 
na USP)são de escola públi- 
ca, Destes, 37,5% são pre- 

Sábado 11.12.2021 

tos, pardos e indigenas, À 
ideia é criarum número fixo 

de vagas para à população 

indígena também em cur- 
sos específicos, que façam 
sentido. Pode ser que haja 

interesse, por exemplo, em 

biodiversidade, preserva- 
ção de meio ambiente, área 

dasaúde. Anossa maior pre- 

ocupação em relação à in- 
clusão é pensar na perma- 

nência estudantil, Fizemos 

uma inclusão acentuada € O 

próximo movimento é na 
permanência. E tão impor- 

tante que merece uma pró- 

reitoria. Se pensarmos no 
incremento do acesso, mas 
não na permanéncia, pode 

ser que tenhamos evasão e 
problemas com a saúde 
mental dos nossos alunos. 

Viva em um bosque residencia! 
com muito verde e lazer vo ar livre 

O GLOBO 

Há um foco na saúde mental 
dos estudantes? 

A saúde mental é a segun 
da causa de mortalidade de 
adultos jovens. A frequên- 

cia de problemas relaciona- 

dos à saúde mental em jo- 
vens universitários é maior 

do que na população geral. 
Ter alta incidência nos faz 
manter esse tema comoalgo 
prioritáro. 

Como lidar com a fuga de 
cérebros? 

Há dois fatores que inter- 
ferem na decisão de onde 
trabalhar: as condições sala- 

riais e a qualidade da vida 

profissional. Temos que ga- 
rantir excelência e um bom 

salário, um salário razoável, 

AUSP pensa emaderira 
algumtipo de parceria com a 

iniciativa privada? 
Pensamos em Iincremen- 

tar o endowment (fundo de 

doações investidas no mer- 
cado financeiro). Criamos à 

regulação desse modelo no 
último ano e seria interes- 

sante a colaboração de ex- 

alunos, empresas para Lit 

fundo de reserva. Esses fun- 
dos, em outros países, co- 
meçaram há 30, 40 anos. Es- 

tamos atra sados, mas antes 

tarde do que nunca. 

O senhor planeja dar atenção 
aos projetos que tratam da 

Covid-19, a exemplo da vacina 
em spray, em estudo na 

universidade? 
O que farei é convencer 

autoridades estaduais e fe- 

derais de que o Brasil preci- 
sa de um grande centro de 
vacinas. Poderia ser feito 

com universidades, o Insti- 

tuto Butantan, à Fiocruz, 
todo mundo junto, 
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O MOVIMENTO DOS PREÇOS 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 12 meses ( %) 
JAM 
10,71 

OE Gasoliná subiu quase 50% este ano 
MAWES  Preçõdo diese acompanha alta e teve aumento acumiu ado de 48% diz a ANF 

Nou 
10,74 

201 

IPCA mês a mês (6) 1,35 

0,89 

DEZ NOW 

Fonte: IBGE e020 

2016 200 

JAN FEV MAR 

MOVIDA A GASOLINA E EN a 

INFLAÇÃO 
CHEGA A 10,74% 
IPCA de novembro em 12 meses 
supera pico do governo Dilma 
Essa adiibitagiobo cao Dr 

À inflação medida pelo In- 

dice de Preçosao Consu- 
midor Amplo (IPCA) subiu 
para 0,95% em novembro, 

informou ontem o IBGE. 

Com o resultado, q indica- 
dor acumula alta de 10,74% 
nos últimos 12 meses, supe- 

rando o patamar de janeiro 
de 2016, quando a inflação 
chegou a 10,71%, pico do in- 

dice atingido no governo de 
Dilma Rousseff, 
E também a maior infla- 

ção desde novembro de 

2003, quando chegou a 
11,02% em 12 meses. O in- 
dicador foi puxado, mais 

uma vez, pelo aumento nos 

preços dos combustíveis, 
especialmente gasolina. 
Tanto os combustiveis co- 

mo a energia elétrica supe- 

ramo indice geral, 

Ainda assim, a taxa ficou 

abaixo das expectativas de 
mercado. À projeção mé- 

dia de analistas era de 

1,08% na variação mensal 
e 10,88% na anual. Mas o 
resultado está bem distan- 

te da meta estipulada pelo 

Banco Central para 2021, 
de 3,75%, podendo oscilar 

entre 2,25% 05,25%. 

Para analistas, apesar de à 
inflação ter ido menor 
que as projeções é deu pais 

ter entrado em recessão téc- 

nica (dois trimestres segui- 
dos de queda da atividade), 
permanece a leitura de que 

a Banco Central val manter 

o ritmo de alta de juros no 
primeiro trimestre do ano 

que vem. 
Naúltima reunião,oComi- 

tê de Política Monetária (Co- 
pom) indicou que subirá a 
Taxa Selic para 10,75% na 

próxima reunião, em feverei- 

cuia 

ro, repetindo a alta de 1,5 

ponto percentual (p,p.) apli- 
cada na última quarta-feira, 

EFEITO BLACK FRIDAY 
Para João Leal, economista 
da Rio Bravo Investimentos, 

a inflação é persistente, e as 
expectativas do mercado já 
começam a se afastar das 
metas fixadas também para 

2023 e 2044, além de 2022. 
Ele estima que a Taxa Selic 
chegará a 1,75% em março: 

— À desaceleração da eco- 
nomia é um elemento que 
pode ajudar a arrefecer a in- 
Hlação, mas isso vai aconte- 

cer de forma gradual, O BC 
deve continuar no processo 
de alta dos juros. 

O Itaú Unibanco, que pre- 
vê recessão de 0,5% em 
2022, mantêm a expectati- 

va de que a Selic alcance 

11,75% em março. Júlia Pas- 
sabom, economista do ban- 

2019 

116 

Ju AGO 

co, disse que inflação deve 
convergir para o teto da me- 
ta (5%) somente no fim do 
Aro átiio vem. 

— Mas tera riscode a infla- 
ção de bens ficar pressiona- 
da por mais tempo, tem o 

risco do câmbio e da inércia 

inflacionária (repasse para 
os preços da inflação passa- 
da) —diz julia. 
Para Tatiana Nogueira, 

economista da XP, as liqui- 
dações da Black Friday ex- 
plicam o IPCA abaixo do es- 
peradoem novembro, pois a 
queda de preços foi concen- 
trada em itens sensiveis às 

promoções: 
— Temos uma perspectiva 

de devolução. pelo menos 

parcial (dos preços). já no 
mês seguinte. Além disso, a 
reunião de fevereiro (do Co- 
pom) vaiolhar para núme- 
ros bastante altos, princi- 
palmente do primeiro tri- 

2020 

SET 

2021 

1,25 

out NOV 

mestre do ano que vem, 

quando Se concentram Tea- 

justes de tarifas e alguns ser- 

viços como educação. 

já na reunião do Copom 
em março, Tatiana espera 
que os juros subam 0,75 pp. 

pois será um momento em 

que“aatividade já vai ter de- 
sacelerado bastante”. Sua 
previsão é mais otimista que 

as do ltaúe da Rio Bravo. 
Etore Sanchez, da Ativa 

Investimentos, mantém 

perspectiva de duas eleva- 
ções-de 1,5 ponto percentu- 
al, o que levaria a Selic para 
12,25% em março. Somente 

nofimde 2023 ataxacairiaa 
FAR 
A gasolina foi a principal 

responsável pelo indice. 

com alta de 7,38% em no- 
vembro. Houve Forte au 

mento também nos preços 

do etanol (10,53%), do óleo 

diesel (7,48%) edo gás natu- 

Pagamento do Auxílio Brasil dá esperança ao varejo 
Lojistas e pequenos comerciantes esperam melhora no movimento com o início da transferência do benefício de R$ 400 

MARTHA IMENES 
cuanto faro Cgi corr fim 

Qu: primeiro dia de paga- 
mento dos R$ 400 do 

Auxílio Brasil, ontem, cor- 

reu sem grandes é SS 
ções nas agências da Caixa 
nas lotéricas no Centro do 

Rioena Zona Norte da cida- 

de, masocomérciovivegex- 

pectativa desse pagamento, 

Teve até comerciante acei- 

tando vender com pro mes- 

sadereceber depois de o au- 
xílio ser pago. 

Os pagamentos das 14,5 
milhões de pessoas — e não 

mais 17 milhões, como dito 

anteriormente pelo Ministé- 
rio da Cidadania — vão se es- 

tender até 23 de dezembro. 

Ao contrário do prometi- 
do, o vale-gás não foi paga 
junto com 0 auxílio, O novo 

valor do Auxílio Brasil já foi, 
inclusive alterado no aplica- 
tivo Caixa Tem, mas no app 
do pró té comnti- 

nua defasado. 

QU comércio espera que as 
vendas aumentámcomova- 

lor maior do auxílio, em 
temposde inflação e desem- 

prego altos. Alessandro Sil- 

28anos, que é gerente 
da loja American Pet no 
Méier, na Zona Norte, está 

otimista: 

— Na pandemia, as vendas 
recuaram bastante, mas com 

o auxílio emerpencial conse- 
guimos ter algum fólego, 
Agora, com um valor maior 
do Auxílio Brasil, acredito 

que teremos um melhora sig- 
nificativa nas vendas. 
A comerciante de FOLIpAS Otimismo, Sandra Martnas espera alla das vendas, como benelico 

Às maiores 
pressões no mês 

Variação nomês 

= Variação mm 12 meses 

Gasolina 

m 138 

== = bã,4 

Carro novo 

12.36 — 

= 4,24 

Energia elétrica 
| 1,24 

31,87 

Carro usado 

2,38 

mm 15,99 

ral veicular (4,30%). 

Com o resultado de no- 
vembro, a gasolina já subiu 

50,78% em 12 meses; o eta- 

nol, 69240%; e o diesel, 

49,56%. O grupo combusti- 
veis como um todo avançou 
52,77% no periodo. 

A energia elétrica tam- 
bém voltou a pesarno PCA, 
com aumento de 1,24% em 

novembro. Em 12 meses, à 

altaacumulada é de 31,87%, 
Além da bandeira tarifária 

da Escassez Hídrica, que 

acrescenta R$ 14,2Unaconta 
de huz a cada 100 quilowatts- 
hora (kWh) consumidos, em 
vigor desde setembro, houve 
reajustes nas tarifas em Goiã- 
nia, Brasilia São Paulo, 

GUEDES: INFLAÇÃO MUNDIAL 

Gasolina e energia também 
foram responsáveis pelo IP- 

CA chegar a quase 11% em ja- 
neiro de 2016, pico da infla- 
ção do governo Dilma. À mu- 
dança regulatória reduziu o 

preço da energia no ano ante- 
rior, mas desorganizou o 
mercado, e a conta de luz su- 
biu mais de 50%. Hoje, a ele- 
vação é causada pela maior 
crise hidrica em 91 anos, 
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse que a in- 

Hação é um fenômeno global. 
— A crise é mundial, a iméla- 

ção subiu no mundo inteiro. E 

a maior inflação dos últimos 
40 anos nos EUA, E uma guer- 
ra. Todos os empresários de- 

ram relatos de seus setores. E 
todos são resilientes e estão 

melhorando — afirmou, de- 
pois de um almoço com em- 

presáriosem São Paulo, (Cola- 

homu João Sorima Neto) 

Sandra Regina Martinas, 
que trabalha há dez anos na 

feira, está esperançosa: 
— Posso até fazer uma pre- 

visão de melhora, mas não 

com precisão. Ainda não deu 

para sentir melhora nas ven- 
das, mas estou bem otimista, 
A artesã Bruna Rosa conta 

que uma cliente que havia 
comprado um adereço de ca- 
belo a crédito já ligou avisan- 
do que vai quitar a divida, 

parque recebeu o benefício. 
— Hoje (ontem), ela me li- 

gou toda feliz contando que 

viria eee porque o be- 

nefício dela tinha saído — 
conta Bruna, que tem uma 

barraca de turbantes e ade- 

reços na feira Mod'Arte, que 
fica na Praça Agripino Grie- 
co, no Méier. 
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CLAUDIO 
FERRAZ 

A influência 
corporativa na 
política acabou: 1) 

Â Operação Lava-jato trouxe à tona, en- 

tre 2014 e 2015, algo de que toda mun- 
do desconfiava: o papel da corrupção no 

financiamento decampanhas políticas no 

Brasil. O ex-diretor da Petrobras Paulo 
Raberto Costa, em depoimento à Procura- 

doria-Geral da República, confirmou a 

existência de um esquema onde empresá- 

rios “ajudavam” políticos a ganhar elei- 
ções e, como contrapartida, pol íticos “aju- 

davam” os empresários repassando obras. 

Para que isso funcionasse, as licitações 

eram superfaturadas. 
As maiores empreiteiras do pais forma- 

tam um cartel e desenvolveram um com- 
plexa sistema de transferência de recur- 
sos desviados de grandes obras públicas 
como bem detalhado no livro “A Organi- 
zação” da jornalista Malu Gaspar (colu- 
nistado GLOBO). 
O resultado prático dessa grande opera- 

ção, além de diversas prisões de empresá- 
ros E políticos, e sua contribuição para a 

eleição de Jair Bolsonaro, foi a proibição 

da doação de empresas à campanhas poli- 
ticas. Muitos analistas, cientistas politi- 
cos e juristas acreditavam que, com essa 

decisão, iriamos acabar com a corrupção 

no Brasil. 8) arg mento | ueeuescoutavana 

epoca eraque os políticos eleitos não tro- 

cariam mais favores com empresas do se- 

tor privado, já que essas empresas não po- 
deriam “pagar” esses favores com contri- 
buições de companha, 

Mas essa visão estava totalmente equivo- 

cada. Os políticos conseguiram um grande 
fundo de financiamento público para suas 
campanhas e, com isso, a liberdade que pre- 

cisavam para não depender de doações pri- 
vadas. No entanto, em vez de liberar politi- 
cos para tomarem decisões independentes 

emelhorar a governança, oque observamos 
no Brasil foi o contrário, Ão tornar opaca à 

relação dos políticos com seus doadores, o 
lobby passou a atuar de forma ainda mais 

eletiva em Brasília. 

Seecra ruim tergrandes empresas y ban- 

cos financiando políticos, pior ainda é a 

influência que acontece sem n enhmum ti- 

po de transparência, via lobistas. Empre- 
sas privadas influenciando projetos de 
lei, contratos do governo e o monitora- 

mento e regulação de 
Acabar com as diversas atividades 
doações de econômicas se torna- 

empresas ram rotina nas pági- 
mantendo aberto nasdos principais jor- 
oconal do lobhy nais. E, sem dados de 
ndo resolve o contribuições de 
problema campanha e de regis- 
original da tros oficiais de lobis- 
influência tas e suas atividades, 

econômica fica muito dificil sa- 
ber que empresas in- 

fuenciam quais políticos. 

E claro que a influência privada de em- 

presas nas políticas públicas não é um pro- 
blemaúnico do Brasil, Como os outros pa- 
ses lidam com isso? 

Nos Estados Unidos, o lobby é legaliza- 

do,eo Lobbying Disclosure Act, de 1995, 
uma nova lei, de 2007, permitem saber 

uem são os lobistas e onde eles traba- 

lham. Além disso, a informação sobre os 
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clientes de firmas de lobby é pública e per- 
mite também mensurar as portas giratóri- 

asentreo setar público e privado. 
No Canadá, o registro delobby foi passa- 

do em 1989, com uma nova lei de 2008 

jue prevé punições drásticas para ativi- 
ades ilegais, As informações permitem 

relacionar lobistas com servidores públi- 
cos contatados por eles. Na Comunidade 

Europeia há mais variação entre as leis 
existentes. Em paises como a Austria e a 

França, à atividade de lobby é regulada, 

mas o registro de lobistas é voluntário e 
menos sistemático do que a informação 
que existe nos EUA. 

Está na hora de o Brasil discutir de for- 
ma séria a possivel legalização da ativi- 
dade de lobby. A influência de fabrican- 

tesde armas, produtores deagrotóxicos, 

grande empresas de tecnologia, donos 
de universidades privadas, entre outras, 
édesproporcional. Mas, em vez de acon- 

tecer de forma transparente, com con- 
tribuições de campanha, ela se dá nas 
sombras de Brasilia. 
Acabar com as doações de empresas para 

políticos mantendo aberto o canal de intlu- 
ênciaobscurado lobby não resolve o proble- 
ma original de influência econômica e só 

beneficia os políticos que estão no Congres- 
sorepresentando interesses privados. 

Com alta dos preços, 
varejo aposta no Natal 
da carne de porco 
Supermercados reforçam estoque, e restaurantes oferecem 

substituição no menu para quem busca ceia mais barata 

HAFHAELA RIBAS 

E MARTHA IMENES 
etária Eoari.dr 

cano da inflação dos dois 
M digitos, carnes de porco e 
de frango devem se tornar as 

protagonistas do cardápio de 
Natal. Com a queda no preço 
do pernil suíno, de 1,27% em 

12 meses, o produto ganhou 

ainda mais espaço na gôndola 
dos supermercados e passou a 
ocupar lugar de destaque nos 

menus de restaurantes que 

oferecem a ceia pronta. Para 
fazer a festa caber no orça- 

mento, eles podem desbancar 

pratos tradicionais da data, 
como peru e bacalhau. 

Atentos ao comportamento 
dos preços, alguns supermer- 
cados revisaram sua estratégia 
comercial. No Supermarket, a 

gerente de Marketing da rede, 

Patricia Bahia, conta que já são 
oferecidos combos cam aves e, 
nas próximas semanas, serão 

vendidos combos promocio- 

nais com came de porco: 
— Em 2021, compramos 

uma quantidade maior de 

porca, pois está mais barato 

que outros cortes de carne. 
Também compramos quanti- 

dade maior de aves natalinas, 

pois teremos mais festas de 
fim de ano e comemorações 

COM à avanço da vacinação. 

A rede supermercadista 

Condor Super Center, com 

atuação no Paranãeem San- 
ta Catarina, comprou 16% a 

mais de suínos neste ano e 

está com promoções de car- 
ne de porco. Parao Ano No- 
vo também serão vendidos 

combos especiais. 

Em Petrópolis, uma rede 
está com festival de carnes 

suinas pelos próximos dias, 

com cortes que incluem 

costelinha, toucinho de bar- 
riga, lormbinho e pernil com 

cu Set Osso. 

PORÇÕES MENORES 
O movimento não é à toa. O 

lombo subiu 4,36% em 12 
meses, segundo dados do In- 
dice de Preços ao Consumi- 

dor (IPC) da Fundação Getu- 
lio Vargas (FGV). Foi bem 
menos que outros produtos, 

inclusive o frango, que ficou 

24,28% mais caro no perio- 
do. Ainda assim, a escalada 
foi menor que a do chester, 

que subiu 33% em um ano, 

segundo levantamento da 
Universidade de Taubaté. 

No terceiro trimestre, 

houve recorde no abate de 

suinos no pais, chegando a 
13,72 milhões de suínos, se- 

gundo dados do IBGE, uma 
alta de 4,5% em relação ao 
peri ododeabrila junho. 

— Nesse Natal ainda va- 

mos sentir o reflexo da infla- 

ção de alimentos que vimos 
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desde o ano passada, sendo 
impactada por custos advin- 

dos de problemas climáti- 
cose de câmbio, principal- 
mente nasaves —avalia Ma- 
theus Peçanha, economista 

do Ibre/FGV. 

Para quem não abre mão 

datradiçãoouesperouoano 

inteiro para comer a iguaria 

preferida, o jeito será mode- 
raroapetiteereduziras por- 
ções. Segundo Bruno Ma- 

chado, pesquisador da Kan- 

tar, consultoria especializa- 
da em varejo, a receita do 

Natal deste ano deve ser ba- 

seada em carne suína, peixe 
ou pratos menores: 

— À ceia também não será 

tão elaborada. vem mais 
simples. E carnes suína, co- 
mo a linguiça, e peixes vão 

ganhar espaço. 

No SuperPrix, a diretora 
da rede Viviane Areal, diz 
que aposta na variedade 

Lombo e frango. À Chel Renata Monteiro, do Lamen Hood, vai ooldcáy lorribo suíno é frango assado à Pequim no cardápio 

maior para atender quem 

busca as avese produtos tra- 
dicionais em porções me- 
nores ou cortes diferentes: 

—Nomixdecarnessulnas 

mantermos 05 mel hores COT- 

tes, mas teremos propor- 

ções maiores de porções 

prontas nendres é COFLes 

mais baratos. 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 
A comerciante Leidiane 

Mesquita, de 31 anos, costa- 

mava comprar a ceia com- 

pleta, com peru, tender, ros- 
Life e acompanhamentos. 
Neste ano, porém, decidiu 

que o melhor para o orça- 

mento era experimentar 

novos sabores. Decidiu en- 

comendar lombo e frango à 

Pequim (agridoce ) da chel 
Renata Monteiro, do restau- 
rante Lamen Hood. 

— Pesquisei nos lugares on- 

de pedi ceia antes e está tudo 
muito caro. Pergantei à 

a Renata, de quem sou cli- 

ente, se ela podia fazer 

estes pratos e, para mi- 
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nha surpresa, ela disse que 

venderia estas carnes no Na- 
tal —disse Leidiane, 
A chef percebeu a oportuni- 

dade de negócios diante do au- 

mento de preços de cares tra- 
dicionais de Natal e apora tem 

expectativa de faruramento 

maior neste fim de ano: 
— Em anos anteriores, eu 

só fazia sob encomenda, 

mas quando vi ceia com ten- 
der e fraldinha a R$ 2,7 mil 
para quatro pessoas vi uma 
oportunidade. 

Qutraadaptação foi trocar 
asobrecoxa pelo frango in- 
teiro porque é mais em con- 

tae pela aparência: 

— Fica bonito na mesa, 
lembra o chester ou peru. À 

porção de lombo, com 500 

gramas, custará em torno de 

R$ 70 c0 frango à Pequim, 
com 3,5 quilos, R$120. 

Dona do Bistrá da Rê, em 

Copacabana, na Zona Sul do 
Rio, Regina Lopes conta que 

mudou o cardápio para não 

perder clientes: 

— À came de boi está muito 
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cara, então comecei a preparar 

pratos usando carne suina, co- 
mo rocambole de porco. 
O chef holandês Mark 

Kwaks, do restaurante Zlti- 

&Co, que fica no Down- 
town, na Zona Oeste, diz 

que, após 20 anos no pais, só 

agora viu um aumento da 

procura por carmede porco. 

— Fora a costela de porco, 

há outros cortes bons que 

são encont rad Os no Su per- 

mercado, como filé mignon 

de porco, lombo de porco, 

barriga de porco. 
Ainda na linha sabstitui- 

ções, o bacalhau norueguês 

parece ter ganhado um rival 

tupiniquim, o piraracu. Al- 
guns supermercados refor- 

caram as compras, de olho 

em quem busca fazer substi- 

tuições no menu. À dona da 
Peixaria Divina Providência, 

Manuela Ornelas, começou 

adar dicas na internet de co- 
ma preparar o peixe nativo 

da Amazônia. que sai por R$ 

60 o quilo. O bacalhau tem 
preço de R$ 1400 quilo. 
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Aposta. A platalorma Buser quer crescer no Rioe planeia dois centros comercia-s ligados ao termina! de embargue 

ENTREVISTA 

Marcelo Abritta / cgo DA BUSER 

Aplicativo de viagens rodoviárias cresceu três vezes em 2021 e planeja ter 
dois centros comerciais com pontos de embarque, investindo R$ 52 milhões 

GLALCE CAVALCANTI gvteagino som br 

“NA CRISE, O PESSOAL 
ABANDONA O AVIÃO 
PARA ECONOMIZAR 
E VAI VIAJAR DE ONIBUS' 

mineira Buser, plataforma 
Â digital de viagens roderviá- 

nas, fecha 2021 três vezes mai- 

or que no ano passado. Avan- 
cou em faturamento e em pas- 
sageiros. “Tem um compo- 

nente de turismo que é antici- 
clico no transporte rodoviário. 

Nacrise, o pessoal abandona o 

avião pars economizar e vai vi 

ajar É By ônibus”, diz o CEO, 
Marcelo Abritta, Ele está aten- 

to ão potencial turistico Aumi- 

pense: em nove mbro, o Esta- 

do do Rio representou um 
quarto da operação da empre 

sa em passapeirús; a cidade do 
Rio, sozinha, 18%. Com isso, 
deu entrada em pedidos para 
construir dois terminais de 

embarque e desembarque 

com strip malls (centros co- 
merciais abertos) na capital. O 
projeto. de R$ 50 milhões, está 
em negociação com a preteitu- 
ra. Em paralelo, terá novo pon- 

to no Forta Maravilha, com 

aporte de R$ 2 milhões. 

Como a Buser encerra 20217 

Três vezes maior na malha 

como um todo. No Rio, ficou 
quatro vezes maior. O fatura- 

mento total também tripli- 

cou. Em outubro foram 600 

mil passageiros transporta- 
dos. e devemos crescer de 

30% a 40% por mês até janei- 

ra, quando devemos superar à 
marca de 1 milhão. E foi um 
ano dificil Em janeiro de 

2021, eram 300 mil ou 400 

mil. Esperamos triplicar a ta- 
manho também no ano que 

vem, Estamos com a faca e o 

queijo na mão para conseguir. 
A forma de fazer as coisas, Do 

nosso negócio, é muito dife- 
rente. Somos mais inteligen- 

tes do que o sistema antigo. 

Aproveitamos melhor a ma- 
lha, em vez de ficar pensando 

no sistema que é só conectar 
ponta a ponta. Nossa malha é 

muito sensível, muda diaria- 
mente. Isso deixa os ônibus 

mais cheios e, assim, conse- 

guimos cobrar menos. 

Quanto menos que a média? 

Metade, na média. Em al- 

guns casos isso é extremo. Na 

linha Rio-São Paulo, antes de 

a Buser começar, era R$ DO 

to trecho). Nosso serviço 

mais barato hoje é R$ 39. E 
mais barato que o Uber para o 

aeroporto (risos), 

Comoacrisecaaltada 

inflação impactama Buser? 

Tem ocorrido uma mipra- 
ção. Quem desce do avião para 
onibus quer outro servi- 

ça. Temos um ônibus 

BS custa aproxima- 

mente R$ 130 Rio- 

São Paula. Du seja, o 
preço do ônibus pa- 
cdrão antes de existir- 4 
mos. 5ó que 

ele tem 

ummia 

Ua- 

ma 

igual à da primeira classe de 
Esp A con- 

tra R$ 400 ou R$ 500 na ponte 

aérea. Eum serviço maisde al- 
ta renda. Mas estamos aí para 

atender todo mundo. O turis- 

mo é um setor que sofre quan- 
do tem crise, porque a primei- 

ra coisa que as pessoas fazem é 
parar de viajar. Mas tem um 

Q 
“Em outubro foram 600 mil 

passageiros transportados, 

e devemos crescer de 30% q 

40% por més até janeiro, 
quando de LVETTIOS SUNT | 

murca de 1 milhão” 

"Nossa malha é muito sensível, 
muda diariamente. Isso deite 
os ónibus muis cheios e, assim, 

conseguimos cobrar menos” 

“O Rio é nosso segundo mutor 
mercado Um grande 
recebedor de turismo. Foram 

350 mil turistas até 

novembro. E devemos 

levar na alia 
temporada, 

de dezembro a 

fevereiro, 500 mil” 

Números de telemarketing terão 
o código 0303, determina Anatel 
Medida facilitará identificação e bloqueio das chamadas de empresas 

MANDEL VENTURA 
mae lhe mira sh aghateiam hr 

dias 

E res que ofertam SEr- 

= viços por telemarketing 

ativo deverão, a partir do 

próximoano, utilizar o códi- 
go 0303 no começo do nú- 

mero, Ou seja, será preciso 

tero 0303 antes do restante 

do múmero das empresas 
A determinação foi feita 

ontem pela Agência Nacio- 

nal de Telecomunicações 
(Anatel). Segundo o órgão, o 
uso padronizado dessa nu- 

gens telefônicas, 

meração será uma ferramen- 
ta impo rtante para DCUnSu- 

midor identificar e bloquear 
chamadas de telemarketing. 
O prazo para implementa- 

cãodaregra é de 90 dias para 
as prestadoras de telefonia 
móvel e de 180 dias para as 
operadoras de telefonia ki- 

xa. Telemarketing ativo. al- 
vo da determinação da Ana- 
tel, é a prática de oferta de 
produ tos Ou serviçãs por 

meto de ligações ou mensa- 
previa- 

mente grava das ou não. 

O código 0303 será de uso 

exclusivo e obrigatório para 
atividades de telemarketing 
ativo, e as redes de teleco- 
municações deverão permi- 
tir a identificação clara, no 

visor do aparelho do usuá- 
rio, desse número. 

PEDINDO PARA BLOQUEAR 

Além disso, asoperadoras de- 
verão realizar o bloqueio pre- 

ventivo de chamadas orlgi- 

nadas de telemarketing ativo 
a pedido do consumidor. 
Outra mudança determi 

componente de turismo que é 
anticiclicono transporte rodo- 
viário. Nacrise, o pessoal ahan- 
dona o avião para economizar 
e vai viajar de ônibus. Nossa 
principal proposta é preço bai- 
xo. Então, as pessoas procu- 
ram alternativas e acabam nos 
encontrando. 

550 puxa o aporte no Rio? 

O Rio é nosso segundo mai- 

or mercado. Um grande rece- 
bedor de turismo. Foram 350 

mol turistas até novembro. E 

devemos levar, na alta tempo- 
rada, de dezembro a fevereiro, 
500 mil. A Buser prefere não 

usar a infraestrutura pública (à 
rodoviária). Na maioria das 
vezes, OS equipamentos são 

defasados, mal localizados. E 

até somos proibidos de usar 
por determinação da lei. E es- 
ses terminais produzem um 

custo. No de São Paulo são 

mais de R$ 10 por embarque, 
por pessoa. Eucobro R$ 39 pa- 
ra fazer Rio-São Paulo e vou 

pagar R$ 10 só para usar à ro- 
doviária? Não é o que o consu- 
midor quer. No Rio, começa- 

mos com um ponto de embar- 

que na Glória, no Aterro do 
Flamengo. E funcionou muito 

bem por dois anos. Mas fomos 

ficando grandes, e começou à 
causar problemas porque pre- 
cisávamos de mais embar- 

ques. Agora, estamos com 

uma operação tão grande do 
turismo nacional que estamos 
precisando investir em peque- 

nos terminais que recebam al- 

gumas centenas de embar- 
ques por dia no Rio, 

Jáhá pedido formal para isso? 
Protocolamos pedido para 

fazer um terminal comum na 

região do Porto Maravilha, na 

Avenida Venezuela, investi- 
mento de R$ 2 milhões. O pe- 

dido está suspenso, por en- 

quanto, mas estalnos COpver- 

sando. Queremos deixar claro 
que isso é bom paraa cidade. À 

gente não quer atrapalhar em 

nada, ao contrário. Não sera só 
para a Buser. Poderiamos 

compartilhar a gestão com à 

prefeitura. E não precisamos 

do dinheiro da prefeitura. 

Eos terminais malores? 
Queremos fazer dois em- 

preendimentos mares, po- 

quenos ou médios strip malls, 

com lojas voltadas para a rua 
e baias para ônibus. O inves- 
timento para cada um é de 

R$ 25 milhões. Mas não são 

do tamanho de uma rodoviá- 
ria. E o custo por passageiro é 

de menos de R$ 2. Estamos 

saondando terrenos. A ideia é 
ter um mais em direção à Zo- 
na Norte e outro para o lado 

da Barrada Tijuca. Onúmero 
de lojas vai depender do ter- 
reno. O de baias será de cinco 
a dez. Cada uma faz dois em- 

barques por hora. E vamos 

Mmanteros OULTos pontos de 

embarque, Hoje são 12. 

nada pela Anatel diz respeito 

à responsabilidade das pres- 

tadoras pela utilização dos re- 
cursos de numeração. Cabe 

às empresas do ramo empre- 
garem os meios tecnológicos 

necessários para coibir o uso 
fora das regras estabelecidas 

pela agência reguladora. 

Com isso, a Anatel espera 
abrir mais uma frente no 
combate ao uso indiscrimi- 

nado das redes de telecomu- 

nicações para a oterta inde- 
sejada de produtos e servi- 

ços aos consumidores. 

A aprovação da mudança 
OooTreu após processo de 

consulta pública feito entre 

agosto e setembro deste 

ano, no qual foram recebi- 
das quase cem contribui- 

ções de consumidores, em- 

presas área e associações de 
defesa do consumidor e do 
setor de telecomunicações. 
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Malha ferroviária pode ter mais 2,5 mil km 
Após confirmar contratos para 3,5 mil km de estradas de ferro, Ministério da Infraestrutura analisa novos 
pedidos para ampliar transporte sobre trilhos no país, com investimentos estimados de R$ 29,8 bilhões 

MANDEL VENTURA 
manoel ves fue Es eglado cam br 
asnsfiá 

cre de assinar contra: 

tos para à construção de 

3,5 mil quilômetros de ter- 

rovias pela iniciativa priva- 
da, à Ministério da Infraes- 

trutura analisa agora pedi- 

dos para tirar do papel 2,5 
mil quilômetros de novos 
trilhos, a um valor estimado 

de investimento de R$ 29,8 

bilhões. São oito estradas de 
ferro que já foram conside- 

radas viáveis pela Agência 

Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) edepen- 
dem apora apenas de um 

avalda Secretaria Transpor- 
tes Terrestres da pasta. 

Da década de 1990, quan- 

do o governo Fernando 

Henrique privatizou a Rede 
Ferroviária Federal S.A, 
(RFFSA), até agora apenas 
cerca de 1,5 mil quilômetros 

de ferroviasforam construi- 
dos, embora o setor privado 

tenha atuado na manuten- 

ção e operação de ativos |á 
existentes. 

A expansão do modal ferro- 

viário esperada pelo governo 

é decorrente da criação de 
um modelo de autorização 

para o setor, com menos 

amarras e mais facilidade de 
entrada de novas empresas. 
Atualmente, as ferrovias do 

pais são co nstruídas por con- 

cessão. Nesses casos, há um 
leilão para definir a obriga- 
ção de investimentos. 

INTERESSE DO AGRO 
No modelo de autorização, 

criado por meio de uma me- 

dida provisória (MP) e ain- 
da em discussão no Con- 
gresso, as empresas fazem 
os estudos e se comprome- 

tem a investir para cons- 
truir do zero a sua ferrovia, 

Os contratos assinados com 

o Executivo preveem que as 
ferrovias precisam entrar 
em operação em dez anos. 

Hoje. de tudo que é trans- 
portado no pais, as ferrovias 
respondem porcercade 20%, 

OS TRECHOS QUE 
SERÃO CONSTRUÍDOS 

O Bracell 
Lempresa do comi de Caic) 

Percurso; 4,29km, da fábrica da 
empresa em Lençõos Paulistas (5P] até 
conexão para malha do Porto de Santos 

Uso: transporte de tora de eucalipto 

Investimento: R$ 40 milhões 

O Bracell 
Percurso: 19,5km, de Lençóis Paulistas 
aPederneiras (EP) 

Liso: transporte de carga peral 
de celulose 

Investimento; R$ 200 milhões 

[3] Ferroeste 

===" == 

Parcurgo: 286km, de Cascavel (PRj a 
Chapecó (50) 

Liso: levar matéria-prima, como milho, 
a indústrias de criação de animais.e 
produção de alimentos em Santa 

Catarina 

Investimento: R$ 6,4 bilhões 

Q Ferroeste 
Percurso: 76km. ú é Maracaju (M “ja 
Dourados (MS) 

Uso: de Maracaju, maior produtor de 
grãos do estado a Dourados, ondê 

femevias 
atuais 

lemmevias 
dolor radas 

(hovas) 

O Grão Pará Multimodal 
Percurso: 520km, de Alcântara a 
Açailândia (MA) 

Uso: transporte de carga geral, | gando o 
Termina! Portuário de À câniara até 
Açailândia, polo exportador de ferro-gusa 
e dententor de grande rebanho bovina. 
Terá conexão com a Ferrovia Norte Sul 

Investimento: RS 5,2 bilhões 
estão usinas capazes de absorver parte 
da produção de soja e milho 

Investimento: R$ 1,2 bilhão 

O Ferroeste 
Percurso: 166km, de Cascavel (PR) a 
Foz do Iguaçu (PR) 

Uso; corredor de transporte 
internacional de cargas em direção ao 
Porto de Paranagua 

Investimento: R5 3.1 bilhões 

Fonte: Minestário da Infraestrutura 

A expectativa é que, em um 

horizonte de até dez anos, es- 

se número suba para até 35%, 

Um dos setores que mais 
defendem os projetos de 

construção de ferrovias é o 

dg TONEgÓCÃO, que Erê PE- 

dução de custos de frete e 
mais agilidade com o mode- 

lo. Coordenadora de assun- 

tos estratégicos da Confede- 
ração Nacional de Agricul- 

Sem tempo, governo 

já descarta privatizar 
Correios em 2022 
Calendário eleitoral e ritmo lento do Congresso 
fazem com que Executivo retire a venda da estatal 
de suas prioridades para o ano que vem 

MANDEL VENTURA 
angola tua ad oglobn com br 
magia 

Mo que não fale publi- 

camente sobre o assun- 

to, O governo praticamente 
descartou a privatização 

dos Correios no anú que 

vem. diante da resistência 

do Senado em votar o proje- 
to, jdaprovado naCâmara. À 

avaliação no Executivo é 
que não há tempo hábil para 
Organizar o operação em 

2022, mesmo que o Con- 

gresso acabe dando aval pa- 
ra a desestatização da em- 
presa pos próximos INERERS. 

U governo resolveu prio- 

rizar a votação da proposta 
de emenda à Constituição 

(PEC) dos Precatórios no 
Senado, para viabilizar o 
Auxílio Brasil de R$ 400, 
principal bandeira eleitoral 

do presidente Jair Balsona- 
ro para 2022. 
Com isso, o Executivo de- 

cidiu não brigar pela análi- 

se da privatização da esta- 
tal, responsável pela entre- 
gadeencomendasecorres- 

po ndêéncias. O tema en- 

contra muita resistência 

nos bastidores do Congres- 
sa, e integrantes do Execu- 

tivo não veem com clareza 

sehãounãovotos suficien- 
tes para aprovar o projeto 

que permite a privatização 

e estabelece o modelo para 
avenda da estatal, 

LONGO PROCESSO 

O modelo aprovado pelo go- 
verno prevê a privatização 

completa da estatal, com a 

transterência de 100% da 

empresa para o setor priva- 
do em um leilão. Isso seria 

O Petrocity Ferrovias 
Percurso: 1.108km, de Barra de São 
Francisco (ES) a Brasília (DF) 

Uso: transporte de produtos do 
Centro-Oeste ao porto seco de Barra de 
Sã Francisco are 

Investimento; R5 14,2 bilhões 
O) Macro desenvolvimento 

Percurso: 610km, de Pres dente Kerredy o Planalto Piauí Participações e 
(E5j a Conceição do Mato Dentro e Sete 
Lagoas (MG) 

Santo 

Investimento: RS 14,3 bilhões 

tura (CNA), Elisangela Pe- 
reira Lopes afirma que ape- 

nas 20% do que é movimen- 

tado por esse modal no Bra- 
sil são de produtos do agro 

— qutros 75% são de miné- 

rios de ferro: 
— Hã uma necessidade de 

ferrovias porque o modal fer- 

roviário é de grande escala. 

Enquanto SE CdTrepa DO ca- 

minhão de 35 a 40 toneladas 

Uso conectar regiões de extração de 
calcário, mármore, ardósia, argila, 
areia, e produção de ferro-gusa em Sete 
Lagos e minério de ferro em Conceição 
do Mato Dentro aos portos do Espirito 

Empreendimentos 

Percurso: 217km, de Suape (PE) a Curral 
Move(FI) 

Liso: empresa quer instalar termina! de 
minério de ferro na ilha da Cocala. em 
Suape, e escoar produção de jazidas no 
Piauí via Transnondestina 

de grãos, numa com posição 

ferroviária isso pode chegar a 

16 mil toneladas. A rodovia 

continua exercendo seu pa- 
pel, queé chegar na porteira. 

Deftendemos a intermodall- 

dade, a interação entre mais 
de um meio de transporte. 
O modelo de concessão 

continua existindo para 

permitir, por exemplo, pro- 
jetos estruturantes. Está 

Investimento: R5 5,7 bilhões 

previsto para o ano que vem 
q leilão da Ferrogrão, que 

conectara à região produto- 

rade grãos do Centro-Oeste 
ao Pará, desembocando no 

Porto de Miritituba. O valor 

do investimento é de R$ 
25,2 bilhões, em uma con- 
cessão de 69 anos, €o agro 

estima uma redução de até 

40% no preço do frete, 
Marcos Kleber Felix, as- 

Estatal. Serviços dos Correios continuarão em 2022 sob controle de governo federal, apesar de intenção de privatizar 

associado a uma concessão 
dos serviços postais, de ma- 

neiraa garantir auniversali- 
zação das entregas. 
Nas últimas semanas, mi- 

nistros do Tribunal de Con- 

tas da União (TCU) chega- 
ranma seracionados para ETi- 

trar em campo e convencer 

os senadores a se tornarem 

favoráveis à privatização, 
mas a PEC dos Precatórios 

atropelou as articulações. 

Isso deixou a votação do 
projeto, Se OCOTTEF, para a) 

ano que vem, O texto sequer 

chegou a ser apreciado pela 
Comissão de Assuntos Eco- 

nômicos do Senado. 

Em ano de eleições pre- 
sidenciais, quando acor- 

rem também pleitos para a 

Câmara eo Senado, a Con- 
gresso costuma reduzir a 
produção e focar em temas 

com mais consenso. Mes- 

mo que obtenha aval dos 
senadores em 2022, otem- 

po é curto e impede a pri- 

valização no mesmo ano, 
deacordo com integrantes 
do governo. 

A avaliação é que um lei- 
lão desse porte não poderia 

ser feito no auge do periodo 

eleitoral, a partir de julho do 
ano que vem. Depois da 

aprovação do projeto pelo 

Congresso, é preciso conti- 
nuar com a modelagem da 
privatização, marcar audi- 

ências públicas e encami- 

nhar o assunto ao TCU, E 
um passo a passo lento, que 
esbarra no período eleito- 

ral. Ogovernodetende a pri- 
vatização dos Correios co- 
mo forma de melhorar os 

sessor especial do Ministé- 

rio da Infraestrutura, afir- 

ma que a malha ferroviária 
do pais praticamente parou 
de crescer hã um século, 

Hoje, as ferrovias somam 
cerca de 30 mil quilôme- 
tros, dos quais apenas 10 mil 

são usados com frequência: 

—Setudo der certo, e essa 
espiral de autorizações não 

parar de crescer, a gente 

acreditaqueo equilíbrio po- 

de acontecer em 25 anos, 
com a malha sendo dobrada 

para 60 mil quilômetros. 

TEMOR DE'CARTÓRIO' 
Cláudio Frischtak, da Inter.B 

Consultoria, considera que o 
modelo de autorização faz 
sentido ao reduzir a carga re- 

gulatória e as barreiras para a 

entrada de empresas, mas 
nãoéasolução para o sistema 
ferroviário no Brasil. Elealer- 

ta para o risco de algumas au 
torizações não vingarem: 

— O custo de implantação 

de rodovias complexas é 

muito alto. O regime de au- 
torização ajuda, mas não re- 
solve. Está sendo assinada 

uma série de contratos, 

quando nós sabemos que 
uma parte deles vai esperar 

anosa flo e não vai ser con- 

cretizada. O governo deve 
garantir que não haja a-cria- 

ção de um cartório, com au- 

torização apenas no papel. 

Marcus Quintella, profes- 
sor da FGV, afirma que essas 

terrovias podem dar capilari- 

dade para o sistema, mas res- 
salta que precisa ser garanti- 
do o direito de passagem 

(quando um terceiro pode 
usar os trilhos ): 

— Tem muitas coisas que 
precisam ser trabalhadas. A 

mais importante é o direito 

de passagem e o tráfego mú- 
tuo, essa conversa entre os 

diferentes proprietários. 

Us contratos assinados esta 
semana preveem 3.506 qui- 
lôâmetros de novos trilhos, 

com estimativa de mobilizar 

K$ 50,36 bilhões em investi- 
mentos em Lestados. 

serviços prestados pela 

companhia e para ampliar 

investimentos, 

Parao governo, há uma in- 
certeza quanto à autossufi- 

ciência e capacidade de in- 
vestimentos futuros por 
parte da estatal, o que reto E 

ça a necessidade da privati- 
zação. À empresa precisaria 
investir R$ 2 bilhões por 
ano para se colocar no mes- 
mo nivel de seus pares. Ho- 

je. aplica cerca de R$ 300 
milhões por ano, 

PRIORIDADE DA ELETROBRAS 
Um estudo do BNDES 

concluiu que a empresa 
não tem tecnologia, tem 

baixa produtividadeepou- 
ca competitividade. O fa- 

turamento em 2020 caiu 

6% em relação a 2019, se- 
gundo o texto, O levanta- 
mento diz que o tempo pa- 
ra entrega de encomendas 
EXpressas é maior que Es 

principais serviços do 

mundo, e o periodo de en- 

trega praticado pelos Cor- 
reios no e-commerce subiu 

pos últimos anos. 

Sem a privatização dos 
Correios, o governo aposta 
todas as suas fichas na de- 

sestatização da Eletrobras, 

que depende agora do aval 
do TCU para ocorrer até 
maio do próximo ano. 
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Acabou a paciência 
O desem t Araldo Telles, do 
TI-SP, mandou que a assembleia de 
credores do enrolado Hopi Hari 
aconteça em po máximo 30 dias. Na 
decisão, o relator criticou tanto à 
administradora judicial como o juiz 
da recuperação judicial por não te- 
rem tomado providências para.orga- 
nizar a assembleia Eladeveriater 
acontecido em novembro, mas foi 
cancelada pela Justiça porque o Hopi 
Hari não estava prestando tadas as 
informações que devia, Segundo o 
desembargador, credores que pedem 
o agendamento querem avaliar pro- 
posta de compra feita por grupo que 
inclui Beto Carrero e Wetn Wild 

Ninjas protegidos 

O GetNin/as, e conecta do pe 
ostra das ga seus iene 
está lançando uma garantia para pro- 
tepero usuário de profissionais “hu- 
rões" ou que não entregam o prometi- 
do, Pela Proteção Ninja, o app manda 
outro profissional realizar a tarefa no 
limite de até R$ 1 mil. A solução já está 
sendo oferecida na Região Sul e deve 
chegar ao restante do país em 2022.0 
CEO Eduardo L Hotellier compara à 
garantia áquelas de outros sites de 
intermediação, como Airbnb: 
— Marketplaces têm uma demanda 
reprimida, e uma proteção é essenci- 
al para destravá-la. 

Listão pós-pandemia 

A Camicado quer surfar a retomada 
das festas por meio de novos formatos 
de listas de presentes, um dos seus 
motores de venda. À marca vai lançar 
aopção de listas automatizadas, que 
liberam os anfitriões do trabalho chato 

de escolher os itens. Serão 13 listas, do 
casamento ao cha-bar. A varejista 
também vai permitir queos clientes 
criem listas com base em “experiênci- 
as, como jantares e viagens, € 
tem os presentes em dinheiro (com 
taxa de 3,8%). ACamicado vai ofere- 
cer ainda consultoria por WhatsApp. 

Cheque para fármacos 

O Instituto D'Or, a Faculdade de Me- 
dicina de Ribeirão Preto da USP, o 
Centro de Inovação em Firmacos da 
USE e a UEMG poderão receber até 
R$ 60 milhões para o desenvolvimen- 
tode novos fármacos, vacinas ou kit 
diagnósticos em parceria com a inicia- 
tiva privada. Um terço do valor virá do 
Ministério da Saúde e será repassado a 
fundo perdido pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii), instituição privada criada 
em 2013 para gerir recursos públicos 
para o financiamento à pesquisa. 

ra 
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Na Ser, clínica é arma em 'guerra 

CAPITAL 
Mariana Esrbasa e Renan Sei 

bloguagisho globo com capital 

por aluno da área da saúde 
Ser Educacional, dona de universidades 
como Univeritas e Uninassau, está com- 

prando um dos principais hospitais veteriná- 
rios de Recife, na segunda aquisição do tipo 
em cinco meses. À compra faz parte de uma 
estratégia mais ambiciosa para, por meio de 

dezenas de clinicas veterinárias, médicas e 
odontológicas, aumentar sua penetração em 
cursos da área da saúde — o naco mais dispu- 

tado da educação superior privada no pais. 

A empresa fundada por Janguiê Diniz está pa- 
gando R$ 10 milhões pelo Plantão Veterinário, 
hospital 24 horas com infraestrutura para cirur- 

gias, 22 leitos de internação e laboratório de 
exames. No ano passado, O ital fez 16 mil 
atendimentos, A unidade a bairro de Ma- 
dalena, a menos de um quilômetro da campus 

da Uninassau, embora esteja na outra mar 
do Rio Capibaribe. A Ser acabou levando tam- 
bém o pet shop que fica dentro do hospital. 
Com a transação, a Ser chega a quatro hospi- 

tais veterinários pelo país, com unidades tam- 
bém em Manaus, Guarulhos (SP) e Rio. Hã 
apenas cinco meses, O grupo pagou R$ mi- 

lhões pelo hospital veterinário DOK e pela 
CDMY, escolacom cursos de pós-graduação na 
áreade veterinária. ACDMY co DOK ficamina 

Barra da Tijuca e faturam R$ 5 milhões ao ano. 
— À medicina veterinária é um dos nossos 

cursos mais demandados. Com o crescimen- 
todo mercado pet no Brasil, há uma carência 

Rede Piano é ter 6) un dades em 2 anos. diz Jânpo Diniz 

de profissionais. À aquisição desses hospitais 
veterinários aumenta a it de valor 
dos nossos cursos pelos alunos. Quem estuda 
precisa teronde estagiar, eo hospital próprio 

é um diferencial, Além disso, permite que a 
gente avance na oferta de cursos de pós-gra- 
duação nesse segmento, algo que a COMV já 
nos proporcionava — explica Jáânyo Diniz, 
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3 presidente da Ser Educacional, 
Assim como à DOK, o Plantão Veterinário 

continuará atendendo o público em geral. 
A Ser tem 2 mil alunos de medicina vete- 

rinária, curso cuja mensalidade média está 
em cerca de R$ 2,5 mil. Os cursos estão dis- 

poníveis em 19. cidades onde a rede atua. 
O plano da Ser é chegar a 20 hospitais ve- 

terinários dentro de dois anos. Mas a estra- 
Légia não vai parar nos animais: à ambição 
do grupo é ter envergadura similar no seg- 
mento de clínicas odontológicas, onde hoje 
só atua por meio de clínicas-escolas, que 
funcionam dentro das universidades. 

— Em clínicas odontológicas, vamos entrar 
demaneiramais orgânica —conta Rodrigo AL 
ves, diretor de Relações com Investidores da 
Ser, quetemcerca de 10 mil alunos deodonto, 
Paralelamente, a Ser vai mudar a opera- 

ção de uma rede de pelo menos 20 multi- 
clínicas médicas que já tem, mas que fun- 
cionam hoje apenas durante o periodo de 
aulas dos alunos de medicina. 

— Em vez de operar apenas seis, Oito meses 

por ano, elas vão operar 9 ano inteiro — acres- 
centa Jáânvo Diniz. —Nessas três áreas, a ideia é 
criar uma diferenciação de mercado e colocar 
emevidências conceito deeducação continua 
da, que abre espaço para a pós-graduação, 
Na medicina veterinária, a Ser quer transfor- 

maraCDMV em umaespécie de plataforma de 
alcance nacional de cursos de pós-graduação. A 
aposta é no ensino híbrido, com aulas teóricas 
produzidas pela CDMV e conteúdo prático mi- 
nistrado na cidade doaluno. Ajudaráa Ser nessa 
estratégia a Delinca, startup de conteúdo edu- 
cacional digital comprada pela empresa há 
poucos dias por R$ 20 milhões. 

Empreendedor 60+ quer desbravar a hipoteca reversa 

EN Mardegan desbravou o mercado de 
home equity —ou empréstimo com garan- 

tia do imóvel — liderando um projeto dentro 
do Ourinvest, o BM Sua Casa. Foi a primeira 
instituição a lançar o produto, em 2007. Ago- 
ra, esse empreendedor de 62 anos, que por 
duas décadas foi executivo da American Ex- 
press, quer ajudar a destravar mais de R$ 
800 bilhões empatados em tijolos com o 
desenvolvimento da hipoteca reversa, 
Hoje à frente da start-up LendMe, um 

correspondente bancário que usa tecnolo- 
gia para reduzira burocragiaeo tempopara 
aconcessão de financiamentode home 
equity, ele foi selecionado para o 
primeiro ciclo do chamado 
Sandhox do Banco Central, O 
programa elegeu sete institui- 

EINULGAÇÃO 

ções, de 52 inscritas, para desenvolver produ- 
tos financeiros soba mentoria do BC. Entre 
os outros selecionados estão Itaucard, JP- 

Morgan e Mercado Pago. 
A hipoteca reversa permite ao proprietário 

vender uma fatia do imóvel para o 
banco, recebendo o valor em 

parcelas mensais que funcio- 
nam como um complemen- 
to de renda. Em caso de fa- 

lecimento, os herdeiros que 

uiserem manter o bem po- 
E em refinanciar a divida, 

— ão nho Com esse pro- 

Sandboz, 

Mardegan terá 

mertaoria da BE 

MULHERES NA 

duto há mais de dez anos, e hoje sou parte do 
grupo etário que pode se beneficiar dele, 
Canso de ver gente que tem imóvel, mas no 

tim do mês não tem dinheiro para comprar 
remédio —diz Mardegan. 
Ele e técnicos do BC vão avaliar a idade mini- 

ma para o cliente se candidatar à hipoteca re- 
versa —a premissa Fera es d 67 
anos —e também a parcela do imóvel é 
vir a ser hipotecada, que pode variar 20% a a 

50%. Se ao fim do programa o BC autorizar o 
produto, ele será aberto a qualquer instituição. 
— Esse é um produto para grandes ban- 

COS E segurado ras. Pode ser que a EE nte 

nem entre. Mas já ficarei satisteito em ver 

o produto no mercado — afirma Marde- 
gan, que poderá, no entanto, atuar na ori- 

ginação do crédito por meio da LendMe. 

Pesquisa destaca empresas com 
práticas de equidade de gênero 
Mulheres na Liderança' mostra que 60% das companhias têm políticas formais 

BARBARA BIGARELLI 
ace ago por Er 

Epnsumcon um contexto de ascensão 
da agenda ESG (sigla em 

inglês para meio ambiente, so- 
cial e governança), as organi- 
zações brasileiras estão crian- 
do métricas mais claras cações 
pero promover as mulheres à 
derança, Quase 60% das 

companhias têm política for- 
ral para equidade de gênero 
— uma alta de 17 pontos per- 
centuais em relação a 2019. 
A equidade surpe como te- 

ma prioritário para 65% dos 
CEOs e, nos últimos dois 

anos o rmúmero de companhi- 

as com área com orçamento 
para cuidar da estratégia de 
diversidade cresceu 25%. 

Esses são os principais re- 
sultados da pesquisa “Mulhe- 
res na Liderança”, apresenta- 
da ontem em evento on-line 
do Valor Econômico, À pes- 
quisa é uma iniciativa dos jor- 
nais Valor e O GLOBO e das 

revistas Época Negócios e 

Marie Claire, junto com a 
ONG Women in Leadership 
in Latin America (Will), com 
metodologia do Instituto Tp- 
sos. Foram analisadas 138 
empresas, de médio e grande 

rte, e 21 foram reconheci- 

das pelas melhores práticas 
para a ascensão feminina. 

ENVOLVIMENTO DOS CEOS 

Segundo a presidente da 
wi |, Silvia Fazia, a pesquisa 
mostra que as empresas ES- 

tão “evoluindo de maneira 

concreta” para levar mais 
mulheres ao topo e tratando 

métricas com essa finalida- 

de da mesma forma que cu- 
tros valores empresariais: 
— Essas métricas vão ter 

impacto bastante significati- 
vo em termos de representa- 
tividade nos próximos anos. 
Ao comparar o Brasil com 

o restante do mundo, Silvia 

diz que o pais está um pouco 
menos distante da agenda 

de equidade de gênero dos 

EUA e União Europeia. 
Na visão de Priscilla Bran- 

ca, gerente de Public Affairs 

& Corporate Reputation na 

Ipsos Brasil, à pandemia ge- 
rou uma importância maior 
de discutir o “S” do ESG, 

com as empresas mais pres- 
sionadas — por funcionári- 
os, cidadãos e investidores 
—a responderem às deman- 

das da sociedade e âquelas 
que envolvem diveridade e 
racismo. 

— Vimos o incremento sig- 
nificativo de empresas com 
áreas específicas para ende- 

reçar de forma mais concreta 

ainclusão de mais mulheres, 
e de mulheres de vários gru- 
pos — disse Priscilla. 

Em 2019, somente 47% das 

companhias pesquisadas ti- 
uham uma área específica, 
com orçamento, pará cuidar 

de diversidade. Em 2020, esse 

númerosubiupara63%e, nes- 
teano, alcançou 72%. 

LIDERANÇA 2021 
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Presença feminina, Os dados da pesquisa foram divulgados em evento ôn-line, com mpresentantes de Vil). lpsos e Bristo 

A farmacêutica Bristol 
Myers Squibh (BMS), que te- 
ve à maior pontuação na pes- 

isa e foi o Geral de 
3021, abalo se midi de 
gênero dentro de uma estrutu- 
ra E criada pela matriz pa- 
ra fomentar a diversidade en- 
tre 30 mil funcionários em 56 
paises. Mais de 60% da força 

de trabalho da BMS no Brasil é 
feminina, e há alguns anos o 
número de executivas mulhe- 
res já é maior do que o de ho- 
mens, diz Jennifer Wendling, 
diretora de RH na empresa: 

— No mês passado, promo- 

vemos duas mulheres que es- 
tão em licença-maternidade 
porqueclas jáestavam prepa- 

radase definidas para as posi- 
ções que abriram. E vão ocu- 
pá-las assim que retornarem 

delicença. 
Maria Rita Drummond, 

conselheira da Will e de em- 
presas do Grupo Cosan, reco- 
nhece que há cada vez mais 
mulheres nos conselhos de 
administração. Mas diz que é 

preciso mais e defende que os 
CEOstêm de se envolver; 
—E se envolver não é só fa- 

lar. É ouvir as mulheres, é 
analisar por que um grande 
número delas está pedindo 
demissão. Na pandemia, 

muitas pediram por conta do 
acúmulo de tarefas pessoais e 
profissionais. (*Do Valor) 

> Destaque Geral: Bristol 

Myers Squibb 

> Nacional: Sabin Medicina 

Diagnóstica 

> Qualificação e Incentivo à 

Liderança Feminina: Accenture 
> Equilibrio entre Trabalho e 

Vida Pessoal: Accenture 

> Promoção de Mulheres 

Negras: Telefônica Brasil 
> Mulheres no Conselho de 

Administração: Mastercard 

Brasil 
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O Otan rejeita retirar convite à Ucrânia 
Em 2008, o*ganização prometei adesão a Rey 20 que Moscou se opõe categoricamente 
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MAIS PERTO DA EXTRADIÇÃO 
Corte britânica reverte decisão anterior 

sobre Assange e favorece 
[E] 

U m tribunal de apelações 
no Reino Unido determi- 

nou ontem que Julian Assan- 

ge pode ser extraditado para 
os EUA, revertendo uma de- 

cisão prévia favorável ao fun- 

dador do WikiLeaks. O vere- 

dicto recente ainda não é de- 
finitivo, mas deixa o australi- 

ano mais perto de ser envia- 
do para o território america- 
no, onde enfrentaria acusa- 
ÇÕES de espionagem que 

podem lhe render até 175 

anos de prisãoe põe em ques- 
tão a liberdade de imprensa. 

Assange, de 50 anos, enfren- 

ta nos EUA 18 acusações que 
envolvem conspiração para 

obter e divulgar, entre 2010 e 

2011, mais de 250 mil telegra- 

mas diplomáticos e cerca de 
500 mil documentos confi- 

denciais sobre as atividades 

militares americanas no lra- 

queeno Afeganistão durantea 
chamada “guerra ao terror”. 

A detesa do australiano, que 

jd indicou Guie entrara com 

um recurso contra a extradi- 
ção po Tribunal Supremo bri- 

Lírico, acorte mais alta do pa- 
is, afirma queas acusações são 
uma perseguição política [a 

E em xeque o livre traba- 

ho jornalístico. Os argumen- 
tos são ecoados por arganiza- 
ções de defesa dos direitos hu- 

manos e ativistas, que protes- 

taram em frente ao prédio do 
tribunal após a leitura do ve- 

redicto, com gritos de “liber- 

tem Julian Assange”, 
O recurso movido pelo po- 

verno americano, que encer- 
rou ontem sua Cúpula pela 

Democracia na qual promove 
temas como alibendade de im- 

prensa, diz respeito ao parecer 

emitido em janeiro pela juíza 
distrital Vanessa Baraitser. À 

magistrada, à qo decidiu 

contra o envio do australiano 
para os EUA, afirmando que 
seu estado de saúde mental era 

demasiadamente frágil. 

A defesa ar gumentou que 
Assange sofre de depressão se- 
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'Libertem Assange: Apo adores do australiano protestam em Londres: para sua defesa, acusações são perseguição po tica e ferem liberdade de imprensa 

vera e teria alto risco de tirar 
sua própria vida caso fosse en- 
viado aos EUA. Testemunhas 

atirmaram que eleteria revela- 
do pensamentos suicidas e 
queumalâmina foi achadaem 

sua cela na prisão de Bel- 

marsh, em Londres, O neuro 

psiquiatra Michael Kopel- 
man, da Universidade King's 

College, depós que Assanpe 
safre de sindrome de Asper- 
ger, ansiedade e alucinações, 

GARANTIAS SUFICIENTES 

Um sinal favorável às rervindi- 
cações de Washington já havia 

surgido em agosto, quando cs 

advogados americanos ganha- 
ram uma disputa para admitir 
mais dois recursos em sua ape- 

lação, ambos relacionados ao 
estado mental de Assange. 
Alegavam, entre outros pon- 
tos. que foi dado um peso de- 

masiado ao depoimento de 

Kopelman, que havia omitido 

de seu relatório o fato de que o 
réu teve dois filhos com sua 
companheira, Stella Morris, 

durante os sete anos em que 
passou na-embaixada equato- 
nianano Reino Unido. 

Na decisão de ontem, o juiz 

Timothy Holroyde disse estar 
satisfeito com as garantias da- 
das pelos americanos de que 

Assançe não será mantido em 

condições desumanas caso se- 
ja extraditado. Os advogados 
dos EUA afirmaram que ele 

não será levado à prisão de se- 

gurança mevcdma ADX Flonen- 
ce no Colorado, ou submetido 

a medidas administrativas es- 

peciais que permitiriam o mo- 
tutoramento até das conversas 

com seus advogados. Também 

reatirmaram que o australiano 

poderá cumprir uma possível 
pena em sua terra natal, 
— Como isso pode ser jus- 

to, certo, como podeser pos- 
sivel extraditar Julian para o 

Jornalistas defendem liberdade de 
imprensa ao receber Nobel da Paz 
Na premiação, filipina Ressa critica redes sociais é russo Muratov lembra colegas assassinados 

a cerimônia de premiação 

do Nobel da Paz ontem 

em Óslo, as jornalistas Maria 
Ressa é Dmitri Muratov de- 

tenderam a liberdade de im- 

prensa, com o russo Muratov 
pedindo um minuto de silên- 

cia pelos repórteres assassina 

dos, e a filipina Ressa cobran- 
do que as empresas de redes 
sociais sejam responsabiliza- 

das pela disseminação do que 
ela chamou de “lama tóxica” 
em suas plataformas. 

Ressa, cofundadora do site 

de notícias Rappler, e Mura- 

tow, editor-chefe do jornal in- 
dependente Novaya Gazeta, 

foram selecionados em cutiul- 

bro como vencedores pela 

sua luta “a favor da Liberdade 

deimprensa”. 
— Fiquemos de pé e honre- 

mos com um minuto desilén- 

cio os nossos colegas jornalis- 
tas que deram a vida por essa 
profissão — disse Muratov, de 

bU anos. — Quero que os jor- 

nalistas morram de velhice. 
Ressa, que há anos é alvo 

de investigações e de pro- 

cessos, além de uma dezena 
de ordens de prisão, preci- 
Sou pedir permissão a qua- 

tro tribunais das Filipinas 

para poder viajar à Noruega, 
onde criticou os grandes 
grupos de tecnologia dos 

EUA, que, afirmou, “são ini- 
migos dos fatos, dos jorna- 

listas”, sendo “sua natureza 

nos dividir e radicalizar. 
— Nossa maior necessida- 

de hoje é transformar esse 

ódio e violência, a lama túxi- 

ca que flui em nosso ecossis- 
tema de informações por 

empresas americanas de in- 

ternet que ganham mais di- 
nheiro espalhando esse ódio 
e estimulando o que há de pi- 

orem nós —declarou. 

Na véspera da premiação, 
Ressa dissera que “a liberdade 

de imprensa está ameaçada” 

qu ns foi questionada se 0 

prêmio mudaria a situação 
nas Filipinas, que ocupa o 

mesmo pais que orquestrou 
matá-lo? — indagou Morris. 
— Entraremos com um re- 

curso o mais cedo possível. 

A mulher referia-se a uma 
reportagem do site Yahoo! 

News afirmando que apentes 

da CIA chegaram a esboçar 

planos para assassinar Ássan- 
ge apóso WikiLcaks divulgar, 

em 2017, arquivos revelando 

as ferramentas hackers da 
agência. O vazamento teria 

enraivecido a alta cúpula da 

Casa Branca do ex-presidente 

Donald Trump, particular- 
meme oentãodiretorda Inte- 

lipência, Mike Pompeo. 

Segundo Rebecca Vincent, 
dos Repórteres sem Frontei- 

ras (RSF), “este é um aconte 

cimento vergonhoso com 
consequências alarmantes 
não só para a saúde mental de 

Assange, mas também para o 

jornalismo e a liberdade de 
imprensa pelo mundo”. O di- 

retor da Anistia Internacional 
para a Europa, Nils Muizni- 
eks, também criticou a deci- 

são, afirmando que o caso re 

presentauma grave ameaça 
para a liberdade de imprensa: 

— Ai acatar 0 recurso, a cor- 
teescolheu aceitar as garantias 

diplomáticas muito falhas da- 
das pelos EUA de que Assanpe 
não será pasto em confina- 
mentosolitáricem uma prisão 

desegurançamáxima — disse, 
— Se extraditado para os EUA, 

Julian Assange pode não sóira 

julgamento por acusações sob 
a Lei de Espionagem, mas 

também enfrentar um risco 

concreto de violações dos di- 
reitos humanos devido às com 
dições de detenção que po- 

dem culminar em tortura ou 

OUTrOs MAS-TAtos, 

A Chancelaria da Rússia, pa- 

isqueocupao 150º lugar, entre 

180, no ranking de liberdade 
de imprensa da RSF, disse que 

Celebração. Ressa e Muratov posam com diploma e meda ha do Nobel 

138º lugar na lista de liberda- 
de de imprensa da ONG Re- 

púrteres Sem Fronteiras. 
lá a Rússia ocupa o 150º hu- 

gar, com Muratov dirigindo 

um dos poucos jornais inde- 
pendentes do país. O Novaya 
Gazeta é conhecido pelas in- 
vestigações sobre corrupção e 
violações de direitos huma- 

nos. Desde os anos 9), seis de 
seus jornalistas foram mor- 

tos, entre eles Anna Po- 

litkovskava, que escreveu re- 

portagens reveladoras sobre a 
Guerra da Chechênia e foi as- 
sassinada hã 15 anos. 

U russo aproveitou a premmi- 

ação para alertar que os pode- 
rosos da Rússia estão promo 

vendo ativamente a ideia de 

guerra, com um conflito na 
Ucrânia sendo agora clara 
mente possível. Segundo Mu- 

pedido dos EUA 
a decisão é “vergonhosa” eum 

“novo reflexo da visão canibal 

da aliança anglo-saxã” 

ODISSEIA DE ASSANGE 

O WikiLeaks tornou-se co- 
nhecido globalmente após di- 

vulgar, em 2010, um vídeo do 

ataque realizado por helicóp- 

teros Apache americanos três 
anos antes em Bagdá, que dei- 

sou mais de dez mortos. Os 

números exatos variam entre 

122 18 vitimas, masentreeles 
havia dois funcionários da 

agência de notícias Reuters. 

Logo depois, a plataforma 
divulgou centenas de milha- 

res de documentos secretos 

obtidos pela ex-analista mili- 
tar Chelsea Manning, com 

quem Assange é acusado de 

conspirar. O australiano foi 

preso pela primeira VEZ CINCO 

meses depois, em dezembro 

de 2010, devido a acusações 

de estupro e abuso sexual na 

Suécia, postenormente aT- 

quivadas por falta de provas. 

Na ocasião, ele já dizia temer 
uma extradição para as EUA, 
Em junho de 2022, após a 

Justiça britânica negar o últi- 

TO PeCLIFSO pira Evitar à extta- 

dição para Estocolmo, o fun- 
dador do WikiLeaks pediu asi- 

lo na Embaixada do Equador 

em Londres, violando sua li- 
berdade condicional, Assange 
ficou na missão diplomática 

até abril de 2019, quando o en- 

tão presidente equatoriano, 
Lenin Morena, revogouo asilo 

e suspendeu à cidadania con- 

cedida por seu antecessor, Ra- 
fael Correa. O australiano foi 
preso ao sair do prédio e sen- 

tersciado a 50 semanas por vio- 

lar a condicional. 
Após interrupção enquanto 

Assange esteve na embaixada, 

a Suécia retomou as mvestiga- 

ções sobre as acusações de es- 

tupro, mas não encontrou 
quaisquer provas. Frente acar- 

quivamentodo caso levantou- 
se uma série de questiona- 
mentos sobre a legalidade de 

mantê-lo na prisão Belmarsh, 
onde permanece até hoje. 

ratoy, na Rússia é comum pen- 

sar que os políticos que evitam 

o derramamento de sangue 

são fracos, enquanto a ameaça 
de guerra é “o dever dos verda- 

deiros patriotas”. Muratov 

também disse que o jornalis- 
mo na Rússia “atravessa um 

vale escuro”, com mais de uma 

centena de jornalistas, meios 
de comunicação, defensores 
dos direitos humanos e ONGs 

sendo rotulados como “agen- 

Lesestra ngeiros . 

Ressa e Muratov são os pri- 

meiros jornalistas a receber o 
Nobel desde que o alemão 
Carl von Ossierzky ganhou o 
prêmio de 1935 por revelar o 

programa secreto de rearma- 

mento dos nazistas. Em seu 
discurso, Ressa destacou que 
Ossietzky nunca páde receber 

o prêmio porque morreu em 

um campo de concentração, 
— Ao dar isso aos jornalistas 

hoje, o Nobel sinaliza um mo- 
mento histórico semelhante, 

outro ponto existencial para a 
democracia — disse. 
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Em clima de 

Lula 2022 Casa =4 

Rosada recebe IA 
ex-presidente 
Argentina premia ex-chefe de Estado, em 

gesto que arrisca melhora da relação 

entre Brasil e governo Fernández 

JAMAÍSA FIGUEIREDO 
janaina figueira GodPogdsticocãm tn 

ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi recebido 

E premiado ontem na Casa 

Rosada em clima de “Lula 

presidente 2022. Num ges- 
to que provavelmente valta- 

ra a colocar as relações entre 
os governos Alberto Fernán- 
dez e Jair Bolsonaro num frio 
impasse, o ex-chefe de Esta- 

do toi um dos homenageados 

no Prêmio Azucena Villaãor 
(mãe da Praça de Maio assas- 
sinada na última ditadura), 
junto ao ex-presidente do 
Uruguai José Pepe Mujica, 

entre outros, Além do prê- 

mio pela delesa dos direitos 

humanos, recebeu Penêra- 

dos aplausos e desejos de vi- 

tória nas eleições presidenci- 

ais do ano que vem. 
— Estou feliz que meu ami- 

go Lula, perseguido e conde- 

nado injustamente, tenha o re- 
conhecimento que merece 
— disse Fernândez, culórico é 

emocionado. —A democracia 

está assediada por posições ex- 
tremas, intolerantes, venóto- 
bas... a unidade dos setores 

populares é mais importante 

do que nunca — afirmou, 
Dex-presidentee pré-candi- 

dato à Presidência em 2022 foi 

principal convidado dos 
eventos que marcaram o Dia 
da Democracia (em 10 de de- 
zembro de 1983, Raúl Allon- 

sin assumiu a Presidência ar- 
gentina após quase oito anos 

de ditadura) e, também, os 
dois primeiros anos demanda- 
to de Fernandez e sua vice- 
presidente, Cristina Kirchner. 

Depois da entrega do pré- 
mio, o ex-presidente brasi- 
leiro participou de um festi- 

val pela democracia. Diante 

deuma Praça de Maio reple- 
ta de seguidores da aliança 

entre peronistas e kirchne- 

ristas que povernam o país 

desde desembro de 2019, 
Mujica assegurou que “Lula 

vaiser o presidente do Bra- 

sil". Minutos depois, Lula 
agradeceu o apoio do povo 
argentino, a coragem de 
Fernândez de tê-lo visitado 

na prisão, em Curitiba, e as- 
segurou que, “em qualquer 
situação, este senhor de 76 

anos, mas com energia de 
20, estará do seu lado”, 
Lula afirmou que os anos 

emque governou o Brasilem 
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Dia da Democracia, Partidaros de Lulae da argentina Cristina Kirchner pardo pam de festival lembrando posse do primeiro presidente pós ditadura argentina 

companhia, na região, de 
chefes de Estado como Hugo 

Chávez, na Venezuela, “nos- 

so indio Evo Morales”, na Ro- 

lívia, Rafael Correa, no Equa- 
dor, e Michelle Bachelet e Ri- 

cardo Lagos, no Chile, entre 

outros, “foi o melhor mo- 
mento da democracia nesta 

pátria grande, nossa querida 

América Latina”. 

O ex-presidente também 
recebeu declarações expli- 
citas de Cristina: 

— Pedimos a Deus que Lula 
volte a ser presidente. Disso 
precisam milhões de brasilei- 

tas que querem voltar a sentir- 

se incluidos. 
A vice argentina e Lula tro- 

caram declarações de solida- 

nedade pelo que ambos con- 

sideraram uma perseguição 
injusta. Cristina chegou a di- 
zer que se no passado a Ameé- 

rica Latina era vitima de gol- 
pes de Estado, nas últimos 

anos “não vieram com unifor- 

mes militares, vieram com to- 

gas de juízes e meios de comm- 
nicação hegemônicos”. 

LAÇOS REGIONAIS 
Segundo fontes argentinas, 

nos encontros que mantive- 
ram na noite de quinta e on- 

tem, Fernândez, Cristina e 
Lula, que viajou acompa- 

nhado pelo ex-chanceler 

Celso Amorim, discutiram 
anecessidade de reativar a 
União de Nações Sul-ameri- 

canas (Unasul), bloco do 
qual o Brasil se retirou no 
governo de Jair Bolsonaro e 

que, por outros motivos, foi 

desarticulado, Também de- 

fenderam o fortalecimento 
da Comunidade de Estados 

Latino-Americanos e Lari- 

benhos (Celac), grupo do 
qual o Brasil também saiu 
por decisão do poverno Bal. 

sonaro, em março de 2020. 

Durante a visita, não houve 
qualquer tentativa do gover - 

no argentino de dissimular 

sua preferência por Lula, ago 
que arrisca estremecer a rela 

ção de Fernândez com o po- 

verno Bolsonaro apesar dos 

esforços permanentes de se- 

tores moderados do Palácio 

do Planalto, do Itamaraty e, 
do lado argentino, do embai- 
xador no Brasil, Daniel Scioh, 
Lula e Fernândez também 

conversaram sobre um fato 

que incomodou ambos: a ex- 
clusão da Bolívia da Cúpula 

pela Democracia convocada 

pelo presidente dos EUA, Joe 

Biden. Em sua intervenção 
no evento, Fernindez expres- 

sou seu desconforto pela deci- 

Em cúpula de Biden, Bolsonaro defende direitos humanos 
Presidente participou de evento com discurso gravado; desempenho do governo na área é criticado por organizações como a Anistia 

DANTEL GULLINO 
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E: inn dis ursogravado paraa 

Cúpula pela Democra- 
cia, o presidente Jair Bolso- 

naro afirmou ontem que o 
respeito aos direitos huma- 
nos é um “valor inerente ao 

governo brasileiro” e que a 

luta contra a cort upção é 

“prioridade permanente”, 
Em sua fala no evento, or- 

ganizado pelo presidente 

dos EUA, Joe Biden, Bolso- 

naro também defendeu a hi- 

berdade de expressão na in- 

ternet E se comprometeu 

com o “fortalecimento da 

democracia no mundo”: 

— Cumprimento o presi- 
dente Joe Biden pela inicia- 
tiva de organizar a Cúpula 

pela Democracia. Esta é 

uma oportunidade para re- 
novar, no mais alto nível, 

nosso compromisso com o 

mundo com a defesa da de- 
mocracia, o combate à cor- 
rupção ea proteção dos di- 

reitos humanos e das liber- 

dades fundamentais. 

Bolsonaro disse que a pro- 

teção dos direitos humanos 
é um valor “orientador de 

todas as nossas políticas pú- 

blicas”, O desempenho do 
governo naárea é criticado 

por organizações como à 

Amistia Internacional. 

— Reafirmo nossa deter- 
minação de proteger e res- 
peitar os direitos humanos e 

as liberdades fundamentais 
de todos os brasileiros, in- 
dependentemente da ori- 

gem, raça, sexo, cor, idade, 

religião, sem qualquer for- 

ma de discriminação. À pro- 
teção dos direitos humanos 
é valor inerente ao governo 
brasileiro e orientador de 
todas as nossas políticas pú- 
blicas e programas sociais, 

EXPRESSÃO 
O presidente também afir- 
mou que não há qualquer 

denúncia decorrupção con- 

tra seu governo. Bolsonaro, 

contudo, é investigado no 
Supremo Tribunal Federal 

pela suspeita de ter prevari- 

cado ao receber relatos de 

possiveis irregularidades na 

compra da vacina Covaxin 
— À luta contra a corrup- 

ção também constitui prio- 

ridade permanente, tanto é 
que estamos completando 

três anos sem umadenúncia 

sequer contrao nosso gover- 
no, ao contrário do que 

ocorria em anos anteriores. 
Alvo de sanções de empre- 

sas de tecnologia por publi- 
carconteúdos que viola mas 
regras das plataformas, Bal- 

sonaro detendeu a liberda- 

de de expressão na internet: 

são americana de não convi- 
dar o govemo de Luis Arce 
O governo do presidente 

mexicano, Andrés Manuel 

López Obrador, foi represen- 
tado por seu embaixador em 

Washington, em uma clara 

mensagem de repúdio a co- 
mo foi organizado o encontro 

virtual. Em 2019, a Argentina 

det asilo ão ex-presidente Evo 

Morales, que primeiro passou 
uma breve temporada no Mé- 

xico. O governo de Ló pez 

Obrador também deu asilo à 
Árce, que permaneceu mais 

tempo em território mexica- 
no( nesse periodo veto do Bra- 

sil realizar tratamentos médi- 
cos, confirmaram fontes me- 

xicanas), até iniciar sua cam- 

panha pela Presidência. Mui- 
tosobre essa relação está con- 
tado em recente livro lançado 

pelo presidente mexicano. 

— Estamos empenhados 

em assegurar a liberdade de 
pensamento, associação e 

Expressão. inclusive na in- 

ternet, algo essencial para o 
bom funcionamento de 
uma democracia saudável. 

Bolsonaro também falou 

nocompromisso de uma ad- 
ministração pública trans- 

parente e responsável: 

— Reitero nosso CL pr O- 

misso de continuar promo- 

vendo uma administração 

pública transparente e res- 
ponsável, mediante políti- 
cas transversais de integri- 
dade pública. Contem com 

o Brasil paracontribuircom 

o fortalecimento da demo- 
cracia no mundo, com ple- 

no respeito à soberania e à 

independência das nações. 

Com ataques pessoais, Boric e 
Kast fazem debate tenso no Chile 
Foi o penúltimo encontro dos candidatos presidenciais antes da eleição no dia 19 

Ec um tom áspero e tenso, 
us candidatos a presi- 

dente do Chile, José Anto- 
nio Kast, deextremadireita, 

e Gabriel Boric, de esquer- 

da, realizaram ontem o pen- 
último debate das campa- 
nhasantesdaidaàs urmnasno 

dia 19 de dezembro. Duran- 

te mais de duas horas, eles 
discutiram sobre as propos- 
tas mais controversas, mas 
alguns problemas pessoais 
tambem acabaram tema de 
discussão. 

— Temos uma diferença: 
quando estou errado, peço 

desculpas e sou capaz de 

mudar de posição — disse 
Boric, candidato da coliga- 
ção Aprovo Dignidade, que 

reúne a Frente Ampla e o 

Partido Comunista, ao ser 
acusado por Kast de endos- 
saá violência política. 

Kast rebateu com uma 
acusação infundada: 
— Você pediu perdão à 

mulher que o acusou de 

abuso? — disse Kast. 

Boric exigiu retratação, 
porque não existe acusação 

de abuso contra ele. Mais 
tarde, Kast, um advogado ul- 

traconservador de 55 anos, 

pediu desculpas ao seu ad- 

versário por falar em “abu- 
so" enão assédio”, 

Mais de 15 milhões de chi- 

lenos estão aptos a votar no 
dia 19 para definir o suces- 
sor do conservador Sebasti- 

an Pifiera. Rastvenceuo pri- 

meiro tumo em 21 de no- 
vembro com 27,9% dos vo- 

tos, enquanto Boric obteve 

25,8%. Às pesquisas mos- 
tram equilibrio entre os 
candidatos. 
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Rivais . Raste Eorc artes co debafe: pesquisas indicam equi frio na disputa 

Um ponto que levantou 
controvérsia, especialmen- 

te em redes sociais, foi a de- 

fesade Kastsobreaproposta 
de prender pessoas em luga- 

res diferentes dos presídios 

quando houver um “estado 
deexceção” Questionado se 
esses espaços poderiam ser 

parecidos com os usados pe- 
la ditadura de Augusto Pi- 

nochet (1973-1990) para 

deter opositores, Kast res- 
pon deu: “É assim” 

O candidato ultraconser- 

vador, frequentemente 
comparado a Jair Bolsonaro, 
também defendeu sua pro- 

posta de construir um fosso 
ag lemgo da fronteira Norte 

para impedir a passagem de 

migrantes irregulares. 
Boric defendeu os símbo- 

los nacionais, em melo à 

uma polêmica de que a 

querda é antinacionalista: 
— À Única Coisa que eu 

mudaria é o lema do escudo, 

de“pela razão ou pela força” 
para “pela força da razão” 

No fim, Kast fez um apelo 

a valores simples: 
— Nós seremos o govemo 

para as pequenas e médias 

empresas, para as pessoas 

honestas que querem fazer 
avançar a segurança do go- 
vero do pais. 

E Boric disse que não ého- 

rade divisão: 
— Meu governo será de 

transformações com am- 
plos acordos, e precisamen- 

te isso pode garantir estabi- 
lidade e segurança. 

P&- 
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Supremo dos EUA permite contestar lei antiaborto 
No entanto, mais alta corte americana rejeita suspender medida do Texas que proíbe mulheres de interromper 
gravidez após sexta semana de gestação; decisão de ontem abre caminho para ações contra funcionários estaduais 

A Eos Corte dos EUA 
permitiu ontem que a lei 

do Texas que veta o aborto 

apús a sexta semana de ve 
cão seja contestada, dando um 
sinal verde para que alguns 

funcionários estaduais sejam 
processados. Maso tribunal de 
supermatoria conservadora 

rejeitou de novo suspender a 

medida, elaborada para que 
seja mais dificil á-a. 

Ativistas celebraram parci- 
almente o veredicto, argu- 

mentando que a lei deveria 
ser bloqueada imediatamen- 
te — segundo às magistrados, 

deve primeiramente ser con- 
testada em tribunais federais. 
Implementada em setembro, 
à medida representa uma 

proibição quase total do abor- 
to: nos EUA, cerca de 85% a 
90% das interrupções ocor- 

rem após a sexta semana. 
“Ganhamos, mas em um 

terreno muito estreito”, disse 
a Whole Women's Health, 

clínica que move o processo. 
“Não vamos parar de lutar” 
O parecer veio menos de du- 

as semanas após o tribunal 

analisar os argumentos orais 
de um processo sobre a consti- 
tucionalidade de uma lei do 

Mississippi que busca banir o 
aborto após a 15º semana. Na 
ocasião, os juízes sinalizaram 

que concordam ao menos em 

parte com a legislação, pavi- 
mentando o caminho para hi- 
mitar o acesso ao procedimen- 
to em território americano. 
Ambas as leis desafiam a 

cláusula da viabilidade fetal, 

reforçada por uma decisão de 
1992 que endossou Roe con- 
tra Wade: por ela, o aborto só 

Recorde. At vistas protestam contra decisão da PE Corte: surenta neste ane entddnta ameEnCcanos Se interrupção dará dei 

pode ser proibido quando o fe- 

toécapaz de sobreviver forado 
útero, o que ocorre aco redor da 
24º semana de gestação. Co- 
mo leva várias semanas antes 

quea gestação sejadetectável 
em um teste de urina, pode 
PeEStar apenas uma cu duas 

SETA rias ah cque ] mulher 

decida pelo aborto. 
Só neste ano, os estados 

americanos já aprovaram 

mais de cem restrições ao 

aborto, um eturde fistõei- 
co, impulsionado pela super- 

maioria de seis contra três na 

Suprema Corte, firmada 
apósa nomeação de Amy Co- 

ney Barrett pelo ex-presiden- 
te Donald Trump no ano pas- 
sado. A lei texana, no entan- 
to, destaca-se por sua dureza. 
Não há exceções para pesta- 

ções causadas por incesto ou 
estupro —a única brecha é 
quando a saúde da gestante 
está em risco, mas ainda as- 
sim é exigidauma prova escri- 
tade um médico. Quando ela 
entrou em vigor, foi chamada 
pelo presidente Joe Biden de 
uma “violação descarada” do 
direito constitucional, À se- 
cretária de imprensa da Casa 
Branca, Jen Psaki, disse que 
Biden está “muito preocupa- 

Justiça húngara evita parecer 
sobre primazia das leis da UE 
Decisão é um revés parcial para as regras anti-imigração do premier Orbán 

A sino instância máxima da 
Justiça húngara evitou 

ontem se pronunciar sobre 
a primazia das leis da Uni- 

ão Europeia (UE) sobre a 
Constituição local. Segun- 
do o tribunal, as leis nacio- 

nais só podem se sobrepor 
à legislação europeia quan- 
dao há brechas nas regras 
comunitárias. O veredicto 

foi lido de formas diferen- 

tes pelo governo e por seus 
críticos: segundo o primei- 

ro-ministro Viktor Orbâne 

seus aliadas, a decisão en- 
dossa suas draconianas po- 
líticas anti-imigração. Cri- 

ticos, par sua vez, afirmam 
ve ela não dá um sinal ver- 
de para Budapeste desres- 

peitar os tratados da UE. 
O caso diz respeito a um 

parecer emitido pela Justiça 
da UE no ano passado, de- 

terminando que a Hungria 

não pode deter indefinida- 
mente solicitantes de asilo 

em uma área de trânsito ou 

deportá-los para a Sérvia, 
Os imigrantes, ressaltou o 
tribunal, têm o direito legal 

de terem seus pedidos avali- 
ados judicialmente. 
Budapeste, que com fre- 

quência deporta solicitan- 
tes de asilo antes mesmo de 
audiências, recorreu da de- 
cisão em sua Justiça nacio- 

nal, pedindo para que o tri- 

de” que os juízes tenham dei- 
xado a lei do Texas em vigor. 

DECISÃO FRATURADA 
A decisão de ontem foi divi- 

dida, com oito juízes endos- 
sandoapenasumabrecha pa- 
ra que a lei seja questionada: 

apenas funcionários estadu- 

ais que podem tomar medi- 
das disciplinares contra cli- 
nicas que realizam abortos, 

como o diretor do Conselho 
Médico do Texas, podem ser 
processados. O único voto 

contra foi de Clarence Tho- 

mas, um dos mais conserva- 
dores do tribunal. 

bunal julgasse a primazia da 

lei húngara sobre a da UE. O 
governo argumentava que o 
veredicto comunitário vio- 
lariao direito húngaro cons- 

titucionalmente garantido 
de determinar quem pode 
cu não entrar no pais. 

“A interpretação abstrata 

da Lei Fundamental não po- 
de ser submetida a julga- 
mentos do Tribunal Euro- 

peu de Justiça, e o caso pre- 
sente não se estende a um 
exame da primazia da lei da 
VE” dizo veredicto. 

“NADA VAI MUDAR 
For meio de uma port A-VOL, 

a VE disse que o veredicto 

está sob avaliação, mas afir- 
mou não haver indícios de 

que ele vá na contramão das 

regras do bloco. 

Geralmente, ações que 

questionam à constitucio- 
nalidade de uma lei miram 
os funcionários públicos 
dos estados em que à medi- 

da foi adotada. A legislação 
texana, contudo, foi redigi- 
da especialmente para dri- 
blar isto, proibindo que os 
ups ada os do governo 
ajam para executá-la. 
Quem deve realizar as de- 

núncias são pessoas físicas 
que não precisam ter ne- 
nhuma CONEXão Com agra- 

vida ou sequer morar no Te- 
xas, mas podem processar 
qualquer um que ajude na 

Orbán já havia indicado 
que acataria à decisão da 
Corte Constitucional. À de- 
cisão de ontem, na prática, 
diz que a Hungria tem o po- 

der de legislar em áreas on- 

dea UE ainda precisa imple- 
mentar regrasdobloco, mas 

não está claro até que ponto 

isso o imigração. 
Pela legislação europeia, 

todos seus 27 Estados- 

membros são obrigados a 
processar solicitações de 
asilo e fornecer abrigo, ali- 
mentos & outras necessida- 

des básicas, além de respei- 
tar os direitos humanos. 
Budapeste já indicou que 

não pretende mudar sua po- 
lítica anti-imigratória, co- 
memorando o veredicto co- 
mo uma vitória apesar da 

Corte Constitucional não 

realização do procedimen- 

to. Caso vença, o denunci- 
ante ainda tem o direito de 
receber US$ IO mile ser res- 
sarcido de seus gastos le- 

gais, À mulher fica isenta. 

SEM EXCEÇÕES 
Os três juízes progressistas 
— Elena Kagan, Sonia Soto- 
mayor e Stephen Breyer —, 
além do mais moderado en- 
tre os conservadores, John 
Roberts, indicaram que pre- 
feriam um veredicto mais 
abrangente. Quando o desa- 
fio movido pelas clínicas 
chegou à Suprema Corte pe- 
la primeiravez,o quarteto já 

havia votado a favor. 
Na ocasião, foram derro- 

tados por cinco votos a qua- 
tro, com a maloria atirman- 

do que as clínicas não havi- 
am provado seu argumento 
diante de questões procedu- 
tais “complexas e novas”. O 
processo retornou à esfera 
mais alta da Justiça em for- 
ma dupla: o Departamento 
de Estado argumentou não 
ser limitado pelas mesmas 
obstáculos procedurais das 
Clínicas de abórto, algo der- 
rubado por oito votos a um. 
A exceção foi Sotomayor, 
Os estados, por sua vez, 

pediam que os magistrados 
usassem um mecanismo 
pouco comum, ultrapassan- 

do as instâncias inferiores 
para que a Suprema Corte 
decidisse se teriam ou não 0 
direito de processar. À audi- 
ência ocorreu no início de 
novembro, e dois dos juízes 
conservadores E Coney 

Barrett e Brett Kavanaugh 
— indicaram que poderiam 
mudar de opinião. 

terdecididotal qualo gover- 
no indicava querer. 

O chefe de Gabinete de 
Ortán, Gergely Gulyas, dis- 
se que continuarão a rejei- 

tar todos imigrantes irregu- 
lares que tentam apresentar 
asolicitação na fronteira, 

— Nada vai mudar, já que 

este veredicto da Corte 
Constitucional endossa à 
política húngara — disse 

Gulyas em entrevista. 
O parecer de ontem deixa 

Budapeste um passo aquém 
da aliada Varsóvia. Emautu- 

bro, o Tribunal Constitucio- 
nal polonês determinou 
que a lei nacional tem pri- 

mazia sobre o bloco, o que 
equivaleu a uma declaração 
de guerra contra o primado 
do direito comunitário so- 

bre o direito nacional. 

Acidente com carreta mata 55 migrantes no México 
Veículo que transportava ilegalmente cerca de 170 pessoas de várias nacionalidades tombou à caminho de Veracruz 

elo menos 55 migrantes 

morreram quinta-feira 
emum acidente no México, 
entre eles muitos jovens, 

após a carreta em que viaja- 

vam clandestinamente cho- 
car-se contra um muro e 
tombar perto de Tuxtla Gu- 

tiérrez, capital do estado de 
Chiapas, no Sul do país. Ou- 
tras 73 pessoas ficaram feri- 

das e 24 sairam ilesas. 

Acarreta estavaacima da 

velocidade permitida, de 
acordo com a Defesa Civil, 

O motorista, que transpor- 
tava ilegalmente cerca de 
170 pessoas no veículo su- 

perlotado, fugiu do local. 
O veiculo deixara a Guate- 

mala na quinta-feira em di- 

reção à cidade mexicana de 

Veracruz. Muitos afirma- 

ramáimprensa, ontem, que 
seu objetivo era chegar aos 

Estados Unidos. 

— Estávamos viajando 
muito apertados, Não havia 
espaço livre, e muitos esta- 

vam de pé — disse o guate- 
malteco Esvin Miguel Chi- 
pel, de 19 anos. 

A maioria dos mortos era 

da Guatemala, segundo a 
Secretaria de Proteção Civil 

de Chiapas. Também havia 
vitimas de Honduras, Equa- 
dor e República Dominica- 
na. OQ presidente NExicano, 

Andrés Manuel López 
Obrador, lamentou o aci- 
dente, assim como o presi- 

dente da Guatemala, Ale- 
jandro Giammartei. 
Ontem, o comandante da 

Guarda Nacional, Luis Ro- 

driguez, disse que os mi- 
grantes estavam sendo guia- 
dos por traficantes de pesso- Homenagem, Mulher acende ve as na área do acidente com mpgrantes 

as, um problema frequente 
no México. 

is doacidente,consi- 
eso um dos ptoresenvol- 
vendo tráfico de pessoas no 
país, organizações dedica- 
das ao direito dos migrantes 

denunciaram que à recru- 
descimento das políticas 
migratórias por parte de pa- 
ises como os EUA vai provo- 
car mais incidentes do tipo. 
“Continuamos insistindo 

para que o governo federal 

proponha mecanismos de 
regularização para as pesso- 
as migrantes, para salva- 

uardar suas vidas e digni- 
ade (... je assim possamos 
evitar fatos tão lamentáveis 
como o ocorrido quinta-fei- 
ra” afirmou a Conferência 

do Episcopado Mexicano 
em comunicado. 
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O qu Virus ais ataca tecido adiposo, diz estudo 
NAWEE Descoberia pode ajudar a explear relação entre sobrepeso ersco de morte por Covid 
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Ta ataque hacker na ma- 
drugada de ontem tirou 

do ar o site do Ministério da 
Saúde e as plataformas de 
dados federais referentes à 
vacinação, incluindo o cer- 
tificado emitido pelo Co- 
necteSUS. A invasão ocor- 
reu na véspera da entrada 
emvigorda portariaqueexi- 

ge a certificação de imuni- 
zação contra a Covid-19 dos 
viajantes que chegam ao pa- 
is por via aérea. Com isso, O 
governo adiou o início das 
novas regras para o dia 18. 
A ação fez com que o site do 

ministério exibisse um aviso 
sugerindo ransomware, tipode 
ataque que exige recompensa 
financeira em troca da recu- 
peração de acesso ao conteú- 
do. “Os dados internos dos sis- 
temas foram copiados e ex- 
cluídos, 50 TB de dados está 

(sic) em nossas mãos”, dizia o 
texto, assinado pelos hackers, 
que deixaram endereço de 

email e número de Telegram 
como contato. 

CARTEIRA INDISPONÍVEL 
Foram comprometidas pla- 
taformascomo o e-SUS Noti- 
fica (sistema de notificação 
de casos de Covid), o SE-PNI 
(com informações sobre co- 
bertura vacinalje o Conecte- 
SUS, que emite a carteira na- 
cional de vacinação digital. A 
tarde, a pasta anunciou que 
alguns sistemas já haviam si- 
do restabelecidos, como os 
que estabelecem filas paraci- 
rurgias e para transplantes 
no pais, mas o certificado va- 

cinal seguia indisponível. 
— O que a gente ainda não 

conseguiu restabelecer fo- 
ram os sistemas e os registros 
da vacinação — afirmou o se- 
cretário-executivo da Saúde, 
Rodripo Cruz. — Após esse 
processo de restabelecer (as 
informações), acho que omi- 
nistério precisa reavaliar a 
política de segurança ciber- 
nética junto a outros órgãos. 
Segundo o gl, a queda dos 

sistemas teve reflexos em ci- 
dades como Salvador, onde 
passageiros sem comprovan- 
te não conseguiram embar- 
carnarodoviária,e Piauí, que 
registrou filas para vacina- 
ção. Na Acre, quem perdeu o 
comprovante em papel não 
consegue tomar a segunda 
dose ou a dose de reforço. 

Na falta da comprovação, versão física também vale 

DESCONECTE SUS 
Hackers derrubam site 
da Saúde e impedem acesso 
a carteiras de vacinação 

Transtorno. Invasão hacker impediu a emessão de comprovante de status vacina , provocando o ad amento das novas regras para v.ajantes 

A Polícia Federal abriu in- 
vestigação para apurar à in- 
vasão, Uma equipe especiali- 
zada em int ne cier 
nética esteve no data center 
dapasta para fazer a primeira 
perícia e concluiu que os da- 
dos “não foram criptografa- 
dos”, ou seja, o banco de in- 
formações não foi bloquea- 
do, o que inviabilizaria uma 
ação do tipo ransomware. 
Segundo a colunista do 
GLOBO Bela Megale, a Polícia 

Federal identificou outro ata- 
que a uma operadora de servi- 
ços de in-termet para 0 gover- 
no, o que afetou e Ea no- 
veúrgãos ligados ao Executivo. 
A lista inclui uma escola li- 

gadaao Ministério da Econo- 
mia, o Departamento da Po- 

lícia Rodoviária Federal, a 
Agência Nacional de Águas, 
a Agência Nacional de Trans- 
portes Terrestres, à Embra- 

tur, à Funpresp, o Instituto 
Federal do Paraná e o Institu- 

to Federal do Piaui. 
Mais cedo, o ministro da 

Saúde, Marcelo Queiroga, 
afirmou que o ataque hacker 
acarretou em um “prejuizo 
muito grande” e que os res- 
ponsáveis serão “exemplar- 
mente punidos”. 
— São pessoas crimino- 

sas, nós esperamos encon- 
trá-las e punir exemplar- 
mente. Mas esses dados não 
serão perdidos. O Ministé- 
rio da Saúde tem todas os 

dados, é só uma questão de 

resgatar esses dados e colo- 
cá-los à disposição da socie- 
dade —disseeleã TV Globa. 
O inquérito da PF tem co- 

mo foco averiguar a autoria 
e a materialidade dos se- 
guintes crimes: invasão de 
dispositivo informático, 
interrupção ou perturba- 

cãodeserviço informático, 
telemático ou de informa- 
ção de utilidade pública, e 
associação criminosa, 

Cidades e estados que mantêm exigência de status vacinal aceitam carteira de papel ou contam com plataformas próprias 

Dr do ataque hacker, 
comprovação de status 

vacinal em municípios e es- 
tados onde o documento é 
exigido para acessar eventos 
e espaços públicos como ha- 
res, restaurantes e casas de 
show ficou prejudicada, 
Umadas saídas é apresentar a 
caderneta fisica de vacinação 
ou o cartão de vacinação en- 
tregue nas postos de saúde. 

QUEM PODE 
SEVACINAR “9/5 

MAIS À 
FRENTE 

Enquanto o problema não 
é resolvido, também é possi- 

velusar outros aplicativos, 
desenvolvidos por governos 
estaduais e municipais, pa- 
ra consultar o certificado de 
vacinação digital. 
O estado de São Paulo dis- 

ponibiliza, desde e ano pas- 
sado, a plataforma VaciVida, 
que emite certificado de va- 
cinação pelo celular. Segun- 

RIODE JANEIRO (RJ) 
Reforço para pessoas com 
58 anos ou mais 

SEGUNDA — Relorço para pessõas 
de57 anos oumais 

do a secretaria estadual, a Va- 
ciVida está “funcionando 
normalmente e prevé a sub- 
missão rotineira e integral- 
mente ao banco de dados fe- 

do lote da vacina aplicada. À 
ferramenta também permi- 
te a impressão. 

Jãa prefeitura de São Pau- 
lo disponibiliza o aplicativo 

gares fechados de uso co- 
mum, como academias, res- 

taurantesecinemas. Segun- 
doa prefeitura do Ria, para 
tirar a segunda via da cader- 

deral”, afirmou, em nota. e-saudesp, também com in- neta de vacinação, basta ir 

Outra alternativa éoapli- formações das doses aplica- ao posto onde recebeu as 
cativo do Poupatempo, A das. Em São Paulo, o passa- doses da vacina, levando a 
partir do CPF do usuário, o. porte o paraeventos carteira de identidade e 

app mostra informações so- com mais de 500 pessoas. CPE Hoje, os postos de saú- 
bre as doses, data da vacina- No Rio,o passaporteéexi- deeClinicas da Família fun- 
ção, fabricante e o número gido para determinados lu cionam das 8h às 12h. 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) 
Pessoas coml8anosoumais  Nãohaverá vacinação NITERÓI (RJ) 
que receberam a segunda Profissional de saúde 

dosehá5Smeses vocimado hã 3 meses 
BRASÍLIA(DF) 
16 anos oumais vaci- 

nados hã 5 mesas 

FORTALEZA(CE) 
D1,D02eD3 

Diante do caso, o governo 
federal adiou em pela menos 
uma semana à comprovação 
de vacinação para a entrada 
de turistas no Brasil e a qua- 
rentena de cinco dias para 
não vacinados. As exigências 
foram estabelecidas por uma 
portaria publicada na quinta- 
feira, que determina medi- 
das para conter o avanço da 
variante Umicron no país. 
Segundo Cruz, a medida 

foi tomada por cautela dian- 
te da possibilidade de que 
brasileiros tora do país não 
tivessem como atestar à 
imunização sem o Conecte- 
SUS. A pasta entrou emcon- 
tato com 0 Itamaraty, que 
deverá comunicar países 
que receberão voos do Bra- 
sil sobre o incidente: 
— A gente trabalhou em 

prol da segurança. Eventual- 
mente, existe um brasileiro 
queestá no exteriorendobai- 
xou esse sistema (o Conecte- 
SUS). Então, num primeiro 
momento, entendeu-se inte- 

ressante postergar por sete 
dias. À pune não sabe quanto 
tempo levará para que as ba- 
Es fiquem disponiveis para 

consulta com todos os siste- 
mas restabelecidos, 
Além dos certificados de 

vacinação, o ataque tam- 
bém prejudicou a coleta de 
dados da pandemia reuni- 
dos pelo consórcio de veicu- 
las de imprensa. À ação afe- 
tou.o sistema de notificação 
de casos da Covid-19 que é 
acessado pelas gestões lo- 
cais. Quatro estados não di- 
vulgaram nenhum dado de 
casos e mortes, e pelo me- 

nos outros dez divulgaram 
informações a ni 

AÇÃONO STF 
Ontem, o governo de São 
Paulo entrou com uma ação 
no Supremo Tribunal Fede- 
ral (STF) para exigir o passa- 
porte da vacina de viajantes 
que entram no Brasil pelos 
acro do estado. A Pro- 
curadoria Geral do Estado, 
que representa a gestão esta- 
dual em ações judiciais, soli- 

citou a Inclusão do pedido 
em um processo de autoria 
da Rede Sustentabilidade. 
São Paulo é o principal 

destino dos voos domésti- 
cose internacionais do país, 
com os três aeroportos mais 
movimentados: Cumbica, 

Viracopos e Congonhas. O 
estado também recebe um 
terço dos VOOS INELErhos E 

dois terços do total de voas 
internacionais do Brasil. 

A gestão municipal infor- 
mou que também é possível 

fazer cadastro nosite Minha 
Saúde Rio para acessar O 
certificado de vacinação. 

A grande maioria das pre- 
feituras do país que exigem 
comprovação de status va- 
cinal em locais públicos se- 

guem aceitando carteiras 

físicas para substituir as 
versões digitais. Existem 
sites locais para emitir car- 

teiradigital como os dos es- 
tados d a Espirito Santo e 
Rio Grande do Norte e das 

cidades de João Pessoa e 

Campina Grande (PB), Re- 
cife (PEje Salvador (BA). 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
DA VACINAÇÃO 

Apontea câmera 
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RECEITA 
DE MÉDICO 

de Rotação de RC FASE 

Como o 56 vai 
impactar a saúde 
N iniciode AS ii 

doleilão do 56 no Brasil, aquin tageraç 
da internet móvel que promete grandes mu- 
danças no nosso dia a dia. O evento, destina- 
do à seleção das operadoras de conectividade 
que poderão oterecer o serviço, teve grande 
repercussão, uma vez que essa tecnologia 
abre inúmeras possibilidades para o desen- 
volvimento do país. Com potencial de veloci- 
dade até cem vezes maior que 046, 05G am- 
plia a capacidade de transmissão de dados e 

reduz o tempo de resposta, o que melhora a 
qualidade di je hinlarieeal em 
processos tecnológicos, com impacto em di- 
versos setores, da economia à educação. 
As inovações advindasdo 56 podem alavan- 

car as transmissões e à comunicação máquina 
a máquina, facilitando a evolução de cidades 
inteligentes, agricultura de precisão, proces- 

sus industriais automatizados e veiculos autô- 
nomos. E inquestionável, portanto, o poder 
transformacienal desta tecnológia na criação 
de valor em nossa sociedade, tanto por trazer 
mais eficiência quanto inovação nos negócios 
e nas experiências imersivas, encurtando dis- 
tâncias e aproximando as pessoas. 
Na área da saúde o 56 também pode ampli- 

aro acesso aos serviços, ao unir médicos e pa- 
cientes, im o, assim, à utividade 

ea age e ginasio 
são inúmeros, para todos as envolvidos. Ha- 
vera um ganho em à por meio da as- 
sistência a comunidades remotas que não 

têm equipamentos e especialistas. 
Atendimento a emergências, transmissão 

em tempo realde sinaisvitaise imagens de paci- 
entes no local do incidente e durante o trajeto 
das ambulâncias — tuda isso será muito mais 
rápido cor o 56. A segurança pode aumentar, 

ao permitir a análise de imagens de órgãos da 
paciente em 3D e simular, com os recursos de 
realidade virtual e realidade aumentada, cirur- 
gias complexas, como transplantes, antes do 
ato cirúrgico, À tecnologia permitirá ainda co- 
letar mais info des dos pacientes com o au- 
xílio de sensores, afim de propiciar um melhor 

e prognóstico de diversas doenças. 
Além dos impactos na assistência direta 

ao paciente, a quinta geração da internet 
múóvel será uma aliada na democratização 
do conhecimento, ao possibilitar a dibusão 
de práticas cirúrgicas em centros remotos 
para qualificação dos médicos. Não menos 
importante são os avanços em eficiência no 

controle de equipamentos, instrumentos e 
insumos médicos e a otimização da logisti- 
ca de materiais no hospital com o uso de 
drones e veiculos autônomos. 
Estecaminhodo 5Gnasaúde já está sendo 

pavimentado pelo Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP (HCF- 
MUSP), maior complexo hospitalar da 
América Latina, peloseu braço de inovação, 
o InovaHC, em uma parceria público-pri- 
vada com empresas de conteúdo tecnológi- 
co, governo e as faculdades de Medicina e 
Engenharia da Universidade de São Paulo, 
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Dessa parceria nascerá um dos centros mais 
avançados no mundo em tecnologia 56 apli- 
cados à saúde. Novas regulações serão dese- 
nhadas coma experiência eganho de conheci- 
mento provenientes dos casos de uso (isto é, 
interações entre os atores e o sistema) para 
que as tecnologias emergentes sejam criadase 
aplicadas em prol da sociedade, rd 
quaisquer riscos à população. Adicion 
te, serão fomentadas pesquisas nas áreas da 
Medicina e Engenharia, com a missão de me- 

lhorar os serviços da saúde, com engajamento 
de professores e estudantes da graduação e 
pós-graduação. fazendo girar a tripla hélice da 
inovação, E as lições geradas com base na ex- 
periência da 56 na saúde certamente vão ul- 
trapassar as instâncias médicas. 
Ainda desconhecemos todas as inovações 

que surgirão ao longo deste caminho, mas 
temosacerteza de que vão deixar um legado 
para os jovens médicos e engenheiros do 
Brasil, tornando-se em um pilar tundamen- 

tal paraa transformação da saúde pública. 

(Coma colabaração de Marco Bego, diretor de 
Inovação da Hospital das Clínicas da FMUSP, e 
Marcia Ogawa, sócia-lider da Indústria de Tec- 
nologia, Mídia e Telecom da Deloitte ) 

Quanto tempo dura na geladeira a comida cozida? 
Alimentos já preparados tendem a se manter bons por mais tempo em condições adequadas de refrigeração 
do que os crus. Especialista explica onde deve ficar cada coisa no refrigerador para evitar contaminação 

- 
lie Tay o 

q o 
ANA BELTRÁR 5AMAMEA 
ha Ed Piada 

E: taé uma questão muito 
importante, nãosópara 

a nossa saúde individual, 
mas também para evitar o 
enorme desperdício deali- 

mentos que ocorre no 
mundo desenvolvido. A 
Organização das Nações 
Unidas para a Alimenta- 
qdo e a Agricultura (FAO) 
estima que jogamos fora 
1,3 bilhão de toneladas de 
comida por ano. Essa per- 
da de alimentos limita a 
capacidade da sociedade 
de alimentar de forma sus- 
tentável uma população 
em crescimento, além de 
representar um problema 
ético, uma vez que mais de 

um bilhão de pessoas (11% 
da população) passam fo- 
me em todo o mundo. 
O desprezo massivo pelos 

recursos e seu impacto am- 
biental tornaram a redução 
do desperdício de alimentos 

uma importante estratégia 
de mitigação anbiietat e 
uma das metas atuais de de- 
senvolvimento sustentável, 
Os cidadãos europeus, por 

exemplo, são os primeiros a 
desperdiçar alimentos na 
cadeia alimentar, uma vez 

que 53% das residuos pro- 
vêm das famílias, seguidos 

ir; sl 
Sem perdas. Hab'tos como comprar mais comida iss sda Tae a pró mal a comida contribuem para 05 números exorbitantes de depédio si mentar 

da indústria alimentar 
(19%) e dos serviços de ca- 
teringe restaurantes (12%). 

Alguns hábitos alimentares 
atuais, como comprar mais 

comida do que o necessário, 
servir porções excessivas 
nos pratos, jogar sobras no 

lixo. conservar mal os ali- 

mentos ou descartar os pro- 
dutos embalados depois que 
oprazodevalidade já passou 
contribuem para os núme- 
ros exorbitantes de desper- 
dicia alimentar registrados 
na União Europeia. 
A correta conservação dos 

alimentos é, em muitos ca- 
sos, a melhor forma de mini- 

mizar o desperdício. 
Os alimentos frescos de- 

terioram-se com o tempo 
devido à ação de organis- 

mos vivos, à ação físico- 
química do meio ambiente 
e à atividade biológica dos 
próprios alimentos. Esta 
deterioração implica na re- 
dução das características 
organolépticas (sabor, 
cheiro, etc.) e do valor nu- 
tricional, além de compro- 
meter à segu Catia micro- 

biológica dos alimentos. 
Paraa correta preservação 

demuitas comidas, o frio é a 
melhor opção, pois retarda 

os processos biológicos que 
pesa a proliferação de 
actérias e DUTOS microrga- 

Ng 

CADA ALIMENTO TEM UMA VALIDADE DIFERENTE 

Recomenda-se acondicionar comida cozida nas prateleiras 

superiores do refrigerador e as cruas, embaixo 

Teupona Carnes 
GELADEIRA Gora'mente precisam de 
pd temperaturas de refrigeração entre 
Dela 14º C, e podem ser mantidas ra 
ddias  peadeira por um periodo de lad 

das, cependendo do tpo. do teor de 
gordura e da forma come a carne é 
preparada. Na caso específico de 
caldos de carne, recomenda-se 
mantê-los refrigerados por no 
mdaimo 2 dias. 

is 
Dea Recomenda-se que sejam restriados 
5 dias e mantidos na geladeira por 3-5 dias, 

: pois a presença de água pode 
acelerar sua degradação. 

Ovo corido 
Mo caso de ovos cor dos sem 

Idia casca. podem ser mantidos 
frios. mas por Um período 
máxima de 24 horas. 

Frutos do mar e peixes 
feiá Podem ser eentiça 
À dias refrigerados por 3-4 dias, sendo 

05 mas perecíve 5 aqueles com 
maior teor de gordura. 

Editora da Arte 

não for imediato. Em outros 

casos, O armazenamento re- 
frigerado é totalmente con- 

traindicado, como no caso 

da banana, cujo amadureci- 
mento ótimo ocorre à tem: 

nismos responsáveis por 
suadegradação, Por isso, em 
muitos casos, recomenda- 

se manter esses produtos na 
irragdo ou mesmo conge- 
á-los quando seu consumo 

Fagero 

mo. 

eratura ambiente (15- 
20ºC) enquanto o armaze- 
namento refrigerado leva à 
perda de sabor e aceleração 
de sua degradação. 

APÓS O COZIMENTO 
Oprincipalobjetivo do cozi- 

mento de alimentos é modi- 
ficar suas propriedades fisi- 
co-quimicas e suas caracte- 
rISticas Or anolépticas para 

torná-los digeríveis e elimi- 
nar possíveis microrganis- 
mos presentes nos ingredi- 

entes crus. Ao cozinhar, 
lembre-se de que cada téc- 
nica afeta de uma forma as 
propriedades nutricionais. 

Após o preparo, uma vez 
que o vapor dos alimentos 
tenha evaporado, cubra-os e 
guarde-os na geladeira. Não 
devem ser deixados fora da 
geladeira para esfriar com- 
pletamente, pois o aumento 

da temperatura pode favo- 
recer o crescimento indese- 

jado de micro-organismos. 

Quando temos grandes 
quantidades de preparos, 
como guisados e assados de 
Cárie, para acele rãr o Sesi 

resfriamento devem ser di- 
vididos em porções meno- 
res. Não é recomendável 
sobrecarregar o refrigera- 

dor com alimentos quen- 
tes, pois isso aumentará a 
temperatura geral do apa- 

relho e com isso a possibili- 
dade de crescimento de 
bactérias nos pratos. 

Alimentos cozidos não de- 

vem ser armazenados na ge- 
ladeira junto com alimentos 
crus. para evitar contamina- 

ção cruzada direta. Alimen- 
tos cozidos podem ser re- 
contaminados por meio de 
vegetais ou carnes cruas, Co- 

mo frango. 
Aquecê-los na hora da 

consumo e ou colocá-las no 

micro-ondas não é suficien- 
te para eliminar a possível 
carga poluente. Poresse mo- 

tivo, recomenda-se colocar 

os alimentos cozidos nas 
bandejas superiores da gela- 
deira, para evitar pingos dos 

crus, que ficam mais bem ar- 
mazenados em recipientes 
fechados e localizados nas 
bandejas inferiores para evi- 
tar completamente o conta- 
toentreeles. 
Uma vez que, quando COZi- 

nhamos os alimentos, esta- 

mos eliminando passíveis 
micro-organismos presen- 

tes neles, os alimentos cozi- 

dos tendem a durar mais 
tempo em condições de re- 
Frigeração adequadas do que 

os alimentos crus. 
Carnes cozidas geral- 

mente precisam de tempe- 
raturas de refrigeração en- 

tre [ºC e 4ºC, e podem ser 
mantidas na geladeira por 
um periodo de um a quatro 

dias, dependendo do tipo 
de carne, do teor de go ih - 
racdaformacomoacarneé 
reparada. No Caso Eã peci- 

fico decaldos de carne, re- 
comenda-se mantê-los re- 
frigerados porno máximo 

dois dias. Frutos do mar € 
peixes cozidos podem ser 
mantidos refrigerados por 
três a quatro dias, sendo os 

mais perecíveis aqueles 
com maior teor de gordura. 
No caso de vegetais cozi- 

dos, recomenda-se que se- 

jam resfriados e secos, e 
mantidos por três a cinco di- 
as nã geladeira, pois a pre- 

sença de deu a pode acelerar 
sua degradação. Já os ovos 
cozidos podem ser manti- 

dos refrigerados por até no 

máximo uma semana, desde 

que a integridade da casca 
não seja alterada. Lembran- 

do que com o passar dos di- 
as, a clara endurece, modifi- 
cando sua textura. No caso 
de ovos cozidos sem casca. 

eles devem ser mantidos fri- 
os por um periodo máximo 
de 24 horas. 
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t? Reconhecimento por foto leva ao erro 
HA MES Detergoria Pública mostra que a ma oriados acusados injustamente era negra OCECEDE 

Fimntei; nerd, 

Ação contra o crime. Retroescavadeira é usada para demo! supermercado em fase tina de construção na Muzema, comunidade onde. em 2019, dois prédios desabaram, matando 24 pessoas: agentes inliitrados edrone oca izarama obra 

VAREJO DA MILÍCIA 
Operação derruba supermercado em 
construção à beira de lagoa na Muzema 
VERA ARAUJO 
irrapriragioso com Em 

s planos da milícia de atu- 

ar no vareio num dos 
seus principais redutos, à 
Muzema, no Itanhangá, na 

Zona Oeste, foram derruba- 

dos ontem a marretadas e 

com retroescavadeiras. Uma 
construção irregular de dois 

andares e subsolo, às mat- 

vens da Lagoa da Tijuca, foi 
emolida durante operação 

da Secretária de Ordem Pú- 

blica (Seop). do Ministério 

Público do Rio (MPRJjeda 

Subprefeitura de Jacarepa- 

gua, que integram uma tor- 

ca-tarefa criada para evitar à 
expansão imobiliária co- 

mandada por grupos parami- 

litares. A obra, de acordo 

com cálculos do corpo técni- 
co da prefeitura, foi avaliada 

em R$ Smilhões. 
O novo prédio ticava na Es- 

trada do lanhangá, 625, uma 
das vias mais movimentadas 

da região controlada por mili- 

cianos. Para descobrir que a 

obraestavaa pleno vapor ade- 

op usou agentes infiltrados, 
além de um drone que ajudou 

no mapeamento da área. Ao 

mesmo tempo, pesquisas no 
banco de dados da Secretaria 

de Urbanismo permitiram 

descobrir que o imóvel estava 

sendo erguido muma via públi- 
cacem áreade proteção ambi- 

ental. Nas últimas semanas, 

segundo o secretário de Or- 
dem Pública, Brenno Came- 

vale, os fiscais notificaram 

quem estava no terreno e até 
embargaram a obra, mas 05 
operários continuaram traba- 

ando. No último dia 8, o pro- 

prietário chegou a ser intima- 
do a cumprir o laudo de visto- 

ria, mas ele não procurou a 

prefeitura. Seu nome não foi 

divulgado porque há uma in- 
vestigação em curso. 

Ontem, durante a demoli- 

ção, uma mulher se apresen- 
tou como esposa do proprie- 
tário, mas-não mostrou cquial- 

quer documento que com- 

provassea legalidade da cons- 

trução. Pelo contrário, deixou 
o lugar quando lhe pergunta- 
ramseelatinha renda para er- 

guer à empreendimento. Ini- 

cialmente, imaginava-se que 
seria a construção de um 
shopping. mas essa mulher 

disse que seria um supermer- 

cado, O terreno fica numa 
área onde as inundações são 

comuns nas chuvas de verão e 

na mesma comunidade onde, 
em 2019, dois prédios resi- 

denciais desabaram, matan- 

do 24 pessoas. 

388 DEMOLIÇÕES ESTE ANO 
Carnevale informou que a 

ação já taz parte do plano de 
criação de um Centro de Con- 
trole e de Fiscalização de 

Construções Irregulares. A 

iniciativa busca ajudar no 

combate às obras ilegais em 

áreas sob a influência de orga- 

nizações criminosas, seja da 

milícia ou do tráfico, Só este 
ana, houve 388 demolições 

de imóveis irregulares na ci- 

dade do Rio. Segundo o secre- 

tário, estima-se que 60% de- 

las pertenciam a milicianos. 
O secretário ressaltou que, 

nos últimos 15 dias, à destrui- 

ção de dois imóveis de milici- 
as, ode ontem, na Muzema, € 
cutro em Rio das Pedras, deu 

um prejuizo de R$ 7 milhões 
SOS CTIS, 

— Em vários pontos daci- 

dade, há construções irregu- 

lares. Nesse caso da Muze- 
ma, não havia nenhum docu- 

mento. Nosso centro de con- 
trole será baseado mum tripé: 

asfixiar o crime organizado, 
preservar vidas e trazer a or- 
dem pública. A Secp vai con- 

tinuar firme na luta de recu- 
peração dosespaços públicos 
para o carioca, principal 

mente, em áreas que rece- 
bem influência das milícias e 
do tráfico. Por isso, a ação em 

conjunto com o Ministério 

Público é fundamental, por- 

que iremos atuar com inteli- 
gência. Sabemos que esse ti 

po de empreendimento tam- 

bém é umaformade lavagem 

de dinheiro de milicianos — 

declarou Carnevale, que é 
delegado da Polícia Civil, 

O secretário pretende au- 

mentar o efetivo para as 

ações, além da compra de 

equi pratos de apoio. Se- 
gundo ele, o combate à cons- 
truções irregulares é uma das 
prioridades da prefeitura do 

Rio A ação de ontem contou 

com o apoio também do Co- 
mando de Policiamento Am- 

biental da Polícia Militar. 

Coordenador do Grupo de 

Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gae- 

co) do MPR] o promotor 

Bruno Gangoni acompanhou 
a demolição e ressaltou a im- 
portância de prosseguir nas 

investigações para se chegar 
aos chetes das milícias: 

— A populaçãonão deve in- 
vestir o seu dinheiro em 

obras ilegais sob pena de per- 

dê-lo. E sabido que as cons- 
ErÇÕESS ilegais são Luma pran- 

de fonte de recursos para mi- 

Doze integrantes da quadrilha foram condenados 
Investigados na Operação Intocáveis |, dois dos últimos réus terão que cumprir penas de até nove anos por organização criminosa 

justiça também deu um 
duro golpe ontem na 

milícia. Na madrugada, no 

4º Tribunal do Júri, foram 

condenados os dois últi- 
mos réus da Operação In- 

tocáveis]. Marcus Vinícius 

Reis dos Santos e Júlio Cé- 

sar Veloso são acusados de 
fazer parte de uma organi- 

zação criminosa. O primei- 

ro terá que cumprir pena 
de nove anos, enquanto o 
outro, de sete anos e seis 

meses. Ao todo, toram lul- 

gados 12 réus ligados à mi- 
licia de Rio das Pedras e da 

Muzema. 

A dupla de milicianos toi 
presa em janeiro de 2019,0 

Grupo de Atuação Especial 

contra o Crime Organizado 

(Gaeco do Ministério Públi- 
co do Rio CUMPRI) ofereceu 

denúncia contra 13 pessoas 

citadas na Operação Intocá- 
veis. Um deles era o ex-capi- 
tão do Batalhão de Opera 
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ções Especiais (Bope), Adria- 
noda Nóbrega, considerado 
ochefe da quadrilha. Como 

militar morreu em fevereiro 

do ano passado num con- 
fronto com policiais milita- 
res na Bahia, onde estava és 

condido, ele não foi submeti- 

doao tribunal. 

SUBVERSÃO DA ORDEM 

Em sua sentença, o juiz subs- 
tituto do 4º Tribunal do Jú, 

Gustavo Kalil, ressaltou o po 

der da milícia da Muzema e 

de Ria das Pedras: “A organi- 
zação criminosa da qual é in- 

tegrante o acusado é uma das 

mais poderosas, ainda em 
atividade, em vastas regiões 
da Zona Oeste de nossa capi- 

tal, subvertendo a ordem pú- 

blica, conforme depoimen- 
tos unissonos, colhidos em 

juízo, do delegado Gabriel 
Ferrando, bem como do ins- 

petor Gustavo Silva, Hoje, a 
dinâmica foi confirmada pe- 

lo depoimento dos referidos 

agentes policiais”. 
Também foram condena 

dos pelo conselho de sen: 

tença do 4º Tribunal do Júri 
em julgamentos anteriores 
qex-presidenteda Associa- 

ção de Moradores de Rio 

das Pedras Jorge Alberto 
Moreth, conhecido como 

Beto Bomba, o tenente re- 

tormado Maurício Silva da 

Costa, o Maurição, e o ma- 
jor Ronald Paulo Alves Pe- 

licianos. Ao longo de todas as 

investigações que o Gaeco já 

tez sobre a milícia de Rio das 
Pedras e da Muzema, que re- 
sultaram em quatro opera- 
ções e 72 denunciados, sem- 

pre se identificou o uso de la- 
ranjas —explicouo Gangoni. 

— Os paramilitares fazem is- 

so poa se ocultar e para difi- 
cultar a identificação da ori- 
gem ilícita do dinheiro. 

Laudo de vistoriado imóvel 

na Muzema, feito por enge- 

nheiros e um arquiteto da 

Coordenadoria Geral de Li- 

cenciamento e Fiscalização é 

da Coordenadoria de Licen- 
ciamento e Fisc alização Ur- 

banística, ambos da preteitu- 

ra, aponta que não há projeto 
aprovado para a obra nem é 

possível assegurar a seguran- 
cada construção. 
Das 388 demolições este 

ano, 290 ocorreram na Zona 

Oeste; 51 na Zona Norte; 35, 

na Zona Sul; e nove no Cen- 
tro. Segundo a subprefeita de 

Jacarepaguá, Talita Galhar- 

do, amaioriadas construções 

irregulares da sua região fica 
na Muzema, em Rio das Fe- 

dras, na Colônia Juliano Mo- 

reira e na Gardênia Azul. Ela 
tez um apelo à população: 

-— ente, não compre, não 

construa sem documenta- 
ção. Essa é uma obraem área 
pública, sem licença, em 

que foram investidos mi- 

lhões — ressaltou à subpre- 

feita. —E um trabalho dificil 
porque estamos mexendo 

nos bolsas dos milicianos. 

reira. Eles receberam pe- 

nas de nove anos; 32 anos € 
seis meses (por homicídio 

e organização criminosa): 

e 17 anos e seis meses, tes- 

pecirvamente, 

A Operação Intocáveis 1 

toi deflagrada em 22 de ja- 
neiro de 2019. As investi- 
gações mostraram que os 
denunciados estavam en- 

valvidos com grilagem, 
construção irregular, re- 
ceptação de carga roubada 

ebomicidio. Os milicianos 

também são acusados de 
extorsão de dinheiro de 

moradores e comerciantes 
mediante cobrança de ta- 
xas referentes a serviços 
prestados. 

2 cçãdãõÃ 
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Gás pode ser reajustado 
em 50% no Rio 

A espanhola Naturgy. que 

controla a concessão de pás no 

Rio, propós reajuste do preço 
do produto em cerca de 50% a 

partir de 1º de janeiro, sobre 

agosto de 2021, com base no 
seu contrato de concessão. E 
lembrar que, em junho de 
2019, Bolsonaro sancionou à 
chamada Lei do Gás com a 

promessa, à época, de reduzir o 

preço do produto em até 50%. 

Luiza Trajano 2022 

Ontem, no STF, neste seminá- 
rio sobre igualdade de gênero 

promovido por Rosa Weber, 

Ellen Gracie e Cârmen Lúcia, a 

empresária Luiza Traiano fez 
sucesso. Muitas lembraram 

seu nome como eventual can- 

ANCELMO 
GOIS 
Com Ara Cláudia Guimadãos n Mobror Lima Mato 

dgtodegioba com aresims E-mail colono sscelrndsgioda cor o Fobos futigmce bread eghados conto bo DO COLCAISTA 

Mateus Solano e Milton Friedman 

cordar com Friedman. “Eu acredito”, diz Solano, 

“que seja dever do Estado cuidar dos mais humil- 
des, sem dúvida. Mas também é um dever de todos 
nós, num mundo desigual, partilharmos e aju- 
darmos aqueles que têm menos. Portanto, se eu 
sou dono de uma empresa, ou no caso do Gui- 

lherme, de um hospital, eu tenho, na minha 
opinião, obrigação de ajudar o próximo 

nem que seja dando parte do meu tem- 
po, usando das ferramentas que minha 
profissão dispõe”. A tese de Fridman, 
levada ao extremo, absolve quem, dian- 

Estes dias, o famoso cardiologista Guilherme, 

vivido por Mateus Solano (foto) na novela 

“Quanto mais vida melhor”, da TV Globo, dizia 
âmãe, Celina, interpretada pela atriz Ana Lu- 
cia Torre, que não pretendia bancar uma ala 

social no seu hospital. Repetia uma famosa frase 

do economista Milton Friedman (1912-2006), de 
1970, publicada no“New York Times”, onde ele 

afirmava que “a única responsabilidade social da 

empresa é maximizar os lucros”. Esta tese do 
guru de Paulo Guedes vem sendo 
desmoralizada pelo chamado 

conceito ESG. Ele defende que 

aempresa cuide do meio am- 
biente, tenha responsabilida- 

didata à presidência em 2022. 
te de um vizinho desesperado, baten- 

do em sua porta pedindo para ajudar a 
apagar um incêndio em seu aparta- 

Ouvido no mercado de social e adote melhores 

práticas de governança. Isto tem, 
As redes de lojas de eletrodo- inclusive, relletido positivamente 
MÉSticos se preparam para o 

pior Natal em vendas desde 

em 2Uls Tomara que pão 

SAÚDE 

Praia do Pinto 

Sabe aquele ambulatório na 

Praiado Pinto, que ficava na 

esquina das ruas Jardim Botá- 

nicocom Maria Angélica, Ú 

que fechou em 2020? A PUC 

tem um planto de reabri-lo. 

HISTÓRIA 
Sequestro do embaixador 

O governo da Alemanha colo- 
couávendaa residência do 

consul, em Santa Teresa. 

Construido em forma de cas- 
tela, nos anos 1920, ele foi 

palco, em 1969, na ditadura, 

do sequestro do embaixador 

Von Holleben 

EINEMA 

Mimi, o metalúrgico 

No altar dos cinéfilos tem des- 

taque “Mimi, o metalúrgico”, 

de 1972, da cineasta italiana 
Lina Wertmuller, que morreu 

esta semana aos 93 anos. “Ela 

adorava o cinema brasileiro, 

ciiz Cacá Die- 
pues. 
Lina tentou 

filmar “Tieta 
do agreste”, o 

romance do 

baiano Jorge 

Amado. 

mento, negue o pedido sob o argumento 

de que este dever é dos Bombeiros —do 

Estado, portanto. Vá plantar coquinhos. 
nos lucros. Aliás, o ator Mateus É 

Solano é o primeiro a não con- Ana Cláudia Gulmardes 

Eloy BCua 

Err meiro, no antigo Monte E O : 

A homenagem Carlo (sob a heigên do PV Glória Pires 

a Paulo Case, maitre Ary Ximenes), ESTEVE LEA 

o arqui teto depois, na Cobal do Le- Glória 
blon. Millôrera, talvez, Pires é 

que amava mestre da banda, ao lado presença 

o Rio de Cora Ronai, tendo contirma- - 

Luiz Gravatã comouma dissima, 

Amanhã, às 10h30, o prefeito Eduardo — espécie de secretário peral. claro, no ' / 

Paes e amigos do homenageado vão Desse “Olimpo” intelectual passaram, (no especial PT | | 
“7O anos 
estanoite”, da TV Globo, 

podia 2], que comemora 

as sete décadas de novelas 

na emissora, como “Yale 

tudo” e “Mulheres de 

areia”, Na verdade, ela é 

cria da casa: “Eu tenho 50 
anos de TV Glabo, então, 

para mim, é uma parte 
muito grande e importan- 
te daminha vida”. Eda 
nossa também. 

inaugurar esta placa (foto) em referên- 
cia ao arquiteto eurbanista Paulo Casé 

—um grande apaixonado pelo Rio que 

morreu há três anos. À placa será ex- 

posta na ponte que leva seu nome — 
que liga a Visconde de Pirajá à Ataulfo 

de Paiva, no Jardim de Alah. Traz uma 

das frases preferidas doCase: "A ques- 

tãoéo homem, sempre o homem, sem- 

pre ele à frente de tudo”. 

Casé tez parte por décadas de duas con- 
frarias, digamos, etílicas, que se reuni- 

am na cidade, sempre aos sábados. Pri- 

que a memória permite lembrar) além de 
Paulo Casé e Guga Froes, João Ubaldo, 

Marcos Vasconcelos, Tom Jobim, Luis 

Fernando e Lúcia Verissimo, Alcione 

Araújo, Chico Buarque, Chico e Elena 

Caruso, Hugo Carvana, José Lewpgoy. Fer- 

nanda Montenegro, Tânia Carreiro... 
Teve umdia que Tânia, uma das atrizes 

mais bonitas e sim páticas que conheci, 

disse emalto e bom som, num desses 

encontros, que um dos presentes “tinha 
um pau pequeno 

O nome do tadinho é... deixa pra lá. 

Recuperada a obra 

Veja esta dupla exposição: na primeira foto o estado 
em que se se encontrava aobra “Invenção da Cor Pe: 

netrável Magic Square 85”, de Hélio Oiticica (1937- 
1980), no Museudo Açude, no Rio. A outra, écomo 

ficou agora depois da sua reforma. 
Tudo aconteceu graças a Maneco Miller Filho — dire- 
tor da galeria Multi plo —, como apoio de artistase 
colecionadores. O resultado pode ser visto a partir de 
amanhã, na reinauguração da obra. O Rio agradece. 

| É cadavez maior — o que é bom, oque é ótimo — onúmero de negros ATA MA 
fazendo comerciais. Algumas vezes, porém, são anúncios de ho AV: | 
produtos aos quais suas situações sociais não permitem acesso. Tal i 

O QUE É 
A N.IDEIAS? 
A N.ldeias é uma faz 

de estrategia de comunicação, 

A gente ouve o cliente, 

Sábado 11122021] O GLOBO 

DEVE SER 
TERRÍVEL... 
Uma conhecida 

empresária carioca, para 
evitar furtos, sÓ Usava 

seu rolex, avaliado em 

uns R$ 200 mil fora do 

país, Outro dia, porém, à 

valioso mimo foi roubado 

num hotel cinco estrelas, 

em... Paris. 

Deve ser terrivelviver 

num lugar assim. 

RIO 

Aceita vale-refeição? 

Neste p rédio da foto, que 

fica ao lado do Country 

Club Ipanema, tem uma 

cobertura colocada à venda 
por R$ 125 milhões. 

Retratos da vida 

São “quatro” as “máfias” 

ue atuam de nitro do NOSSO 

Aeroporto do Galeão. 

Por falar nele... 

Josa, presidente da Associação 

Comercial tLio doa UU IHEsta 

luta contra o esvaziamento do 
Galeão, também vai entrar de 

cabeça no projeto para com 

clusão da Estação Gávea, do 
metrô. Não é justo ficar do 
jeito que está, 

Nem com Doril 
o roubo sumiu 

Esta larmácia na Glória, uma 

das milhares que tem em 
cada canto do Rio, resolveu 

reforçar 
com grades 
aseguran- 
ca dos 

refletores E 

com medo 

de roubo. 

aIPRGnUÇÃO 

MUDANDO DE ASSUNTO 

Nomais... 

Acho que Bolsonaro deveria 
refletir sobre uma frase de 

Millôr Fernandes: 

“Jamais diga uma mentira que 
não possa provar. 

Como deputado, Bolsonaro ajudou famílias de militares a receber seus 

precatórios. Agora, no poder, o presidente mudou de lado. E a favor do 

calote no pagamento dessas dívidas juridicamente reconhecidas. 

A FAZEDORIA 

DE COMUNICAÇÃO 

ESTRATÉGICA DE 

NIZAN GUANAES. 

Depois, como uma fazedoria, 

implementa essa estratégia 

em parceria com as agências 

e demais fornecedores 

de comunicação do cliente 
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& a e | e Vacinação contra a gripe recomeça com filas 
Doses acabaram em alguns postos ainda no fim da manhã, mas capital já recebeu o lote de 400 mil ampolas do 

Instituto Butantan; prefeitura inaugura o terceiro posto para atendimento a pacientes com sintomas da doença 

RAFAEL NASCIMENTO DE SEMIZA 
raiaai smarafbentra né br 

AS: uma semana, a vaci- 

nação contra a gripe foi 

retomada ontem nos postos 

da capital, mas com muitas 
Filas. Em alguns pontos, o no- 

vo estoque terminou ainda 

pela manhã, Quem procurou 
a Clinica da Familia Souza 

Marques, em Madureira, na 

Zona Norte, depois das NHh, 

por exemplo, voltou para a 
casa sem ser imunizado. A 

prefeitura do Rio recebeu 

cem mil doses do Ministério 
daSaúdeanteontem contem 

mais 400 mil ampolas do go- 

verno paulista, via Instituto 

Butantan. 
— As doses acabaram. E 

não há previsão para que ve- 

nham outras nas próximas 

horas —avisava uma funci- 
onária às pessoas que procu- 

ravam a Souza Marques. 

A Secretaria estadual de 
Saúde também deve receber 

neste fim de semana 50 mil 

doses do governo federal pa- 
ra distribuir a todas as cida- 

des Huminenses. Sem vaci- 

nas em estoque e com a pro- 

messa de receber apenas 
cem ampolas, Silva Jardim 

tentará negociar diretamen- 

te com o Instituto Butantan 

uma nova remessa. Duque 
de Caxias e Kaborai também 

estão sem imunizante nos 
postas, enquanto Belford 
Roxo e São Gonçalo afirmam 

que a reserva de doses está 

muito próxima do fim. 

PROCURA EM NOVO POSTO 

Em resposta à epidemia de 

gripe, a prefeitura da capital 
inaugurou ontem, em Honó- 

rio Gurgel, o terceiro polo de 

atendimento a pacientes 

com sintomas leves da doen- 
ça. O movimento foi intenso 

jáno início da manhã Outras 
duas unidades, no Complexo 
do Alemão e na Vila Olimpi- 
ca, na Barra, já tinham sido 

abertas esta semana. 

— Eu, meu marido e mi- 
nhamãe de 87 anosestamos 

assim há mais de uma sema- 

na. Muita febre, tosse, dor 
de cabeça e nas articulações 
e ânsia de vômito, fora os es- 

pirros. Muitos vizinhos es- 

tão com a doença. Fui ao 
Hospital municipal Salgado 

Filho e fiquei assustada com 

umatnica médica que tinha 

que atender tudo. Voltamos 
para casa. Depois, fomos pa- 

ra a Clínica da Família de 

Honório Gurgel, onde só ti- 
nha uma médica — disse a 

vendedora Roseli Cordeiro 

da Cruz. de 52 anos, que on- 

tem Asi ton o novo po So. 

A gripe também se alas- 

trou na família da confeitel- 

ra Sara da Silva Rodrigues 
de Farias, de 20 anos: 
— Eu comecel a ter febre 

ontem. Muita febre, Vim 

direto para cá, porque as 
UPAs estão lotadas. Fiz o 

testede Covidedeu negati- 

vo. Minha mãe, meu pai, 

DE 2X/N à 242 

A CADA RE 600 EM COMPRAS 

meu namorado, todas es- 

tão com gripe. 

Ao lado do novo posto, na 
Clinica da Família Ander- 
son Fernandes Filoca, à mo- 

vimento também toi gran- 
de, masde pessoas em busca 
da vacina contra a gripe. À 

cuidadora de crianças Adri- 

anado Amaral Antunes Bar- 
ros, de 53 anos, disse que te- 

mia ser contaminada e pas- 

sar adoença para os alunos: 

EM VALES-COMPRAS* 
100 VALES-COPMPRAL DE 5 Mil REAIS 

tan RO o a O Li ER O O a io 8 | A a ia Dai Gi SS A a a a ir O A add O SS o a LA a E O 

CO TCE EL TSE ALE TESE CT EC TDT 

E NewYorkCityCenter 

TNUMERO DA SORTE PARA CONCORRER A 

BarraShopping 

— Eu procuro sempre estar 
em dia com as minhas vaci- 

nas. Tem um surto de gripe, e 
eu preciso da vacina, Eu pre- 

ciso estar bem, para as crian- 

cas estarem bem também. 
O secretário municipal de 

Saúde do Rio, Daniel So- 

ranz, voltou a dizer ontem 

que a influenza A pode ser 
evitada com vacinação e que 
raramente se agrava. 

— Temos um aumento de 

UMEROS DA SORTE EM 

PARÁ CLIENTES MULTIVOCÊ GOLD” 

TUDO 
PH A 

* Multi 

R$ 500 MIL + 5 NIVUS “ 

ENCANTAR 
VOCÊ 

gripe em todos às bairros da 

cidade e em várias cidades 

do estado. Então, estamos 
vivendo uma epidemia de 

gripe — destacou o secretá- 

rio, que completou: — Os 
casos graves de influenza 
têm tratamento, 

O secretário afirmou ain- 

da que o aumento de pesso- 
as com gripe que estão re- 

correndo às unidades de 

saúde “está impactando nos 

FO BRO 

Resolução libera queimas de 
fogos, mas sem aglomeração 
Recomendações são assinadas pelo secretário estadual de Saúde 

RODRIGO DE SÓLEA 
podFipo sura tapado com Er 

ria estadual de Saúde 

(SES), publicada ontem, li- 

bera a realização de queimas 
de fogos em locais públicos 

go réveillon esm todas as cida- 

des [uminenses, desde que 
sejam garantidas pelas pre- 
feituras estratégias para evi- 

tar aglomerações. O docu- 

mento foi assinado pelo titu- 
lar da pasta, Alexandre Chi- 

eppe, horas depois de o pre- 

Ur: resolução da Secreta- 

feito do Rio, Eduardo Paes, 

arunciar queimas de fogos 
em Copacabana e em outros 
nove pontos da capital, 

O texto desaconselha ati- 

vidades em que não seja pos- 
sivel evitar a aglomeração 
de pessoas (seja no local ou 

durante seu deslocamen- 

to), como shows ou apre- 
sentações artísticas em pra- 
ças, logradouros públicos e 

praias, mesmo em ambien- 

te aberto. É frisa que as auto- 
ridades sanitárias munici- 

pais devem regular também 

as festividades em locais fe- 

chados e/ou privados. 

Ao divulgar anteontem o 
esquema das comemora- 

ções na capital, Eduardo Pa- 

es admitiu, no entanto, que 
aglomerações vão ocorrer 

durante as festas. “Imagino 

que tenha muita gente na 

praia, mas não vejo proble- 

ma nisso”, disse o prefeito. 
A resolução marca, en- 

tim, a posição oficial da 
SES em relação às come- 
morações de ano-novo, 
após um longo vaivém en- 

volvendo a prefeitura, o po- 

verno estadual e seus res- 

pectivos comitês cientifi- 
cos. À resolução leva em 

conta conclusões do time 

de especialistas do estado, 
oficialmente chamado de 
Grupo Técnico de Assesso- 

ramento a Eventos de Saú- 

de Pública, tiradas em reu- 
nião sobre o assunto. 

BARREIRAS NOS ACESSOS 
A publicação de Chieppe tem 
cinco itens. Em três deles, hã 

a recomendação para evitar 

aglomerações. “Não hã óbice 
a realização de determinadas 
atividades no réveillon pelos 

entes públicos, como queima 
de fogos em ambientes aber- 
tos/públicos e outras, desde 

que garantidas estratégias 

que evitem aglomeração de 
pessoas”, diz um dos trechos 

do documento. 

“Cabe às autoridades pú- 

blicas que autorizarem/ 

realizare Mm os eventos Um- 

plantar medidas que con- 

trolem o acesso do público 

a fim de evitar as aglome- 
rações, tais como restrição 

de horário de funciona- 

mento de modais, barrei- 

ras, limitação de vagas de 
estacionamento em vias 

públicas, assim como ou- 

tras necessárias , prosse- 
gue a resolução. 

A decisão da SES consi- 
deraó cenário epidemioló- 

gico do Rio, que “vem apre- 
sentando melhoras suces- 

sivas, com diminuição da 

taxa de incidência de casos 
graves cóbitos, redução da 
positividade dos exames, 

assim como redução da de- 

manda por leitos de inter- 
nação”, além da alta cober- 
turavacinal. 

atendimentos clínicos”. 

— Houve um aumento de 

atendimentos nas UPAs. Es- 
se crescimento fai de quase 

400% na última semana. Só 

na última semana, foram 

mais 21 mil pacientes. Na 
semana anterior, esse nú 
mero não passou da metade. 

Os 240 postos na capital 
vão aplicar hoje as vacinas 

contra gripe e Covid-19 das 

Shao meio-dia. 

apr 

Japeri já 
enfrenta 
epidemia 
de influenza 
FELIPFEGRINBERO E 

RODRIGO DE SOLZA 
gundeiosagichs corr Es 

A epidemia de gripe, que 

atinge a capital, chegou à 
Baixada Fluminense. Japeri 

divulgou ontem que a cidade 

vem registrando um grande 

número de pessoas com sin- 
tomas da gripe, Mas as conta- 
minação já pode ter se espa- 

lhado. Um documento da Se- 
cretaria estadual de Saúde 
(SES), obtido pelo GLOBO, 
mostra que houve crescimen- 
to expressivo de ocorrências 
de casos de sindrome gripal 
em Unidades de Pronto- 

Atendimento (UPAs) de pelo 

menos seis municipios: Quei- 
mados, Itaboraí, São Gonça- 

lo, Niterói, Mesquita e São Pe- 
dro da Aldeia. 
De acordo com a SES, Bel- 

tord Roxo, Duque de Caxias 

e São Jodo de Meriti — todas 

na Baixada — também co- 
municaram, por meio do 

Sistema de Agravos Notili- 

cáveis (Sinan), do Ministé- 
rioda Saúde, uma maior cir- 

culação da influenza. 

“ESTADO ESTÁ NUMA EPIDEMIA 
Para o pesquisador Leonardo 

Bastos, do Observatório Co- 

vid-19 BR, um dos criadores 
do boletim InfoGripe, da Fio- 
cruz, o estado inteiro já vive 

uma epidemia de gripe — 

embora o governo estadual 
não classifique assim a atual 

situação epidemiológica. 

— Eu diria que o estado está 

numa epidemia, sim. Mesma 
lógica que na capital, os casase 

hospitalizações aumentaram 

ese espalharam —diz. 
De acordo com o documen- 

toda SES, a taxa de positivida- 

de para influenza À nos exa- 

mes analisados pelo Laborato- 
rio Central Noel Nutels (La- 
cen-R]) saltou de 10,19%, na 

semana de 14 a 20 de novem- 
bro, para 53,11%, entre 1º e 6 

de dezembro. No primeiro pe- 

rodo de referência, foram 

analisadas 432 amostras; no 
segundo, LOIS. 

Na última semana, destaca 

orelatório, a maior alta de ca- 
sos foi entre crianças, cuja 

média, hoje, é de 826 atendi- 

mentos por dia nas UPAs — 

1,695% a mais do que amédia 
de quatro semanas atrás, que 
girava em tomo de 46. 

Procurada, a Secretaria esta- 
dual de Saúde diz que conside- 
rahaver uma epidemiaapenas 

na capital. No restante da Re- 

gião Metropolitana, diz.o ór- 
gão, observa um aumento de 

casos. À pasta diz ter colocado 

em prática um plano de con- 

tingência para atender os paci- 
entes nas UPAs estaduais. 

ted o ————e.. ooo EEE EH 
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Hortas urbanas levam comida 

| 377a0º 
"o dE O O RO Do Sr Too 

> 40º 

BRASIL RIO e 
Abirta de lémporais para À mussãa de ar seco para f 

quase todo o Norte, sul do lorça e 0 im de semana à 
Pula do Maranhão mbeior começa ensolarados com 
da Bahia e dreas do nota da Lemperatura em elevação em 
Região Centro-Oeste Soear  todopestado À tande lar calor 
seco em pralicamentetodoo  Eaumidade doar ca baxa. 
cantro-su! do Bras] Churve apenas nas semas 

37/36" [PR E. 

e solidariedade à ceia de Natal 
Programa da prefeitura, criado em 2006, distribui para quem precisa parte 
de sua produção, cultivada em 3.720 canteiros espalhados pela cidade 

CinTIA CHUZ 
cintia costantig bile 

Qu desejo de proporcionar um Natal 

melhor para aqueles que mais 
necessitam orienta os passos do Pro- 
grama Hortas Cariocas. Ligado à pre- 

feitura, hoje com 3.720 canteiros espa- 
lhados por 24 comunidades carentes e 
25 escolas da Secretaria municipal de 
Educação, o projeto criado em 2006 
fechou o ano passado com produção 
de 82 toneladas em 24 hectares de 
area cultivada. O trabalho dos horte- 
lãos, nos últimos dias, vem sendo vol- 
tado para gente como Vânia Oliveira, 
de 53 anos. Ela, que tira o sustento de 

tarefas de diarista e da coleta de mate- 
rial reciclado, perdeu a mãe, vítima de 
trombose, há seis meses. 

— Os bicos que eu fazia já eram 
poucos por causa da pandemia, Ago- 
ra, não tenho mais minha mãe, que, 
aposentada, dava alguma ajuda, Só 
conto coma horta — conta ela. 
Ezequiel Dias, de 45 anos, agente 

integrador na horta de Mangui- 
nhos, está atento ao momento por 

que passar fritas ptssoas CORO 

Vânia e acelerou a produção, 
- Plantamos coentro, salsinhae 

cheira verde para ajudar o morador 
atemperar sua ceia. Vamos ajudar 
na medida do possivel, com uma 
doação maior dos alimentos que 
tivermos disponíveis. 
Entre os produtos cultivados em 

Manguinhos há jiló, feijão-de-cor- 
da, beterraba, aipim, batata-doce, 

alface, quiabo, pimentão e coentro. 
Tudo orgânico. A horta de quatro 
hectares, construida no espaço de 

uma cracolândia e considerada 
hoje a maior da América Latina, 

MILA MOREIRA 
Missa de Sétimo Dia 

As missas de Sétimo Dia de nossa amada Mila 

serão realizadas no sábado, 11 de dezembro; 
No Rio de Janeiro 

Às 19h na Paróquia São José da Lagoa 
Av Borges de Medeiros, 2 735 - Lagoa 

Em São Paulo 

Manguinhos. A horta local, com quatro hectares fo construida no ugar ce uma craco ândia 

exige o trabalho de 24 pessoas e 

garante o sustento de 800 famílias. 
Parte da colheita abastece feiras, 

com dinheiro revertido para os 

hortelãos, mas as doações não são 
prejudicadas, 

— Distribuimos produtos de por- 

ta em porta, e muitos procuram à 
nossa e rraca na feira. Dependen- 
do do dia, até 300 famílias recebem 
doações —conta Ezequiel. 

A rotina solidária segue à mesma 
em outros espaços do programa, a 
exemplo da horta Dirce Teixeira, no 

Anil, Zona Oeste do Ria. Por lá, a 
venda na feira ainda não foi retoma- 

Avisos Funebres 
a Religiõsos 

Anuncia agora via 
WhatsÃpp ou Talegram 

+ 2534-4333 
ce 2º 86" fera, cas Sh da 18h 

da, e a agente Claudia Regina Silva 

Fraga, de 51 anos, programou uma 
grande doação às vésperas do Natal, 

— Vai ter chicória, bertalha, taio- 

ba. As pessoas não comem só no 
Natal. Mesmo que não entre na. ceia, 
guarda para a semana — explica. 
O Hortas Cariocas vai crescer: 

em setembro, o prefeito Eduardo 
Paes anunciou a expansão do culti- 
vo em terrenos às margens da linha 
férrea no Parque Madureira. Com 
isso, ainda em 2022, segundo a 
prefeitura, vespaço vai receber a 

maior horta urbana do mundo, 

com NO mil metros quadrados. 

Pintão sábado * dommgo 

2534-5501 
Às 12h na Capela do Colégio Sion 

Higienópolis, 983 - Higienópolis 

MILA MOREIRA 

OGLOBO 

| des. 4 em 
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dOoBA DONA TÉNA | SENSAÇÃO ADE 
Previsão E MONTE ONSTE | TERMIAME ER CHUNA 
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xr CS AMANHA 2208 ore mos | zuar Baixa 
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Hamengo Botatégos Lrca meire, Ondulação da sudeste mubesterbesbe variando gnire 8 

Melhores iocais, Prainha, e 25em/h Rajpadas coaté 

Macumha Arposcer e Leme aDemt, 

mformações Sacra 

CLIMATENEAS 

Boa ação pode 
garantir. ingressos 
para o Rock in Rio 
Sorteio de entradas para o festival ajudou no 
recorde de doações da campanha Natal Sem Fome 

GRHOVANSI MOUNLÃO 
god cure dias cum bo 

À ação intciada pelo Rock 

in Rio na última terça- 
feira, para ajudar na doação 
de alimentos à campanha 

Natal Sem Fome, da ONG 
Ação da Cidadania, impulsi- 
onou a solidariedade dos ca- 

rocas, transformando a 

campanha deste ano, lança- 
da em outubro, na maior já 
realizada em seus 28 anos 

de história. A cada R$ 20 do- 
ados até 25 de dezembro, o 
participante concorre a um 

parde ingressos para o festi- 
val, que será realizado em 
setembro de 2022. 
Tados os 200 mil bilhetes 

vendidos antecipadamente 
ara o Rock in Rio, em setem- 
ro deste ano, se esgotaram 

em tempo recorde: uma hora 

e 28 minutos. Segundo a or- 
ganização do evento, mais de 
800 mil pessoas estão na fila 

para compra de entradas, cu- 

tro recorde que vem se refle- 
tindo num grande número de 
doações. O sorteio vai con- 

templar 250 doadores. 
—Eununcatinhavistotan- 

ta pente esperando pur toma 

ingresso, o que naturalmente 
vem se refletindo em um 
grande número de doações. 
São 32 milhões de pessoas 

com fome no Brasil, então 

poder usar a marca do Rock 
in Rioeo interesso pelo EvVCn- 

to para ajudar essas pessoas é 
o minimo que podemos fazer 

o GLOBO | 
[PREÇOS PARA AVISOS RELICOSOS EFÚMEmRES 

— diz Roberto Medina, pre- 
sidente do Rock in Ria. 
Presidente do conselho da 

Ação da Cidadania, Daniel 
de Souza comemorou a par- 
ceria que, segundo ele, veio 

em momento fundamental. 

Até sexta-feira, incluindo as 
doações do sorteio do Rock 
in Rio, mais de R$ 10 mi- 

lhões tinham sido arrecada- 
dos, omaior montante já an- 
gariado pela campanha. 
— Com a chegada de um 

nome de peso como o Rock 
in Rio, conseguimos alcan- 
çar E] meta de fazer [E] matar 

Natal sem Fome de todos, O 

queera, mais do que vontade, 
necessidade —diz Daniel. 

FILA CRESCEU NA PANDEMIA 

Edir Teixeira é voluntáriado 
Ação da Cidadania, atuando 

em áreas coma Santa Cruz, 

Sepetiba e Paciência. 
— Depois da pandemia, 

muitas famílias que não esta- 

vam na linha da pobreza, 

eram da classe média e perde- 
ram seus empregos, entraram 
na fila —conta à voluntária. 

Lima das beneficiadas é 
Glória Vargas, moradora de 
Santa Cruz: 

— Sou cadastrada na 

ONG há quase três anos e 
recebi ajuda deles durante 
todo esse tempo. Sou mui- 

to agradecida. 
As doações podem ser fei- 

tas pelo site https:lisor- 

teio.natalsemfome org.br/ 

até 25 de dezembro. 

Avisos Funebres 
e Religiosos 

Anuncie agora via 
Whatsãpp ou Teiegram 

E « 2534-4333 
doa 6º feira das 9h às BA 

Pissião sdbedo / comago 

Missa de Sétimo Dia 2534-5501 

Alexandra Gros e Luiz Mussnich; Anna Candida de Souza; Antônio 

Negreiros; Beth Vianna Pinto; Mirian Chaachaa; Charlô Whately, Cláudia 
D'Avila; Dalma; Eza Viegas; Kitty e João Assis; Laura e Paulo Simões; 

Laura Dias Leite; Len Brown e Sami Hillawi; Patricia Laport; Regina Martelli 
e João Elísio Ferraz, Regina e Salvador Pinto, Roberto Zani; Suzy Gentil; 

Vivianne Hentsch, convidam para a Missa de Sétimo Dia da querida 
amiga Mila hoje, dia 11/12 às 19hs, na Paróquia São José da Lagoa - Av. 

Borges de Medeiros, 2.735 - Lagoa - Rio de Janeiro. 

| Pira culrou formatos consulte; DO 2534-4333: ae Fal ima, das Ds VBA 

Agora também va Whatzsãgo ou Telegram 

Plantão: 2534-5501 
Sábado: das 1h ds 17h ! Domingo o feriados das 16 da 18h. 

IMAGENS QUE EMULDURAM [nm]: T 

SENTIMENTOS. 
Aponte a câmera do celular no QrCode 

e conheça nossa Opções Ce modais 

ppl rd dal “o GI OBO 



O GLOBO | sstado 1112202 2º Edição Rio | 29 

Sorria, você está no Rio Gastronomia 
Em uma área de beleza privilegiada da cidade, no Jockey Club, maior evento do gênero no país é perfeito 
para os amantes da boa mesa, mas também para quem não dispensa aquele registro 'instagramável 

RIO 
GASTRO 
NOMIA 
CAROL ZAPPA 
estádio Laio rastóigiabotom Si 

D': volta ao jockey Club 

na reestreia de sua ver- 

sãopresencial,a Ilºedição 
do Rio Gastronomia acon- 

tece em um lugar deslum- 
brante: o Pião do Jockey. 
No meio das pistas de cor- 

rida, a paisagem, emoldu- 

rada pelo Cristo Redentor, 
pelo Morro Dois Irmãos e 
pela Lagoa Rodrigo de 

Freitas, é um prato cheio 
para os adeptos das selfies. 
Ontem, durante o segun- 
do dia do malor evento do 

gênerono país, o público 
já descobriu os lugares 
mais "instag ramáveis”, 

Entre uma aula e outra 

de chefs renomados, de- 
gustações e comidinhas 

de algumas das melhores 

cozinhas da cidade, é fácil 
encontrar os. cenários 

mais legais para registrar 

aexperiência, Próximoao 
auditório Santander Bra- 
silde Sabores, umestande 

do própria banco acumu- 

la filas. O “culpado” é um 
painel de asas, em que os 
visitantes se posicionam 

na frente para fotos. Um 

pouco mais adiante, uma 
placa de declaração de 
amor ao Rio também é pa- 

rada obrigatória em fren- 
te ao quiosque do Zona 
Sul. Ali, as amigas Mirian 

Fernandes e Marilene Ro- 

drigues aproveitavam o 
painel “amo Rio” para um 
clique do momento. Fã 

declarada do evento, Mi- 

rianlevouafilhadestavez 
escencantou coma paisa- 

gemno Jockey. 

— O espaço está muito 
gostoso. O Rio Gastronomia 
fez falta — celebrou Mirian. 

Só de balanços são três, 

de parceiros do evento: 
um da Aspen Pharma; ou- 
tro da Grand Cru, com par- 

rafasdevinho ao fundo; eo 
terceiro, um todo redon- 
do, da Coca-Cola, que aco- 

moda duas pessoas e figura 
como um dos pontos mais 
concorridos, ótimo para 
descansar entre as ativida- 

Painel de asas. Estande do Santander acumu!a filas para Lrar a foto acima 

des. Maso pontoalto deste 

ano fica mais ao fundo, 

passando o corredor de fo- 
od-trucks: uma enorme 
rada-gigante oferecida pe- 

la Loft, que fica toda ilumi- 
nada ânoiteedeondese vê 
essa maravilha de cenário 

do alto. O brinquedo de 

20mde altura, aliás, servia 
de fundo para uma sessão 
de fotos da influenciadora 

digital Mariana Reis, de 33 
anos, que “dirigia” o afi- 
lhado Bruno Garcia, de 19 

anos, para pegar o melhor 

ângulo, 
— Sempre venho ao Rio 

CGastronômia e esta edição 

está uma delícia. Sou a fa- 

vor de eventos abertos na 
cidade. Temos tantos luga- 
reslindos, em melo à natu- 

reza, temos que aproveitar. 
E essa roda-gigante como 
Cristo ao fundo é perfeita 

para fotos —disseela, 
O casal Juliana Borges e 

Felipe Cabral, ambos de 44 
anos, foi mais longe — ou 

mais alto —e registrou tudo 
lá de cima da gôndola, en- 
quanto aguardavão show da 

cantora Teresa Cristina. 

— Adoramoso cenário, es- 
tá bastante amplo e a ideia 
da roda-gigante foi ótima — 

elogiou Juliana. 
some-se a isso receitas 

atrativas aos olhos (e ao pa- 
ladar), encontros com seus 
chefs preferidas e um palco 
que recebe grandesartistas 
da música nacional; está 

pronta a receita para se jo- 
garnas redes. 
E se não conseguiu pa- 

rantir seu registro ontem, 
ainda há tempo. O evento 
vai até amanhãoe de l6a 19 
de dezembro. 

O Rio Gastronomia é rea- 

lizado pelo jornal O GLO- 
BO, com apresentação do 

Senac RJ, cidade-anfitriã In- 

vest.Rio | Prefeitura RJ, pa- 
trocínio master do Santan- 
der, patrocinio de Stella Ar- 

tois, Naturgy, Coca-Cola e 

Sebrae, apoio de Secretaria 
de Turismo Governo do Es- 

tado do Rio de Janeiro, Gos- 

to da Amazônia, Aspen 
Pharma, Amázzoni Gin, 
Agua Pouso Alto, Super- 

mercado Zona Sul, Sesc Ri, 

iFood e Loft, ticketeria ofi- 
cial Ingresso Certo e parce: 

ria de SindRio. 

Dia começa com sotaque da 
Terrinha e termina no samba 

ISABELLE LINIMOTE 
nieshawe oqgado cur dm 

D' Dão, em Portugal, ao 
samba da Lapa, sem sair 

do Jockey: assim foi um pou- 

quinho do segundo dia do Rio 
Gastronomia. Uma das aulas 
mais esperadas de ontem era 

ado português Diogo Rocha, 
à frente do restaurante Mesa 

de Lemos, em Viseu, uma es- 

trela no cobiçado Guia Mi- 
chelin. Esbanjando simpatia 
ebam humor, o chef, o comnvi- 

dado internacional do even- 

to, compartilhou com o pábli- 
CO SILAS dicas para Preparar 

Pp 

Chuva de likes. Roda-pigante virou à “queridinha” do público: a influences Mariana Reis e seu atilha 

ONDE COMER E SE DIVERTIR 

O Rio Gastronomia montou toda a sua estrutura Em um 

espaço de 31 mil metros quadrados no Jockey Club 

Bar Pouso dlto 

Food trucks 

Food 

Amázion um 
Gin 

Food tru chs 
Coca-Cola 

Grand Cru 

Anditórios 

(Senac e 
Santander Brasi 

Banheiros 

uma das pratos mais típicos de 
seu país: o bacalhau. Em ver- 

são meia cura, como chama 
— meio salgado, meio fresco. 
O primeiro passo, segundo 

ele, é escolher bem a posta. A 

coloração deve ser transhúci- 
da, nunca branca, 

— "Trmos uma teoria na 

cozinha que diz que, de tudo 

que far branco, tem que fu- 
gir correndo. Dessa cor só 

vale o jaleco —brincou. 
Bacalhau, vinhos da 

Quinta de Lemos e muitos 
dedos de prosa depois, a 

de Sabores) 

E: RA crie 
Cidade apaixonante, Placa de ceclaração 

Zona Sul 

THA TONI o 

do. Bruno Garcia: tietarama novidade 

- Bar Coca-Cola 

Área Kids 
DD: (Animasem) 

Resta urantes 

? Bar Stela Áriois 

— Restaurantes 

> . Stela Artois 

Bar da Feira de Eardo  BarRed “a Palco 

Caipirinha Produtores Falco Bull Seo 

DESTAQUES DE HOJE 

AUDITÓRIO SENAC 

de armor ao Ria las sucesso ' 

noite chegou fresca e foi 
encerrada com oshow da 

sambista Teresa Cristina, 
alçada ao posto de musa 
com suas lives no Insta- 

gram. O repertório dealto 

nível foi de Candeiaa Luiz 
Melodia, com interpreta- 
ções tão saborosas quanto 

os muitos pratinhos de- 

gustados pelo público ao 
longo da sexta-feira, Teve 

até uma exaltação à vaci- 

nação, com uma versão de 
“Preciso me encontrar”, 
de Cartola. Bravo! 

13h: Versatiliade do uso do energético na coguetelaria sem preconcei- 

tos”, com orminologista Lelo Forti (Stuzzi). Oferecimento RedBull 
14h30: “Comida africana” com Dandara Batista Oferecimento Stella Artais. 

16h: "Cozinha atetiva a quatro mãos , com Nathalie Passos (Naturalie) 

e Manu Zappa (Prosa na Cozinha). 

17h30: “Um bobó que vai dar o que falar”. com Kátia e Bianca Barbosa 

19h:"Gnocchi disêmola”, com Silvana Bianchi. Oferecimento Senac RJ 

AUDITÓRIO SANTANDER BRASIL DE SABORES 
13h30: “Insights: inovação e o mercado de orgânicos no Brasil” com Fred 

Orgânicos e Danni Camilo. 
15h: “Acozinha do Tapajós, com Saulo Jennings (Casa do Saulo — PA) 
16h30: "Arroz Ana de Porto Marinho", com Teresa Corção. Olerecimento 
Senac Ri. 

18h: Cozinha mineira criativa”, com Caio Soter (Pacato- MG). 

Show às 20h, com Bloco Taca Raul! 

ingressa: Às entradas custam R$ 55 (quie sex, 0u R$27,50, a meiaje 
R$ 65 (sab edom, ou R$ 32,50, a meia) e estão á venda pelo site ingres- 

socerto. com/riogastronomia. Crianças de até 10 anos não pagam. 

Roda-gigante: R$ 15e R$ 15 (cabine para quatro pessoas). 

Onde e quando: Jockey Club Brasileiro. Praça Santos Dumont 31, 
Gávea Qui e sex. das 14h à meia-noite. Sáb. do melo-dia à mesa-nolte. 

Dom. do meio-dia às 23h, Até 19 de dezembro. 
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Leitores 

MENSAGENS caRTASGOGLOBOCOM,BR 
Astartas contendo telefone é endereço do dolor, derem ser diripoadas A seção Leitores O GLOBO, Rua Mar ds de Formba25 CEP 20230-240 Pelo fas 2534-5595 ou pela é-mai cartastioginha com e 

Cartão de Natal 

Desejo a todos um Natal alegre 
e “vacinado”! Que 2021 passe e 
leve embora o sofrimento é a 

tristeza! Que 2022 traga-nos de 
volta a alegria de viver e ser 

feliz no nosso Brasd, tão 

castigado nestes últimos três 

anos Temos resistido. Optamos 

pelavidãe nos vacinamos 
contra a Covid-I9 Prezamos 

nossa liberdade, mas 
respertamos o outro. Lutamos 
pelo bem e saúde de todos! 
Não desistamos do Brasil! 

Feliz Natal e um ano novo 

de paz e justiça! 
FERNANDA ROSA E DE HOLANDA 

RO 

O poder da palavra 

Uma das conquistas mais 

relevantes da ascensão de 

maravilhosas mulheres na 

sociedade, sem dimida, está na 
participação delas na vida 
jornalística. Quem quiser 

comprovar esse fato não den de 

ler a coluna "Sem vida nem 
liberdade” (10 de dezembro), da 

jornalista Flávia de Oliveira, que 
nos presenteia com uma máxima 

do historiador Luiz Antônio 
almas em homenagem à imortal 

Dona Ivone Lara: “Tudo que 
marre pode viver pela palavra” 

Em contrapartida, permito-me 
homenagear o mortal ministro 

da Saúde, Marcelo Queiroga: 
“Tudo que vive pode morrer 
pela palavra 

ABEL PIRES RODRIGUES 
Ro 

'Adeus, Gericinó'? 

“Soltem o Serginho!” eis a nóva 
palavra de ordem, como bem 

atesta a seção das cartas dos 
letores da 10 de dezembro, 

EVANDRO FAL Y 

Ro 

Clube 

O GLOB 

Conheça energéticos 

Aeroportos 

A materia “Limitar voos da 
Santos Dumont daria folego 
para à Galeão” faz supor que 

o problema é 6 fluxo dos 

passageiros nos dois aeroportos. 

A diminuição de passageiros no 

Galeão tem sido causada pela 
pandemia, mas, ém tempos 

normais, à causa é à ineficência 
dos órgãos oficiais de apoio ao 

turismo, que, entre outras corsas, 

não sabem trabalhar para facilitar 
6 acesso do turista aos atrativos 

naturais da cidade. No Tom 
Jobim, 0 passageiro precea 

enfrentar a insegurança da Linha 
Vermelha e não dispõe de 

transporte confiável e com tarifa 

acessivel. Falam em construir um 
metrô de superficie, do Galeão ao 

Centro, Com uma parada na 

Rodovária. Mas voltam a 
cometer outro erro ao planejar 

uma estação na Maré, pois o BRT 
que foi criado para atender 0 
aeroporto se tornou inviável para 

os viajantes, pois percorre cerca 
de 45 estações. Em Nova York, 
cidade que não tem atrativos 

naturais como Rio, O governo 
está gastando bilhões para 

atender turistas e modernizar 0 

aeroporto La Guardia. localizado 
no bairro Queens, a cerca de 
15km da Times Square, e não se 

tem notícia de debate ou conflito 
com autoridades da aeroporto 

internacional JFK, que fica a 

22km do centro da cidade! 
ALBERTO CAVALCANTI 

RIO 

Prezado governador Castro, 
prezado prafeito Paes, à 

importância e anecessidade de 
agilidade dos aeroportos para a 

nossa cidade é óbvia, tanto como 
a kgação entre os dois. 

Em vários países do mundo, 05 
aeroportos estão perto do mar & 
por isso tem ligações marktimas 

também. No Rio, são duas ilhas, 
no interior de uma baia sem 

para nin 

20% 
desconto 

Comida italiana 
ém 

colocar defeito 

Pizzas, massas, 

risotos, saladas e ante- 
pastos são algumas das 

deliciosas opções do 

cardápio italiano da Tra i 

Gusti em Niterói,onde 

ondas, & par isso temos a rara 

facilidade de cobrir o percurso 

em menos de 20 minutos 
sem trânsito Fica assim a 
possibilidade de fazer check-in 
em um e embarcar no outro 

Os mesmos ônibus que 
mavimentam os passageiros 
podem entregar para o pibr, de 

onde, sem mais perda de tempo, 
podem embarcar direto no “pier” 
da aeronave, Isso é rápido e 
econômico. Tem embarcações 

demais, passageiros de menos. 
Os dois aeroportos tem vários 
piers em volta de cada um. E 
mais, do porto de vista turistico, 

os passageiros senam brindados 
com um passeio, turística, que e, 
para quem cconhece, único 

no mundo. deslumbrante, 

é prazeroso. 
Pensem nisso! 

RODOLIO TEICHMER 

PETRÓPOLIS RU 

Passageiros 

Por que não aplicar, nos 
aeroportos, 05 mesmos 

procedimento de quem 

não tem visto nos passaportes? 

Reteriam-se os passageiros 

que na origem: deveriam ter 

sido fiscalizados pela vigilância 
sanitária e não foram, 
Ficariam retidos nos aeroportos 

até o próximo voo de retorno 

ao pais de onde vieram 

PAULO CESAR FHILOT EARRADAS 

Ro 

País carnavalesco 

Assíduo leitor da coluna de Ruth 
de Aquino, venho parabenizá-la 

pela sua paça desta sexta-feira 
(“Quarentena de 5 dias é 

patética”, 10 de dezembro) 
O Brasil é definitivamente um 

pais camavalesco. Infelizmente 
no mau sentido, À portaria 
interministerial que estabelece 
as condições para a entrada de 

viajantes intermacionais no Brasil 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
CONSULTE CONDIÇÕES DA OFERTA MO SITE CLHBEÓELORO COM BR 

à - assinante O GLOBO tem 

orgânicos e saudáveis | 2osdecescontono 
totaldaconta Acteria 

e válida parao horário 

Mesmorespon: linha Organique de almoço, aos sábados 

saveis por entregar Energy, a “recarga” edomingos, de 12h 
maisenergiaaonosso  vermacompanhada às 15h30m. Vejamais 
organismo, energéti- de uma plura'idade de no site do Clube. 

cos ainda podem ser sabores brasileiros: há 

muitosaudáveis: você energéticos de guara- 50% 

sabia? Parceira nã, ervamate 

doClube,a = eaçaltodos cana 
Organique e vendidos no 

especializada sabia? mercado nacio- e 38 O Natal 

na produção era nale internacio- marca a épocamais 

venda de produtos nal AssinanteO GLO- magica do ano, não 
orgânicos, incluindo BO compra com 20% hamaneira melhor de 
energéticos — aem- OFF em pedidos acima vivê-la senão na plateia 

presatambémdispõe  deR$100no portal da do espetáculo de ballet 

de deliciosos chás marca, Confira deta- “Conto de Natal em 
gelados. No caso da lhes nositedoClube, cartaz no Teatro Ria- 

LOTERIAS Oiee dese choca ca dteudiado Ersbess 

Sábado 1112.2021 | O GLOBO 

Ó À prisão da banda Planet Hemp 
NAmES Grupo foi detido em Brasília acusado de apo ogia 0 uso de drogas em 1997 

& uma piada de mausissimo 

gosto. E mexequivel na prática. 

Não seria muito mais simples 

exigir dos viajantes comprovação 

de vacinação? Por que razão 
montar esse tealro bulo que 

pretende enganar apenas 

aqueles que se deixam enganar? 

Se o Xexão já taria chancelado o 

mata do ano, o que dizer do 

Sergio Porto? Para uma nova 

edição atualizada de seu 
“Febeapá”, o terreno é fértil. 

RUY CASAES 

RD 

Clube Militar 

De tão ridicula, a palestra 
programada para ontem na sede 
do Clube Militar sobre efertos 
adversos das vacinas e 
implicações na segurança 

nacional não mereceu uma linha 
sequer nos meios de 

comunicação. Ficamos sem 

saber se os participantes 
puderam assistir a0 evento no 
interior do clube, já que para isso 
deveriam apresentar um 

certificado de vacinação exigido 
pelas autoridades do Rio de 
Janeiro. Será que essa exigência 
incluia a palestrante? 
O pior de tudo é ter que ouvir de 
um colega (que sempre respeitei 
por suas altitudes!) a afirmação 

de que não tra tomar a dose de 

reforço por não acreditar na sua 

eficácia, apesar de já ter se 

vacinado. Prefere acreditar nessa 
palestrante (quem é mesmo?) do 

que se proteger e proteger seus 
familiares & amipos próximos... 

MARCOS BONIN VILLELA 
RI 

Tudo pela Disney 

Nenhuma medida foi tão eficaz 

para obrigar 05 negaciontstas a se 

vacinar; a obrigatoriedade de 
apresentar o passaporte de 
vacina para viajar. Emnome do 
lazer, vale tudo, até contrariar os 

Ballet, música, cores e magia 
em espetáculo natalino no Rio 

seus princips. À viagem para a 

Disney não pode mais esperar. 

NILA MLARTA Dis CARA SNQUENRA 

RO 

Baita negócio 

Para entrar no Consulado 

Americano no Rio, a fim de 
pedir o visto no seu passaporte, 

você é solicitado a deixar o seu 
celular do lado de fora, 

Imediatamente (três segundos 
após), na própria porta de 
acesso, aparece um “locador” 
oferecendo por R$ Da sua 
guarda externa Dois 

problemas: em nada resguarda 
asepurança do consulado, 

porque q celular fica 

exatamente com o pardo 
vendedor na lojinha na porta 
de saida do prédio consular. 

Com 200 atendimentos 
por hora, anualmente 
podem movimentar cerca 
de R$ 2,4 milhões livres de 
imposto, 59 Deus sabe quem 

são os “proprietários” desse 
rico comércio que o consulado 

promove sem querer no Rio 

de Janeiro (mesmo sem dolo) 
e provavelmente em São Paulo, 

Porto Alegre e Recite. 
Recomendaria ao Consulado 
a à Polícia Federal olhar de 
perto esse mercado onde 

falta transparência e sobram 
oportunidades ilicitas! 

JDÃO TEIXEIRA DE AZEVEDO NETO 

Ro 

Mudanças na Carta 

A estabilidade juridica sempre 
foi considerada essencial para à 

evolução da sociedade e dos 

negócios. E ela começa com 

uma Constituição que se 
pretenda quase que imutável 

(ver a Constituição americana 

à Mapna Carta ). Está claro que 
em algum momento podem ser 

revistas — o desenvolvimento 

da sociedade e da tecnologia 

1/12/87 

his 
1 o 

chuelodesdeaúltima Papai-Noel eles são 

quinta-feira até O transportados para o 

próximo dia 19. Assi- Polo Norte, onde sim- 
nado pela bailarina bolos natalinos pa- 

DalalAchcar expoente  nhamcorevida. Ássi- 
nacional na dança, nante OGLOBO com- 

cespetáculo conta pra ingressos online 

ahistória de uma com 50% de desconto 
menina chamada Háprotocolos sanitári- 

Flora. Junto aos armi- os contra a Covid-19 
gos eladormeesonha  nacasa Saibamais 
enquantoesperapelo  nositedoClube, 

dama no ia decotepais CER podem 

impõe transformações 

Olhando esta PEC dos 

Precatórios, não me parece 

0 caso. "Se precisamos 

de espaço fiscal — tema 
momentâneo — mude-se 

a Constituição”! 
Pediria aos estudiosos do 

Direito que fizessem um 

levantamento de quantas 

vezes nossa Carta de 1988 

foi mudada em função 
de situações de momento. 

EDUARDO AGUINADA 

RO 

Há 50 anos... 

Parece ironia, mas a coluna 

Há 50 Anos estampou nesta 

sexta-feira capa de sua edição 

de 10 de dezembro de 1971 

com a seguintemanchete: 

“EUA reconhecem Brasil como 
uma das nações de mais 

rápido desenvolvimento” 

Literalmente, há meio século! 

Meu sarcasmo cabe aquicom 
uma retumbante, gargalhada! 
RITA BR TERCOURT 

EA 

Caixas de menos 

Sou cliente do Bradesco há 
muitos anos. Haviana minha 

agência no Jardim Botânico 
seis caixas eletrônicos. De 
repente, retiraram metade. 

Com os três que restaram, O 

que era fácil passou a ficar 

dificil, porque logicamente 
passou-se a formar filas. Só 

queria entender por que 550 

foi feito. Talvez não queiram 

mais clientes por lá ou 

qualquer outro misterioso 

objetivo. O fato é que tenho 
preferido fazer minhas 
operações num bánco 

concorrente all perto, 
esse sim, com muitos 
caixas eletrônicos, 

ANTONÃO SERGIO BENEVENTO 

RH 

HÁ 50 ANOS 
Fla dá Cr$ 1,5 milhão, Brito e Ney por Paulo César 

IMINENTE QUEDA DE DACCA 

E banal Ee dá DES E = 

Pa tri Fukl Eai 

A “novela” Paulo César x Botafogo chegou ao fim. 

Ontem à tarde, o Flamengo acertou sua compra 
por Cr$ 1.5 milhão, mais os passes de Brito e Ney, 
além de um jogo para a estreia do atacante 
contraseu ex-clube. Desse jogo, o Botafogo 
receberá Cr3 100 milse a rendaultrapassar 

Cr$500 mil, ou Cr$50 milsefor menor. Paulo 
César vai receber Cr$ 14 milmensais no clube 

da Gávea. No | Campeonato Nacional de Clubes, 
começa amanhã a fase decisiva com a partida 
Atlético Mineiro x São Paulo no Mineirão. 

LOTOMANÃA jcoscursa 22477 5.7.0.1 MB 20.28.38 di d2 Sb A SA SS (ED EB 7 ES SA QUINA froncurso 5774 É Bd 17 dd ST LUOTORÁCIL promcerso? 3841 4,6.7.€ 10 o aci 
em agésciaa o eis no sito da CEI pstque. sem ge bordo a ce techno 2 ú pare al Gimenes e Uh poli dios cinrigieica Dae pestiudtsderde estar deto 
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GUSTAVO 
POLI 

Ó 
esgota pgs ir e 

A cera no 
futebol brasileiro 

T=: soe engraçado. Talvez seja retlexo da 
assanhada picaretagem que nos oprime 

Mas poucas coisas são mais ostensivas e deli. 

beradas do que a cera no futebol brasileiro. É 
uma pandemia desprovida de vacina. Acon- 
tece em todo jogo. Em qualquer divisão, De 
certa forma, ela resume um pouco esse peda- 
ço de terra entre Oiapoque e Chuí. Os juizes 

respiram fundo. suspiram e acomodam. 

Na final da Libertadores, elevamos a en- 
cenação boleira ao estado de arte cômica. 

Deyverson conseguiu simular uma apres- 
são num tapinha do [ULE. Foi um cruzamen- 

to de O Grito de Munch com “Vai que Cola”. 

O atleta sentivocontato, ocontato velo, pe- 

rou um ganido, uma contorção, fraqueza 
nas pernas, joelhos dobráveis e corpo esten- 

dido no chão. Foi tão patético que até o árbi- 

tro argentino Nestor Pitana riu. Talvez de- 
vêssemos celebrar. Naquele momento atin- 
giamos o apogeu do descaro. 
Há muito de Brasil naquela cena. E o su- 

jeito que sai correndo com a mala de pro- 
pina no meio da rua e depois diz que des- 

conhece o conteúdo. E o cara que bota o 

nome damãe como senha da conta na Sui- 

ça e jura que nunca teve dinheiro lá fora. 
Esse cinismo não deixa de valer como en- 

tretenimento anos depois. Essa segunda 

década do Século XXI será exemplo de re- 
alismo mágico noscursos futuros de rotei- 

ro. Como assim tinha um departamento 

de propina? Sério? Hã, o político tinha 50 

EXPECTATIVA DE VOTAÇÃO ESTE ANO O 

milhões em espécie num apartamento? 

Oi oempreiteiroviroucorretor”? E menti- 
ra, né, esse negócio de placar da vida com 

600 mil mortos? O presidente deu remeé- 

dio praema e falou que quem se vacinasse 
podia virar jacaré? Cuma? 

Esse sanduiche de inépcia, petrolão, ra- 

chadinhae impunidade é nosso supremo de 
frango com tudo. Cada galalau que desaba 

num gramado ecoa es- 

Cada sa malandragem em 
malandro forma de orçamento 
que finge secreto. Tipo — eu vou 
lesão é um me jogar mesmo, todo 
depoimento mundo sabe que eu não 
diante de tenho nada... e dai? 
milhares de Vou gastar tempo pra 
otários que meu time ganhe e 

pronto. Você não pode 
fazer nada. Cada malandro que finge lesão é 

um depoimento diante de milhares de otá- 

rios. E oque faz a autoridade? A autoridade 

levantao braço eaponta parao cronômetro 
Tipo... fi nge uma apuração pi eliminar. Pro- 

mete que não haverá tempo perdido. E todo 

ton corre por feito definitivo para sua bio 

Nova Lei Pelé terá punições mais severas 
MAWES Revisão do bexdo traz mais rigor contra racismo e brigas em eventos esportivos 

Pri 
OQREDEL 

mundo finge que acredita. 
Como a impunidade é regra, todo mundo 

em vantagem faz cera, Goleiros desmon- 

tam. Gandulas trabalham em câmera lenta, 

Botas desaparecem. E uma pilantragem as- 
sumida, uma naturalização que reflete nos- 

so estágio ético, subtrai espetáculo e corrói 
a credibilidade do esporte. Na terra do foro 
privilegiado. ..enfrentara pequena infração 

pode serum caminho. Talvez numa adapta- 

ção tupi da teoria das janelas quebradas: 
combater o crime menore a: desord em visi- 

vel para gerar uma atmosfera de respeito às 

leis. E, olha, não é dilícil, Basta coibir a si- 

mulação agressiva e educar os atletas. 
Certa vez, nos anos BO, a arbitra gem hra- 

sileira recebeu uma injeção de rigidez — a 
chamada Cartilha de Teresópolis. Ela punia 

os minimos abusos. Jogador que tocasse na 
bola depois de falta marcada... amarelo 

imediato. Tentou aglometar perto do juiz? 
Cartão. Funcionou maravilhosamente até 
que, bom, a máquina de jeitinhos e acomo- 

dações entrasse em campo. Tipo... durou 
um més. Osistema é F maiúsculo, amigo. 

a 
Imbatível nas últimas temporadas e icone fora das pistas, britânico pode se isolar amanhã, em Abu Dhabi, como 

principal campeão da história da Fórmula 1. Mas o que faz um atleta ser considerado o maior de todos os tempos? 

— 
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As vitórias de f 
Hamilton na Fórmula 1 
[Por ano) 

200] AMME MA HM dom ei 28 Mo ME MK HMDÕÃhMHhHE HM AI 

Fale Pódios Pontos Voltas na 
Position ai na carréira conquistados E E liderança 

E 103 181 

ALGUNS RECORDES A SEREM BATIDOS 
Titulos consecutivos Voltas mais rápidas 

ao 
4.147,5 5.345 

Pódios consecutivos Vitórias consecutivas 

ele em algumas ocasiões e à 

comparação com seu idolo 
ainda o assusta, 

Mas Hamilton nunca es- 

condeu que seu objetivo é ser 
um icone além das pistas. 
— Não quero ser apenas 

ur atleta. Quero, quem sabe 
um dia, ter o impacto do Mi- 
chael Jordan, do LeBron Ja- 
mes, do Al, do Senna... — 

disse ao UOL hã dais anos. 

Nos últimos ancs, Hamil- 
ton tem trilhado com pertei- 

ção o traçado da “imortalida- 
de”. De perfil timido do início 
da carreira na Mclaren, ele 

se transformou numa cele- 

bridade dentro e fora das pis- 

tas ao se mudar paraa Merce- 
dese colecionar titulos. 

— Todo ser humano tenta 

deixar sua marca no mundo, 
transcender os limites do seu 
tempo. Os atletas conse- 

guem isso por terem uma ha- 

bilidade fora da média visível 
atodos. Além disso, cengaja- 

mento nas questões do seu 

tempo pode levá-lo a essa 
“imortalidade”. Esses requi- 

sitos vão mudando, pois o es- 

arte responde ao momento 
Yistórico em que ele é mani- 
festado — afirma a professo- 

ra Katia Rubio, da Escola de 

Educação Fisica e Esporte da 
Universidade de São Paulo, 
Desde a chegada à Merce- 

des, à heritnafidade lorte, 

ra o mundo em favor de cau- 

sas sociais maiores do que 
ele, Isso é para poucos. Ser 

campeão é um feito raro, acu- 

mular esse papel de agente 
transformador é mais raro 

ainda —diz Rubio. 

Hamilton e Max Ver stap- 

pen (Red Bull) têm 369,5 

pontos. O treino de classifi- 
cação será hoje, às 10h (de 

Brasília), mesmo horário da 
prova amanhã. Ontem, cada 

um liderou um treino livre 
em Yas Marina —um apeniti- 

vodo que está por vir. 

hibeliae! + Michar fa Micha: Sebasl am 

Schumacher DO) Schumacher PP Schumacher DEST Vette 
5 (2000 4 2004) io T qi 19 ne 9 

Lewis Legs Lewis Lewis 

Hami' tom Hamilton Hamilton Hamiibon 

A (20 A 2020) 59 E” 1 5 

Editoria de Ário 

TATIANA FURTADO ta se tornar um icone mun- lência, à que implica Con- 
Lataria furtados ogfoba tom br 

O eternodebatede melhor 

de todos os tempos da 
Fórmula 1 nunca terá fim. A 

depender da geração e dos 

gostos individuais, cada um 
vai eleger o seu preferido. 
Amanhã, a partir das 10h, 

entretanto, os números ab- 

solutos poderão condeco- 
rar, de vez, Lewis Hamilton 

comõo GOAT — sigla mm ini- 

glês para Greatest OfAIl Ti 
me, EXPTess do Ccopmuna pa fa 

tratar os maiores da história 

no esporte. Se conquistar o 

oitavo título, em Abu Dhabi, 
o britânico deterá sozinho 

os três principais recordes 

da modalidade: títulos, vitó- 
rias e pole position. 
A dimensão de Hamilton, 

no entanto, |á é discutida 

além das conquistas indivi- 

duais e do mundo da veloci- 

dade. Mas o que faz um atle- 

diallembrado por gerações? 
Os feitos atléticos, claro, 

têm um peso grande. Afinal 

sdo eles que darão a visibili- 
dade ao esportista e lhe per- 

mitirão transcender a pró- 
priamodalidade. Seem seus 

14 anos de carreira, Hamil- 
ton tivesse sido cam peão 

apenas em 2008. no Brasil, 

dificilmente seu nome esta- 
ria sendo discutido aqui, 

A modalidade praticada 

também tem seu papel. Fos- 

seo inglês multicampeão de 
umesporte pouco badalado, 

o tamanho da sua plória se- 
ria outro. À Fórmula 1 é um 
esporte tradicional e espa- 
lhado por todos os conti- 

nentes — atualmente não 
há corridas na Africa, mas 
há planos de retornar — e 

gera grande interesse. 
— Para se transtormar em 

GOAT é necessária uma per: 
formance atlética de cxce- 

quistas esportivas que não 
sejam somente numerosas, 

mas que ocorram em compe- 
tições com capital simbólico 
capaz de conferir o status de 

um grande feito — analisa 

Leda Costa, pesquisadora do 

Laboratório de Estudos em 
Midia e Esporte da UERJ. — 

As conquistas podem ter seu 

poder de repercussão multi- 
plicado dependendo do peso 

simbólico que certas compe- 

tições possuem. 

MUITO ALÉMDO ESPORTE 

Já é fato consumado que Ha- 

milton segue o caminho de 
figuras históricas do esporte 
— nãoátoa, tem à imagem de 

Muhammad Ali nocautean- 
do Sonny Liston, em 1965, 
tatuada em sua perna direita, 

uma representação da que o 
piloto tem como referência 

devida, O boxeador america- 
no já foi homenageado por 

que não abre mão das suas 

crenças, vem moldando sua 

carreira. O piloto compro- 
metido com o esporte, que já 

FEDCEU Ms d e una centena 

de corridas, é também o cida- 

dão negro e inglês, condeco- 
rado com o título de Cavalei- 
ro da Ordem do Império Bri- 

tânico, que reconhece os 
problemas do mundo. 

Da presença nas manifesta- 
ções domovimento “Rlack Li 

ves Matters” (Vidas Negras 
Importam) à participação no 

Met Gala ao lado de jovens es- 

tilistas negros convidados por 

ele, Hamilton vai construin- 

de a própria marca e consoli- 
dando seu lugar no panteão 

dos maiores esportistas de to- 

dos os tempos. Na sociedade 
atual, em que as narrativas he- 
rúicas são construidas por di- 

versos atores (mídias tradici- 
onais, redes sociais e fãs), a 
postura diante do mundo ga- 
nhou um peso primordial. 

— Ele supera o egoísmo da 

genialidade e se coloca nessa 
posição singular de olhar pa- 

VÁLDEUBADA PNEUS à PANTIE DO ARO pá, SERVIÇOS RE MIDI TAM = 
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O GLOBO senso 

ESPORTES 

SERÃO . 
AMANHA? 
Às projeções do 
GLOBO para a 
nova temporada 
VITOR SETA 

antas et ihagioho com bm 

Dye de de uma edição do 
Brasileirão que termi- 

noucom campeões brasilei- 
ros rebaixados e equipes 
que lutaram contra a queda 
chegando à última rodada 
com chances de Libertado- 
res, é dificil fazer previsões 
sabre o que pode acontecer 
na próxima temporada. 
Mas aspectos como o domi- 
nio do trio Atlético-MG, 

Flamengo e Palmeiras, à 

de rócada de um organiza- 
do Grêmio e a formação de 
uma nova “Supersérie Bº já 
rendem perspectivas do que 
esperar em 2022. O GLO- 
BO ouviu seus colunistas 

para entender o que é possi- 
vel avaliar desde já dos pró- 
ximos passos dos times bra- 
sileiros em competições na- 
cionais e internacionais. 
— Prevejo uma nova briga 

entre os três que fecharam o 
“pódio” em 2021. Talvez 
com ao Corinthians chegan- 
do perto. Fortaleza e Bra- 
gantino parecem consólida- 
dos, têm tudo para fazer 
mais uma boa temporada 
em 2022, mas a distância 

ainda é grande — afirma 
Martin Fernandez. 

Ele aponta um dado curio- 
sa que reúne os campeões 
estaduais de Rio (Flamen- 

go). São Paulo (São Paulo) e 
o Rio Grande do Sul (Grê- 
mio). Da ausência de títulos 
dorubro-negro à queda para 
aSérie Bdo tricolor gaúcho, 
passando pela briga contra a 
queda dos paulistas, a de- 

cepção deu o tom do fim de 
ano das três equipes: 
— Talvez seja o caso de 

aproveitar Os primeiros me- 

sesdo anodeoutra maneira. 

ACESSO MAIS DIFÍCIL 
Depois de uma edição que 
seacreditava ser a maior de 
todos os tempos da Série B, 

com a presença de cinco 
campeões nacionais, o im- 
previsível deuas caras nova- 
mente: Grêmio, Bahia, 

porte Chapecoense serão 
aponentes de Cruzeiro e 
Vasco, que tentam enfim 

chegar ao acesso após fra- 
cassos em 2021. 

Na nova temporada, o tor- 
neio ganhou participantes 

competitivos como o ltuano é 

a Tombense, que exigirão ain- 
da mais no que promete ser 

DE OLHO EM 2022 

GUSTAVO RETA FINAL 
POLI DA FÓRMULA 1 
O jeitinho e Hamilton a uma 
as simulações vitória da glória 

PAGINA 31 PAGINA 31 

Os jornalistas e colunistas do GLOBO votaram é escolheram quais clubes devem 

ser favoritos e azarões nas principais competições de 2022. Cada um pôde 

escolher mais de um time em todas as respostas. 

Quais clubes são favoritos 
ao título da Libertadores 
20227 

6) Pameiras 100% NENE 

E Flamengo 

gs River Plate 59% NS 

& Corinthians 18% MM 

? Boca jumors 6% E 

Dos clubes brasileiros, quem 
não tem chances de titulo na 
Libertadores 20227 

(6) América-MG 94% 

q Fluminense 77% HO 

E] 

“F Fortaleza 

- %h dos votos 

Lj Atlético-MG 100% 

Quem deve chegar em abril como 
candidato zo rebaixamento 
do Brasileirão 20227 

Mp Avai 100% + 

48 juventuce 100% TT 

O custa 82% 
& Coritiba 7% 

Gods Dá TT 

q) Atlético-GO 55% TENS 

9 Botatogo 47% TE 

WP sãoPavio 19% mM 
ai Santos 159% EM 

mi Ceará 0% EM 

4) Internacional 6% E 

É mhietco mm 
7 América: MG GR E 

TT TR 
Quem deve chegar em abril como 
candidato 20 acesso à primeira (EB Bragantino 65% TA 
divisão na Série E 20227? 

É Athietica 

ko) Cormtkians 25% EM 

Quem deve chegar em abril 
coma favorito ao título do 
Brasileirão 2022? 

me Atlét co-MG 100% 

= Fiamengo 

O Pa meiras 

$ Cornrthians 55% OS 

Dmpeio 

uma apertada luta pela subida. 

Gustavo Poli vê a queda do 
Grêmio como um ponta fora 
da curva, dada a boa estrutura 
do clube tora de campo. Com 

um elenco considerado corm- 

petitivo no papel, os gaúchos 
cairam após passar 37 das 38 

rodadas na zona de rebaixa- 

mento. Apontando para o pe- 
so de decisões emocionais, ele 
não acredita que situações co- 

mo à da equipe de Vágner 
Mancini voltem a ocorrer tão 
cedo. Quantoa possível favon- 

65% TO é Grémio 100% 

& Bahia 4% 

& Cruzeiro 88% TR 
og Vasco 82% 

41 Sport ei 
É Chapecorse 35% TS 
EE Náutico 25% a 

TAP cab 25% a 
EB Guaran: 25% 
& Tombense 15% EM 
[= Vila Nova 6 E 

[6%] Operário Eu E Editora de Árie 

tsmo do tricolor, pondera: 

— Depende de como o 
Grêmio digerir à queda. 
Mas, teoricamente, Bahia e 
Grêmio são os clubes mais 
estruturados da segundona. 

Levarão a desvantagem do 
trauma e da brutal queda de 
receitas. Terão muito prova- 
velmente que reduzir o cus- 
to deseus elencos. Ainda as- 
sim, acredito que os dois se- 

jam favoritos para voltar. À 

situação de Vasco e Cruzei- 
ro ficou mais dificil. 

Na Libertadores, uma en- 
xurrada de clubes brasileiros 
pintará ainda mais a competi- 
ção sul-americana de verde-e 
amarelo, O tomeio terá nove 
representantes do país. Um 
fenômeno que acontece em 
um ano de demonstração de 

erio das equipes locais. 
Em 2021, os brasileiros prota- 
gonizaram uma dobradinha 
nas finais da Libertadores e da 
Sul-Americana. 
— Os nossos clubes têm 

uma capacidade de investi- 

Números explicam prêmios a Hulk, o melhor da Série A 
Atacante do Atlético-MG encerra Brasileiro como principal destaque individual; Gustavo Scarpa, do Palmeiras, é 0 garçom 

esta vez, não deu para à 

D quarteto Gabigol, Bru- 
no Henrique, Arrascaeta e 
Everton Ribeiro — desta- 
ques do Flamengo e do Bra- 
sileiro em 2019 e 2020. 0 
torneio disputado este ano 
ficará marcado por outro 
nome. Não há como pensar 
na edição 2021 sem associá- 
la a Hulk. O atacante do 
campeão Atlético-MG se 
sobressalu nos principais 
quesitos individuais e to- 
Firrou para sio protagonismo 

da competição. 
O jogador de 35 anos não 

foi o artilheiro da competi- 

ção — halançou as redes 19 

vezes —áà toa. Ninguém foi 
tão perigoso na frente quan- 
to ele: O atleticano teve a 
maior média de finalizações 

do Brasileiro. Tanto no geral 

(32 por partida) quanto 
certas(1,3). Os dados são de 
site especializado em esta- 
tisticas Sofascore, 
Somando as vezes em que 

elo mesmo marcou com as 

assistências saidas de seus 

pés, Hulk participou de 26 
dos 67 gols do Atlético-MG 
no campeonato. Ou seja: do 

total de vezes em que a equi- 
pe balançou as redes, em 

39% houve à envolvimento 

direto de seu camisa 7. 
Como um atacante que 

não joga apenas centraliza- 
do, Hulk também terminou 

o Brasileiro entre os que 
mais criaram grandes chan- 
DES para sçts COM pane i- 

ros. Foram dez, uma a me- 

nos do que os lideres do que- 
sito (Gustavo Scarpa, do 
Palmeiras, e Bruno Henti- 

que, do Flamengo). 
Nãoátoa ele foiescolhido 

o craque do Brasileiro em 

premiação realizada ontem 

pela CBF —pela manhã foi 
agraciado no tradicional 

FLAMENGO mengo para a tem» FLUMINENSE deles éovolante 

Pçs ond poradac0zP Osdois Tricolor perto | FeipeMeio.que 
tem renovação Diegos renovaram dos primeiros realizou exames é 

publicad a pela terceira vez, reforços esperadono Riode 
enquanto o lateral- Janeiro na próxima 

esquerdo entrarádia semana para assinar 

—= 1) Eat Infor- 1º dejaneiroem seu — Fluminensedeu contrato. O ouiroê 

mativo Diário (BlDjda segundo acordo. importantes passospara  MarioPineida, lateral- 
CBF publicouasrenova- Bruno Viana, que ter os seus primeiros esquerdo do Barcelo- 

cões de contrato de tem vinculoalé3l de reforços para a disputa na de Guayaquil. Às 

Digo Alves, Diegoe dezembro, não vai da Libertadores em conversas têm cami- 
Filipe Luis como Fla= mesmo permanecer, 2022 Omais impactante  nmhadobem. 

Bola de Prata, da ESPN. 
A seleção do campeonato 

contou com cinco jogado res 

do Atlético-MG (Alonso, 
Arana, Jair, Nacho e Hulk), 

Ano incrível. 

Hulk, atacante 

do AtétcoMG 

emparida 

contrao 

Bragantino, 

pelo Bras leirão 

trésdo Palmeiras (Weverton, 
Gustavo Gómez e Raphael 
Veiga), um do Flamengo 
(Michael), um do Fortaleza 
(Pikachu) e um do Internaci- 

mento maior. À nossa moe- 

da, mesmo desvalorizada 

em relação ao dólar e ao eu- 
to, é mais forte do que a de 

vizinhos. E as situações co- 
mo a da Argentina não são 
das melhores em termos ad- 
ministrativos e financeiros. 

Sempre tem espaço para um 
sul-americano surpreender 
e. com base em um modelo 
eficiente, chegar longe. Mas 
atendênciaé queo Brasil te- 
nha de novo, nominima, es- 
ses três clubes (os semifina- 

listas Atlético, Flamengo e 
Palmeiras) com desempe- 
nhos importantes — projeta 
Rodrigo Capelo. 

Entre a equipe de Esportes 

do GLOBO, o Atlético lidera 

como favorito ao titulo do 
Brasileiro, seguido por Fla- 

mengo, Palmeiras e Corin- 

thians. Na parte de baixo da 
tabela, Juventude e Avai são 
vistos sob maior risco de que- 

da. Mas o campeonato é im- 
previsível, alerta Marcelo 
Barreto, que observa uma “li- 
nha tênue” nasarriscadas de- 

cisões esportivas de clubes 
com menor investimento, 

— SE plixarmos um ano pa- 

ratrás, nos lembraremos que 
São Paulo e Internacional 
brigavam pelo título, Foram 
dois clubes que disputaram 

lá embaixo na tabela deste 
ano. E muito dificil apontar 
continuidade no Brasileiro, 

já que os clubes têm uma si- 

tuação financeira instável. 
Para Carlos Eduardo Man- 

sur, as condições conjuntu- 

rais estão ep para que [h) 

trio Fla, Palmeiras e Galosiga 
como favorito, mas ressalta 

que tudo depende da condu- 
ção dos projetos. 
—O que pode atrapalhar é 

ter erros de projeto, falta de 

ideias claras de jopo, insta- 
bilidade de treinadores, 
Nesse momento, quem tem 
mais trabalho de casa a fazer 
éo Flamengo, queaindanão 
tem treinador escolhido e 
precisa ser bem criterioso 

nisso, embora ainda tenha 

condições de brigar por to- 
dosos titulos, 

omal (Edenilson). Cuca foi o 
melhor técnico e André, do 
Fluminense, a revelação. 
Um nome menos badala- 

do também encerra o Brasi- 

leiro em alta, Gustavo Scar- 
pa foi o grande garçom do 
campeonato. Além de ter li- 

derado em grandes chances 
criadas, o meia do Palmeiras 
toi o campeão de assistênci- 
as (13) e teve a maior média 
de passes decisivos (2,4 por 
jogo) — aquele que encon- 
tra um companheira aberto 

lazendo o corredor por um 
dos lados do campo antes do 
cruzamento ou então aque- 
le que inicia uma triangula- 
ção que vai terminar dentro 
da área. Números que con- 
firmam a volta por cima de 
um jogador que chegou a ter 

sua saída especulada na ini- 
ciodatemporada, 

BOTAFOGO emrelação a valores VASCO das promessas de 
Clube busca e tempo decontrato. Atacante destaque para a 

renovação Conforme noticiou o Morato é campanha de retor- 

com Gatito site Torcedores, O dispensado noa Série À oque 
goleiro pediu um não aconteceu. Seu 

aumento salarial, desempenho ao 

—atito Fernández  alémdevinculoaté O Vasco anunciou  tongodo anooscilou 

játem conversas para dezembro de 2023.0 omtemque nãorenovará  eatorcidacruz 
renovar como clube. À Botalogo, por sua dcontratocomo ata- maltina chegou a 

diretoriaeo jogador vez, quer assinar canteMorato Ojogador  pedirasuasaida. 

tentam chegar em um como jogadoratéo veioporempréstimodo Moratotezsetegols 
denominador comum fimde 2022. Bragantinoe erauma em 40 partidas. 
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RIO GASTRS NOMIA 
VEM, QUE O EVENTO 
ESTÁ UMA DELÍCIA! 
O Rio Gastronomia já começou, e a edição 
202] estó cheia de atrações e novidades 
incríveis, mais espaço e ainda mais 
charme. Um programa perfeito com a 
cara da nossa cidade e que reúne tudo o 
que a gente gosta em um só lugar. 

Não fique de fora. 

Foto: Eduardo Uzol 

tY Roda-gigante de 20m de altura 

“* Aulas com grandes chefs 

ts? Programação musical de primeira 

tu Atividades para a criançada 

sf Quiosques de restaurantes e trucks 
famosos 

ti Feira de Produtores do Rio e Feira de 

Cachaças 

te? Um ambiente delicioso e muito alto 

astral 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, 

Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso em 

ingressocerto.com/riogastronomia 

ou na bilheteria do evento. 

mm A programação completa das qulas 
e os horários você pode conferir em 

riogastronomia.com 
(Driogastronomia 

Todos os protocolos sanitários indicados polos 
autoridados da saúdo o vigentes durante o poríbcio de 
reglização do evento serão soguidos. serao também 

exigido o passaporte da vacina, digital ou físico, com 
documento de identificação. Saiba mais no nosso sito 
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LUGAR DE 
MULHER E 
NA CIDADE 
BOLÍVAR TORRES | EF. lheres dentro da cidade são compreensão da cidade como 
PE TEMA DE LIVROS menos lineares que o dos ho- um lugar de justiça envolve 
É onda Leslic E PESQU ISAS mens, Envolvem mais para-  umcombate aos de 

Kern sempre viu as cida- ACADÊMICAS das no caminho deidae volta segregação e de invisibiliza- 
des como um - SAE ud É para o trabalho e passam por ção, que acabam reduzindo o 
dor para as mul sejaem AGEOGRAFIA zonas mais diversas (comer- acesso à experiência coletiva 

po tone FEMINISTA ist Ceó q Mi 
Londres e Ontário. Mesmo GANHA para realizar tarefas domeésti- PROBLEMAS INTERLIGADOS 
em áreas consideradas cas. Apora, falta pensaracida- Na realidade brasileira, estes cai emtiesedresiolato FORÇAPARA  uptmirdesalóger o temas tocam mo mai 
do tipo de assédio. e Il A urgência por soluções desafiadores, segundo Fajar- 
id dx upa SOLUCIONAR A vem a asi str do, porque ainda pao ac 
ram — ela percebeu que, além SEGREGAÇÃO vez mais discutido nasuniver- produzir a infraes 
dos riscos as mulheres, a sidades e na administração trutura necessária. Kem, 

lógica aa impunha difi- DE GEN ERO dascidades. Estadiososcostu- foca seus estudos em 
culdades ainda maiores para NOS ES PAÇOS mam citar dois grandes cen- de países ricos, concorda que 
as mães. Muitas calçadas, edi- URBANOS tros urbanos europeus como as diferenças devem ser leva 
fícias e veículos de transporte E referência positiva. Viena ba- das em contana proposição de 
úblico não eram acessíveis a tizou bairros inteiroscomno- — políticas. Mas se 

carrinhos de bebê Também cessidades de um viajante mes de mulheres e usou ar- sociedades esquecem que 
falavam banheiros limpos masculino C — diz quitetas feministas para pro- henkieerás estão italia 
ra trocar fraldas. E Kem, que é diretora de estu- si oxnurasários, lá — — Achamos que a infraes- 
Kem é uma das expoentes dos sobre mulheres egênero Barcelona coleta contribui-  trutura diz respeitoapenas ao 

da ia feminista comen- na Universidade Mount Alli- ções de mulheres sobre ques- ambiente físico e à economia, 
te que alternativas para son, no Canadá. — Apesar de tões como mobili- e que as “questões das mulhe- 
tomar ascidades menosexciu- décadas de pesquisas ihustran- dade, família, trabalho ecou- res" são e dizem res- 
dentes para as mulheres, Re: doas diferenças de gênero nos. tros pontos sensíveis, po: ao lar e às questões soci- 
cém-lançado no Brasil, oseu padrões de deslocamento, | —O conceito de justiça es- ais —diz a geógrafa. —Se pu- 
livro “Cidade feminista” (Ofi- pouco foi feito para abordar a — pacial tem crescido no âmbi-  déssemos entender melhor 
cina Raquel) aponta a origem desigualdade no transporte, tourbano —diz osecretário queotrahalhodecuidada, por 
do problema: o desenvolvi. Outra questão é que muitas de Planejamento Urbano do exemplo, é uma questão eco- 
mento urbano foi desde sem- na indústriadeser- Rio, Washington Fajardo. — nôúmica e de infraestrutura, 
pre pensado edefinidoa partir viçosaindasão bastantesegre- Deum certo tempo para cá, não veríamos as ideais femi- 
davivência dos hmense do — gadas por gênero, eissotoma houve uma inflexão nesta nistas e as necessidades de in- 
quea autorachamade“caráter mulheres mais v a ideiadequeo planejamento fraestrutura como concor- 
masculino do capital”, crises econômicas. deveria ser exclusivamente  rentesou separados. 

— Redes de transporte pú- Graças aos estudos na área,  umarranjo de infraestruturas 
blico e rodovias foram projeta- os governantes hoje jásabem que produzem desenvolvi- FLANAR COMO UM ATO DE 
das para as vidas, corpos e ne- que os movimentos das mu- mento econômico. E essa SUBVERSÃO, NA PÃG. 3 
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MABLAMA ROSADO 
muilana psd aguiar corr Em 
nho PAL 

s 300 obras da exposição 
“Tunga:  conjunções 

magnéticas”. que o Itaú Cul 

tural e o Instituto Tomie 

Ohtake abrem em conjunto 

hoje, abrangem desde traha- 

lhos do início da carreira, 
nos anos 1970, até algumas 

de suas últimas criações, da- 

tadas de 2015 — o pernam- 

bucan Ce passou a matar 

parte da vida no Rio morreu 
em 2016, aos 64 anos, em 

decorrência de um câncer. 
A maior exposição já dedi- 

cada no pais ao artista, no- 

me central da cena contem- 

porânea brasileira, revela 

tanto a pluralidade de sua 

pesquisa em diferentes áre- 

as do conhecimento quanto 

o caráter irrequieto de sua 
produção, dos desenhos às 

instalações que o projeta- 

ram no exterior, [justapondo 
materiais como cristais, hi- 

quidos, resinas, metais, te- 
cidos, papéis e fios. 

Os trabalhos de Tunga — 

nascido Antônio José de 

Barros Carvalho e Mello 

Mourdo, na cidade de Pal- 
mares, em 1952 — se es pa- 

lham nos três pavimentos 

doltaú Cultural, na Avenida 

Paulista, sem um aponta- 
mento retrospectr O, COM 

obras de diferentes épocas 

expostas lado a lado. No To- 
mie Ohtake, em Pinheiros, 

estão alguns desenhos e du- 

as instalações de grande 

porte, incluindo a “Gravita- 
ção magnética” que dá no- 

He ad tmstra. 

CORPOE SEXUALIDADE 
Para Paulo Venâncio Filho, 

curador da exposição, ape- 

sar de sua projeção no exte- 
rior, onde expós em algu- 

mas das maiores institui- 

ções do mundo —a exemplo 
da MoMA, em Nova York, e 

do Louvre, em Faris —, a 

mostrabusca jogar luz sobre 
a produção de Tunga para a 
próprio público brasileiro. 

— As ohtas não envelhe- 

ceram. Embora tenha peças 
em grandes museus, ele não 
foi descoberto no plano que 

merecia. Tunga tem uma 

importância única na arte 
brasileira. Não é [o produtor 
de] um trabalho conceitual, 
pop. minimal. Elesedesloca 

das tendências contem 

porâncas recentes. Parece 

até algo antigo, que poderia 
ter sido feito hã 200 anos — 
afirmão curador. 

Venâncio conheceu Tunga 

antes de sua primeira exposi- 

ção individual, em 1974. Am- 
bas estudaram Arquitetura 

na mesma Universidade 

Santa Ursula, em Botafogo, 
no Rio. Foram amigos e, da 

proximidade, o curador diz 

lembrar do “esplendor” com 

oqualoartista lidavacomsua 

produção artistica. Havia 

claro cuidado com a escolha 

de materiais e o rigor para 
executá-las 

Ele não visa obra de ar 

te como uma coisa qual- 
quer. Sempre teve esse cará- 
ter de [considerar a obra ar- 
tística como | algo mais ele- 

vado que as coisas comuns. 

Háalgo poético nas relações 
que ele faz, é intrigante — 

explica Venâncio. 

No ltaú Cultural é possi- 
vel ver obras que repre- 

sentam dais temas recor- 

rentes na obra do artista: O 

corpo e a sexualidade, Ha, 

nesse cenário, os mais di- 

ferentes tamanhos e 

versões de dedos, ossos e fi- 
os de cabelo. O cor po fe- 

minino surge em dese- 

nhos guardados em ca- 
dermetas de artistas e em 

BRASIL 
EENCONTRA ( 
ARTE 
E TUNGA 

EM SÃO PAULO, 
MAIOR EXPOSIÇÃO 
JÁ DEDICADA AO 
PERNAMBUCANO, 
MORTO EM 2016, 
REÚNE 300 ITENS 
INCLUINDO OBRA 
VISTA UMA ÚNICA 
VEZ NO PAÍS, 
DURANTE A 
BIENAL DE 1987 

+ 

Pd 
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Sem Título (1970). Sem fazer retrospectiva temporal, espos ção mostra pluralidade de Tunga 

Sem titulo (2007). Ha exposição estão itens 

destele.maisce 30 obras decoleções 

privadas E sata de abervos publNos 

ELA PA LÓ DG SO 

ndo PAL Dar Gac ha 

AE ÇA PTI MAÇÃ 

Trança (1984) Obras 

sobre corpo e sexualidade 

esião no Hai Cultural 

versões maiores, enquadra- 
das e expostas nas paredes. 
Hã também a visão de den- 

tes em variadas versões. Em 

resina, prepar ados em tama- 

nhos semelhantes aos natu- 
rais & em uma cascata metá- 

lica de alumínio, agiganta 
dos. O motivo para essa ob- 

sessão, o artista explicou em 
uma entrevista em 2010 

“Eu acredito que a boca seja 
uma bela galeria de ossos, 
onde os 05505 humanos são 

expostos. Quando você sor- 

ri, você está mostrando seus 
oss0s, É a Coisa mais interna 
que você tem”. 

'GRAVITAÇÃO MAGNÉTICA! 
Reunindo itens de atelie, 

maisde 30 obras de coleções 

privadas e seis de acervos 

públicos, a exposição ofere- 
ce ao público, no Tomie 

Ohtake, a oportunidade de 

ver a remontagem de "Gra- 

vitação magnética : o espi- 

gão metálico de 10 metros 

de altura, de onde sal uma 

cascata de 300 quilômetros 
de fios de metal, foi instala- 

do uma única vez na 19º Bie- 

nal de São Paulo em 987.0 
espaço também, exibe o fil- 

me-instalação “AO” (1981), 

que atualmente só pode ser 

visto na galeria dedicada a 
Tunga em Inhotim (MG). 

“Gravitação magnética” se- 

ráuma descoberta inclusive 

para Antônio Mourão, filho 
do artista e presidente do 

instituto que preserva o le- 

gado de Tunga: 
— Eu não vi [essa abra]. 

Terei essa emoção pela pri 

meira vez agora e quero que 
todos que não tiveram essa 

oportunidade possam expe 

rimentá-la. E quem, por- 

ventura, esteve na Bienal 

em que foi exibida, quesinta 
essa emoção mais uma vez. 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Para Otávio Múller (Paco) e 

Ana Baird (Nicole) em “Um 

hugar ao Sol, novela com 
direção artistica de Maurício 

Farias. À primeira cena deles, 

no estudio de dublagem, já 

toi genial. emocionante. 

imagina o que vem porai 

Para a facilidade com que 
Túlio descobriu a verdade 

sobre € hristian em “Um lugar 
ao Sol” Primeiro, recuperou 
rapidamente imagens muito 

antigas de câmeras É achou 

de cara uma funcionária do 

IML que aceitou suborno 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

Viena. Cidade é 
vista como 
referêncianas 

po ticas 

urbanas para 

mulheres 

FLANE 

Nº por acaso, a geografia 
feminista vem ganhan- 

do relevância no mundo 
pós-movi mento fmetoo. 

Autoras como a americana 

Lauren Elkin, que fez suces- 
so como livro “Flaneuse — 
Como reconquistar a cida- 

de passo a passo” (em tradu- 
ção livre), costumam com- 
parar a experiência de an- 

dar nos centros urbanos 

com a do assédio notraba- 
lho. Seu livro, que de- 
verá ser lançado no 

Brasil no primeiro 
semestre de 2022 | 
pela Fósforo, rea- 

propria a arte de | 

Lauren Elkin. 

Autora faia 

da reconquista 

das cidades 

Danton Mello, já 
sem os apliques que 
usou em “Um lugar 

ao Sol”, rodando o 

filme “Ninguém é 
de ninguém” com 
Carol Castro. No 

longa, baseado no 
livro de Zibia Gas- 
paretto, eles são um 

casal, Paloma Ber- 

nardie Rocco Pitan- 
ga estão no elenco 

COMO 
UMA GAROTA 

Hanar (caminhar devagar e 
sem rumo). À prática se es- 
palhou no imaginário social 
apartir do século XIX, espe- 

cialmente pelas experiênci- 
as descritas por autores ca- 
mo Charles Baudelaire, que 

se dventuravam pelas Euas 

sem enfrentar os mesmos 
obstáculos que as mulheres, 
Afinal, o direito deles ácida- 

de era garantido, “como sea 
pênis fosse um acessório 

ambulante obrigató- 

rio", escreve Elkin. 

Aescrtoramostra 

o que é flanar como 
uma mulher em 

grandes cidades co- 
mo Nova York e Pa- 
ris, As dificuldades 

ainda são mui- 

“tas, como 

ela enu- 
mera cem 

b 

a 
A 

mr a” 

La RA 

ai, a um 

1, 

= eh 

a 

uma entrevista por e-mail: 

— S0tri assédio, agressão e 

catcalling (assabios, apalpos, 
entre outras abordagens não 
solicitadas na rua) — conta. 
— Quando homens passam 
na calçada, eles não negoci- 
am comigo sobre quem vai 

andar por qual lado. Eles 

avançam me forçando a 
contorná-los, Ficou claro 
para mim queascidades não 

são feitas para as mulheres 
quando não havia luznas ru- 
as para que eu andasse segu- 
ra. Ou quando bancos são 

feitos para pessoas mais al- 
tas (ou seja, homens) e fa- 
zem minhas pernas balan- 

çar quando sento. 

Neste sentido, ocuparaci- 
dade como uma mulher, 
acredita ela. seria hoje uma 

espécie de desobediência. 
— Quando reivindicamos 

um pouco deespaço público 

nós nos recusamos a nos 
conformar com certas idei- 

as sobre como as mulheres 
devem ser, se parecer e se 
comportar — observa. — 
Então, sim, é um ato de sub- 
versão, (Bolivar Torres) 

Valentina Hersza- 

ge, no ar como Elá- 
viaem "Quanto 

mais vida, me- 

lhor!”, vai aparecer 

assim, bem dife- 
rente, em “O men- 

sageiro”, novo fil- 
me de Lúcia Murat. 
A atriz interpreta 

Vera, guerrilheira 
presa em 1969, 
durante a ditadura 
militar. “Um dos 

militares, interpre- 
tado pelo Chico 
Menegat, se com- 

adece e resolve 

faz azer a ponte na 
cadeia entre Vera e 
asuamãe, Maria, 

papel da Georpette 
Fadel”, explica a 
atriz. Ela precisou 

cortar os cabelos 

parao longa: “Co- 
moainda estava 
gravando anovela, 

tive que usar um 
megahair para as 
cenas da Flávia”, 
No site, a atriz fala 

maissobre os dois 
trabalhos 
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Projeto avança 

Anovelade Rosane Svart- 

man para a faixa das 19h será 
ambientada no Rive já tem 
diretor. Será Paulo Silvestri- 
ni, antes escalado para as 
duas temporadas de “Malha- 
ção” que acabaram cancela- 
das. A estrela está prevista 
para novembro, Os traha- 
lhos começarão em abril. 

Preocupação 

O público está curtindo 

Santiago (José de Abreu ) 
em “Um lugar ao Sol”, De- 

is que ele sofreu um in- 

arto, os espectadores cor- 

reram para o Google para 
saber se o personagem mor- 
reria. Esta semana, as pes- 

quisas sobre o assunto cres- 
ceram mais de 5.000%, 

O desfecho dos Roy 

Fãs de “Succession” se sur- 
preenderam Com dantincio 

nas redes de que a terceira 
temporada terminará ama- 
nha, no nono episódio. As 

anteriores tiveram dez. Pro- 

curada, a HBO diz que isso 
“depende da narrativa de- 
senvolvida pelas roteiristas e 

de decisões da direção”. Ou 
seja: não responderam. Se- 
gundo a imprensa internaci- 
onal, a redução aconteceu 

par atrasos nas gravações. 

Pega na mentira 

Flávia Alessandra, Luis Mi- 
randa eo padre Fabio de Me- 
lo serão os jurados de “Acredi- 

te em quem quiser”, quadro 
do “Domingão com Huck” 
que estreará em janei ra. Três 

»ss0as COntardo à mesma 

istória, mas apenas uma 
delas viveu de fato a situação. 

O NO ATNEO 
ÁGUA MININAL NATURAL 

Sage = 

PERFEITA POR NATUREZA 

[2 PH NEUTRO: 

(2) MENOS SÓDIO; 
EM + = p= Ê 
titia COrcaTiiceSOAM 

e sra ALTAS DA MANTIQUEIRA: 

às irohianda do Bras) aevduzem 4 melhor Agua 
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OBITUÁRIO « MICHAEL NESMITH, é 

VOCALISTA E GUITARRISTA DOS MONKEES 
WE e guitarrista dos 

Monkees, Michael Nes- 
mith escreveu muitas das 

canções do quarteto pop nos 
anos 1960, antes de migrar 
para E] country-rock Com a 

First National Band. Nesmith 

era conhecido como “o 
Monkee com touca verde”, 
acessório que usava na sitoom 

na qual a banda se lançou, 
tendo depois saltado da ficção 
da'TV paraos palcos. Ele com- 

pús algumas das canções mais 

conhecidas do grupo, como 

“Mary. Mary”, “Circle sky”, 
“Listen to the band” e “The 

girl 1 knew somewhere”. Em 
1967, liderou o movimento 
para que Es Monkees prássas- 

sem a ter controle criativo so- 

bre suas rmúsicas. À partir dai, 
eles se converteram mum gru- 
po com trabalho autoral, lan- 

çando”Headquarters” e ou- 
tros álbuns. Em entrevista pa- 
ra a revista Rolling Stone em 

2012. Nesmith explicou o 

porquê de, apesar do imenso 

sucesso que a banda tinha, ele 
insistir para mudar as coisas. 

“Eramos apenas garotos com 

gosto musical próprioe prefe- 
riamos gravar canções de ada (ii 

a gente gostava”. 

Nesmith morreu ontem, 
aos 78 anos, em sua casa, 
cercado pela família, pacifi- 

camente e de causas natu- 
rais”, disse sua família em co- 
municado. Casado três ve- 

zes, ele deixa quatro filhos. 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(a ÁRIES (21/34 20,04) Dersasta: Fogo Modalidade: ispuisia 
» Bigpsá domplamertas Less Rapasto Vire Sabes à sigo Desiaror 

Curandes plamos despontam no horizonte, por cm 

pelo lhe gerândo grande empolgação é, par oulro, algumas 

preocupações Faça uma pávea Che prá centro o encare seis 

medios. Eles são [ritos dia suá imaginação 

TOURO (ria a 20/55 tremendo: Terra Montsieado: Foes apra 
que photo focado Begumte bras Tone o uigee: Srbçação 

Não se bestime sua capacidade do manifestar 2008 

sonhos invesbpue seu interior, enconter begos com E traga-os à 

superticia Hojosau conforto o alegra mstá em compartilhar 

ma sensibilidade com o menda 

4 “ro Com plo riaar. Squirt Roe fe tec Said de Bra 

DO] tuaicade Hojo será dificr tomar decisões. À dversda- 
de do possibi idades e desejos que lhe acometem poderá lhe 
jogar mem compleso labirinto inbagee-se 20 uno natural & 
dee que a veda lha conduza com aleto 

GÊMEOS (21/54 20/6) mese te dx Metabezor tichas 

JOGOS 

LOGODESÁFIO 

POR SÔNIA PERDIGÃO 

CÂNCER (21/6 a 22/7) temer. Água tssaliado toquina 
8 Spa deenem beta Cucutcónrro Megeeio: Liss Gunbns me nhgisa 

e ruspeção VOCÊ será Cormbeido d partilhar sua potên- 

Da com o mundo Não esqueça de que à verdadeira torçã sé 

manifesta por imeio da gentieza do budado e do aleto Lemibre- 

se de quem sbCÊê É d dá sua dire coragem 

LEÃO (23/72 22/8) Derecte foge Madattdadecfios Sagra 
esemeplees ré dure, Regemtoc od Gobem a igor Cippceacaer ur 

Hoja você poderá desfrutar do prázer de sor quem é 
som sa esequncar do quem mincia deseja se formar Lssifrua ca 
autoconfiança capilar possibelicdacdes, Não sorsegue aneuanto 
não scançar peug objebyos 

VIRGEM (2/84 22,00) iuemento: Lerra Modalidade Meriva 
Spas Complementar Peteca Regenbe IMecóno. Sobra a siprec Clio 
Suas emoções lhe demandarão atenção hoo e será 

prudente dar-lhes o devido cuidado. Passear por sea história e 
desapegar-se do que não faz mas sentido poderá ses importan- 
La para Começar múvos ciclos 

Foram encontradas 24 palavras: E de 5 betras, PO de E letras, 2 de 7 

letras. além da palavra original. Com a sequência de letras RU foram 
anconizadas E palavras 

Instruções: Esto jogo tom os seguntes objotivos 1 Encontrar à palivra 
original vilizando todas às lotrás contidas aporas nó quadro maior 2 

Com eélãs mesmas letras formar à musor juimera postivel de palsvras 

de E lairas ou mais 3 Achar outras palavras (de 4 lntras ou mas) com 

o alo da seguéncia cd letras do quadro menor As letras só porbesão 

ser usadas uma ver em cala palavra, Não valem verbos, pras o 

nomes própros 

“SrupA “EJNI] ASP *EANU 
“ENBNU IH SER 2 EOUGIÕOS E UM JUSTA | ESSUAAS EINEEO fl ESIDA “ENISDA “GISU] “SEARA “SMEM TSE 

“ER “EDNA ELSE “EMID | EVA “ESA ORI CEO] “EISAT “RAIOS “PIAS BUS EMOS “ERAS DIS] SONF SOpóniOS 

organis- | Auto [ “Soja 

Ta tur, irado na | 
deu | pot 

Apresentadora 
do humorístico 

“Dani-se”, no GNT 

interme- 
bário de 

; flexivel 
ne evi- 
socia 

individuos 
tam o com 

EDCEDSLECECDCOD 
EDQLGOLDGURCUl 
Disj=jej=p ep juel=|=[ == 
Elo DODGE 

DJ=j=[ |=[=[m[seju[me] J=[u (us 
EDORDCDDERRDCCS 
ERNEDEUEDRECOR 

e oglobo.com.br/cultura 

Membro | 
atrofiado 
do quivi 

EJUA OpuBnpa/g, tudrg — pdodos BANCO 

Sucesso na TV. Artista era “o Monkee com touca verde” 

LIBRA (23/5 A 22/00) Demesbe de Mooiutid ade iepuitos 
Sara complementa dem Repardo várco Gabi a aiprecêica 

Atotna hoje podará tomas ares de faritásia, E se 

decor eva pela imág nação será de grânde valor invbria à 

trdem das cosas (nganice-se pe'a liheção e vá donde d sua 

Euiisadiade chamar. Entrego e-so, 

PN ESCORPIÃO (23/10 A 21/11) besecte: iqua Motsicade 
ms ivo pra cpm plsnardar foro Regue tr: Cletdo febres clgra; 

[Da atra tiems Você coca entre o qui lho dá prazer o 

aquilo que lhe cferace sogurança na vida Opte pelo que lho dá 

bHeoreladeo de ser quem você de assegure-se do seus própelos 
mistários, MM que esta teu grande poder, 

Te) SAGITÁRIO (22/01 A 21/12) tiomerie: Fogo sindaiindo 
E vhstiel Sipro complementar Gtmeos Beperieo hopeter Sabe à she 

Pa) Cortarça Hojé sua habi idade de expande as lronteiras 
da universo se votarão para seu mundo intenos Seu far poderá 
licar pequeno para sua nacese dade de espaço. Arraste 05 
mms CresçãO quanto quisar 

QUADRINHOS 
MACANUDO Liners 

E PLAVER 1 
PLAVER 2 

Tr, Em am pi 

das nd 

NADA COM COISA ALGUMA Jose Bguiar 

EG e Did 

O CORPO É PORTO tndré iztmes 

Sábado 11122021] O GLOBO 

CORRA! 
MELHOR SCRIPT 

de terror de Jordan Peele, 
“Corra!” (2017) foi eleito pelo 

Sindicato dos Roteiristas dos EUA o 
melhor roteiro de cinema do século 
XXI, A lista compilou 101 obras. Em 
segundo lugar”, ficou "Brilho eterno de 

urna mente sem lembranças (2004), 
de Charlie Kaufman. “4 rede social” 
(2010),ºParasita” (2019), “Onde os 
fracos não têm vez” (20071), 
“Moonlight” (2016), “Sangue negro” 
(2007), “Bastardos inglórios” (2009), 
“Quase famosás” (2000) e “Amnésia” 
(2000) completam o top ten. 

Fo CAPRICÓRNIO (22/17 4 2071) Desesta: bens 
Ag O maisiissss esits os. ssbçra sentes star Caros leperte Sutue 

NE Cabos à tigre: Compromnas Aincia quit seja importânia pára 
vocÊ pisar eim Lérra firma, regar seu só será tondsrmmenta! para 

não emmjecér e manter a fert ladada da vida, Seja fheniae”, Adap- 

tar-se poderd ser vma borima de segurança 

=: AQUÁRIO (2141 4 19/7) temente: fe tios atbiade: fon Signo 
completar Lodo Guperás: Lerare; obra q igor: Estar Você 

poderá se sente gutocontiante o mas ctrista hoje, 
pesa tras oportumeades que alesvessarem sem cominho mas 

so espero sentado E preco ostatehecar umas pesçiu ra mtlua 

pra que a mágiea aconteça 

PEIXES (20/24 20/35) temente lgus Mosialdiade: tártival 
3 Sipro semp lementar virgem. Angerde Petoor Doboe a skgnar 

Comiempoção VOCÊ ve sentirá em continência Córm 

s2as emações e poderá tomar decisões que nlegrem o desejo 
ta sda mente com o do seu coração. Não cada à pressões 
enernas O sucaseo d fruto da sua semsib boado 

º JA TE CONTEI À 
HISTÓRIA DO PICOLE 
DE GROSELHA DA 

EdHgra: Gutrado Couiar (gabitágiobo cóm br, Editora aura: sia ben (ranyamlendiogiado com br) Editor assisienbe: Couurdo Roónigues (umodrigor Bog cho Com br) Diagramação: Gusisvo Arca (pdamnat rd gots com bile Jacgueina Dói 

fanguefdiagisbe com br] Telefones Rediaçãoc?534-5 703 Poblicidade 2534-4000 pubtoidadePogisho cam br Correspondência: Rui Marquês de PombuiiS €º anger CEP DDD 2D-240 
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CRÍTICA DE LIVRO * MUITO BOM 
ELSTRAÇÃO [E Lito FELECLAO PARA CAPA DO Li RODA 

CIMENOIMIANIO = 
MIOINTAUNTA: eo 

FILOSOFIA 

VASMIN NIGHI 
Espe asd prazos CHE RH) 

E” “O filósofo no porta-luvas”, Juliano Gar- 
cia Pessanha assiste à chegada dos recen- 

tes anos 20 e aponta para a urgência de um 

discurso filosófico antifatalista, capaz de rei- 
vindicar sua participação no presente, cons- 

tituir alianças, reconhecer diferenças e aco- 

lher demandas. Contra as teorias do time a 

fuga do real, Pessanha discuteaopção de alar- 
garmos o mundo no qual estamos inevitavel. 

mente inseridos. Segundo o autor, boa parte 

da teoria critica que emerge no século XX, 
fundamentada na promessa de uma arte ca- 
paz de fomentar novos mundos possiveis, 

não se aplica ao presente. É necessário repo- 
tencializar filosofia, estéticae teoriacriticase 

quisermos sair da inércia. 

Tal manifesto toma forma enquanto ele 

narrão percur sode Frederico, 0 protagonis- 

ta ressentido pe los anos gastos no polo ne- 

gativo da existência. Alguém que caiu em si 
“sem dúvida tarde demais, [e percebeu] co- 
mo é patético proclamar-se melhor que as 
outros qui ando de fatonãose é, etaxar os ho- 

evil iadE de vitimas inconscientes de 

grandes processos”. 

A trama nos apresenta Frederico como um 
discípulo que mama nas tetas gnósticas de 

um guru charlatão. Em Sebastião o não tão 

jovem personagem encontrou q antídoto 
contra a dor pungente na busca frustrada por 

um lugar nomundo. Após atravessar a juven- 

tude na inadequação solitária, é aos 34 anos 

que Frederico decide abandonar o jogo pela 
“romantização das experiências-limite”, 

O mantra pregado pelo guru ajuda Frederi- 
co a se convencer de que não precisa viver de 
acordo com ori poracadêmico, pois este é fei- 

to para os insetos deformados pelo sistema. 

Não há nada que um “eleito” possa aprender 

com as instituições, melhor preservar à pure- 

za de sua singularidade se afastar de toda 

NOVOS LIVROS 

aquela parafernália reificadora. 

Para que se preocupar com a materialidade 

objetiva da v ida quando o você é um “gnástico 

que sente o mundo co mo o vômito de um de: 

miurgo enlouquecido?” 

nário absurdo de desidentificação com o 
mundo e dessubjetivação que o tempo vai 

passando. Acompanhamos a ladainha do 

mestre que, por 18 anos, enteitiça o aluno 
como silêncio das sereias kalkianas e a filoso- 

fiade “Ser e tempo”, de Martin Heidegger 

escreve. E nesse ce- 

LEITURA MELHOR PARA QUEM DOMINA OS TEMAS 

Aeitura de “O filósofo no porta-havas” po- 
de ser hilariante e divertida, mas talvez inais 

bem apreciada por quem domina os temas e 

reterências exigidos para reconhecer, no dis- 
cursovazia destes dois personagens, umacri- 
tica à filosofia encerrada em palestras, papers 

e mesas de bar. 

Aluno emestre estão investidos em ideias 
completamente apartadas da realidade, 

seus discursos não prestam nenhum servi- 
co à comunidade, vide o desastre dos anos 
de serviço prestados por Frederico no am- 

bulatório do Caps de São Paulo, centro de 

atenção psicossocial especializado em saú- 

de mental e reinserção social, 
Pessanha exagera propositalmente no discur- 

su poético vazio, manejandowma retóricacheia 

OBRA DE JULIANO GARCIA 
PESSANHA EXPLORA O 
DISCURSO POÉTICO VAZIO 
DO MUNDO TEÓRICO PARA 
DESTACAR A URGÊNCIA DE 
SE SAIR DA INÉRCIA E 
PARTICIPAR DO PRESENTE 

de falácias e tautologias. Tal escrita remete 

aquela do "Tratado do não ser”, um clássico atri- 

buldo a Górgias, tido como o mais brilhante dos 
sofistas da Antiguidade clássica. Neste breve 

tratado, Górgias refuta a ahi mação de Parmêni- 

des de que “o ser é eo não ser não é provando 
facil mente a existência do não ser. Gór pas E5- 

cancara o calcanhar de Aquiles de toda a Histó- 

ria da filosolia: corno distinguir discursos ver- 

dadeiros de discursos falsos? 

O livro de Pessanha promove uma mis- 

tura de ficção fantástica e confessionário, 

ensaio tilosóflicoecriticaliterária, diárive 
manifesto panfletário A história emsi é 

uma versão sobre um dos temas mais anti 

gos da Históriada literatura: a queda, cuja 
origem bíblica remete à expulsão de Adão 

e Eva do Paraiso, atravessa a morte de 

Deusesua expressão personificada no ho- 

mem do subsolo de Dostolévski, até che- 
gar ao século XX pelas mãos de Albert Ca- 
mus em seu romance "A queda”. 

Formado em Filosofia, herdeiro da teoria 

critica da Escola de Frankturt, Pessanha não 
se furta, em seu romance, em lançar luz ao 

passado quando aponta para a sobrevivência 
dos que lutaram contra o fatalissmo: “salva- 

vam-se os estranhos, os não interventores,0s 

a-racionais, Cézanne, Hólderlin, Tsvetáicva, 

Van Gogh, Trakl, Duras, (...) Seu pensar, seu 

logos originário, era um agradecer, Denken 
[pe nsar| é Danken [agradecer|, Esses seres 
apontavam parar utro começo, além do nii- 

lismo. Eram os pedag opos de uma outra tor- 

made habitaro aqui”. 
Apesar de curto, trata-se de um livro denso 

e exigente, que deixa em aberto diversas per- 

guntas ainda sem resposta e uma exigência 
mandatória: menos eu e mais mundo, tanto 

no campo das artes como na filosofia. 

Fasmin Nigri cursa é douroóranda em Filosofia 
na PUC-RIO, poeta, pre fi ssorgecritica literária 

Autor: Jutgno 

Caróiá Pessanha 

Editora: Todavia 

Páginas: 

Preço: RS 40,00 

“A cidade de vapor” 

Autor Carlos Ruiz Zatár Tradição: Ar) 

Rodbmian o Pau lina Wield Edlbora Sima 

doLetras Páginas: 184. Preço: Rá 49,00 

Olivro pástu- 

mo reune os 1 

contos do 

autor doacla- 

mado A som» 

bradovento, 

romance best 

SChErque 

contribui para 

tornar Zatôn (1964-2020j0 

escritor de lingua espanhola mais 

do no mundo, depois de Cervan- 

tes. Com narrativas marcadas por 

mistério e terror,a obra é um 

passeio pelos temas é lugares do 

universo da tetralopia "OD Cemite- 

riodos Livros Esquecidos”, imicia- 

dacom“Asombra dovento” 

F ; 

aZLalon 

“Isto não é um romance” 

Autor Cunha de Leradelia 

Editora Mon e Frontéira 

Páginas: 120 PreçocR349.00 

' O protagonista 

| Eduardoda 
Cunha Júnior. 

alterego do 

“4 1 escritor luso- 
a brasileiro 

Cunha de 

-— Leiradelia, é 

um homem 
solitário. sem amigos — exceto 

pelo gato, Tovarich, com quem 

divide a casa —, mas dono deum 

passado repleto de afetos. En- 

quanto repassa suas lembranças 

de infância e juventude, também 

vaiconduzindoo leitor numa 

viagem pelas paisagens portu- 
guesas dos anos 1950 

“Fotógratas brasileiras, ima- 

gem substantiva” 

Autora: fára Schreibei Dines Editora 

Entao Páginas: 256. Preço: R$ BO 

Doutora em 

antropologia 

sociale pós: 

doutora Bm 

fotografia, fara 

Dines 

ME: mergulha na 

Ma É. produção de 

totógrafas 

brasileiras dos sêculos AXeXA| 

mostrando contrastes a particii- 

laridades dos trabalhos. além da 

busca pelo reconhecimento 

artístico. Entre os mais de 60 

nomes selecionados estão Glo- 

conda Rizzo, Alice Brill. Hildegard 

Rosenthal. Lily Sverner, Claudia 

Japuaribee Rosângela Rennó. 

" E ES mi, ra 

“Os números não mentem” 
Autor: Vac go Sena, Tradução: Gosrgo 

e hle singer Elio |nbririsisca 

Páginas: 220. Preço: 28.62 50 

Para quem 

posta de curio- 

sidades, O 

autor procura 

o gprs responder, por 

meio de núme- 

i ros cestatisti- 

cas. a pergun- 

tascomo é 
perigoso voar de avião”, “oqueé 

mais nocivo para o mero ambien- 

te:umearro ou um celular?” ou"é 

possível medir a felicidade?" A 
iDeia é tentar mostrar, a partir de 

dados é exemplos inusitados, que 

mesclam história e ciência, qual a 

verdade transmitida pelos nume- 

ros em diversos campos dosaáber 

“Ave Marias 
Autora: Carol Meyer: Editora: Astroláiimo 

Páginas: 349 Preço: R$ 48. 

ramineira 

nascida em 

Belo Horizonte 

e radicada no 

Rio de Janeiro. 

faz sua estreia 

na literatura 

contando 12 
hstortas de mulheres comuns 

“que buscam apenas 0 amor”. 

como escreve a autora. Os textos 

misturam realidade e ficção, 

prosa e poesia para abordar 

temas como a labutado diaadia. 

centrentamentode Preconce!= 

tos, aluta pela liberdade, abusca 

pelos sonhos. 

A comunicado 
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LIVROS MAIS 
VENDIDOS 

FICÇÃO 

L "NAS PEGADAS DA ALEMON” 

lao Alimary [Blics) 

2, “DS SETE MARIDOS DE 

EVELTN HUGO, Taylor Jenhmrs 

Reic (Farmhela) 

À. “ONDE ESTÃO ÀS FLORES” liko 
Alina (Buzz 

4. “AMOR & GELATOS, Jerna Exars 

ibelch [Inirinseca) 

E, “À FILHA DOS ROS”, 

(Barzz) 

E. “TORTO ARADO" 

Jum (Todania) 

E MIL BELHOS DE GAROTO”, Títia 

Louie (Dotro Planeta) 

E. "DEMON SLAYER: RIMETSU NO 

TAIBA = 1º, Eopoharu Goto pé 

[Parini] 

S “É ASSIM QUE ACABA” Colizer 
Hinqrer (hadera Report) 

DO. “A GAROTA DO LAGO”, Caria 

Donbga (Faro Editorial ) 

lho dE ney 

iagrar Vieira 

NÃO FICÇÃO 
1 “CONTERÁ O SISTEMA DA 

CORRUPÇÃO Senpo Mera 
[Priméira Prssda) 

2. “MULHERES QUE CORREM 

COM OS LOBOS [CAPA DURA 

Li arriaa Porhola Estes (Entca) 

3 “LULA = POLUME 1º Feors ando 

Maris jLompariia das Leivas) 

4. “COMPREENDER E ACOLHER 

Letasah Reschos [Litecase Enobal 

5. “LADY KILLERS: ASSASSINAS 

EM SÉRIE”, Fori Felber (Dark&idia) 
E. “DESTRUA ESTE DÁRIO”. Ren 
Smith jintrinseea) 

4 “PEQUENO MANUAL 

ANTIRRACAS TA, Djseiia Blilsero 

(Comparhia cas Letras) 

É. “ACEITA QUE DO! MENOS, 
Fade Alessandro Campos 

(Principia) 

5. “MINDSET. Casal Deck 

(Ohgeiiva) 
HO “SAPIENS = NOVA EDIÇÃO” 

Fiival Noah Hari (Companhia das 

Leiras) 

AUTOAJUDA 

1 "ESPECIALISTAS EM 

PESSOAS”. Tiago Brunei 

(Aescemis: 

2 “DESPERTE À MULHER 

BRILHANTE QUE EXISTE EM 

VOCÊ, Réra Gama (Dente) 
3. “MAIS ESPERTO QUE O DIABOS, 

hapoleon Hi (Citacel) 

4. “MINUTOS DE SABEBORIA”, C 

Bares Pastórico (Vozes) 

5. “TUDO É POSSÍVEL”, Fipe 
lanmie (Cliadel) 

E, “A CORAGEM DE SER 

IMPERFEITO”, Brené Brown 

(Sestarte) 

2-0 PODER DO HÁBITO”. Chartes 

Dehrgg (Ubeetiva) 

E. “RUERREIRAS DZEM SIM 

PARA 51 MESMAS, Cnal Cariom) 

(Genie Autoridade) 

E, “PRA VIDA TODA VALER À 

PENA VIVER”. Ara Claudia 

Quirtana Arantes [Sentante) 

HO. “A MORTE É UM DIA QUE VALE 

A PENA VIVER, Ana Coaudia 

Quir tana Arantes (Sentarte) 

INFANTOJUVENIL 

1 “VERMELHO, BRANDO E 

SANGUE AZUL. Casey MeQuistom 

(Semuirta) 

2, “BOX HARAY POTTER". 4 & 

Rowling (Rocca) 

3, “MENTIROSOS”. E LoncikharT 

(Seguir te) 

& “A RAINHA VERMELHA” 

Victona Meiyao (Saguirto) 

5, “05 DOIS MORREM NO FINAL”, 

Adam Sivera (ntrinseta) 

E, “ROX HARAY POTTER = 

EDIÇÃO ESPECIAL”. 1 E Rowling 

[Hooos) 

7 A VIDA INVISÍVEL DE ADDIE 

LARUE" W E. Sohrab (Ealema 

Emcorg) 

E. "DORALINE”. hei Gáimar 

[hr trie sera) 

E, “UM DE NÓS ESTÁ 
MENTINDO” Ester Mclinmos 

[lalora Record) 

dO. “ROX UM DE NÓS”, Rarer 
Metro (halera Record) 

Fanhing elaborado 
gato portal Putbbsheeas 
[nto gublghagas Dam be) 

Dirts dadas aputados mas fvrarmas 
à Pára, Argurmenêo É lóica 
Campres Coltera Counbiba 

Escarg Ledura Livra da Via 

Liniranta Lola, Limas ATER 

LEME Litro, Martina Fones SH 

Nobel Samos Sorcaivi 

Cubrnanno Trareessa, Vanguarda 
tiirola Vacas emire Papa! 
e Eri ydial 

il 

dia 
md me echs | 

InCê 1 

221 - 4528 ou 2532. 35 

Jã leu 

Não precisa mais? 
Compartilhe!!! 

Faça o Livro e o sabor cincularami 
Eespom bi ramos doações 

para bibi-ciscas, 

Tai, [2] 271 3. 6827 

98986-6894e 
RETIRAMOS NO LOCAL. 
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Ea 

JOSÉ 
EDUAR

DO 

AGUALUSA 
sé gundo des no glaciar Br 

"ESPE UM HORROR 
DN ESQUECIDO 

e outras localidades. Representam, contudo, 

um governo totalitário, que vem perseguin- 
do todos os seus dissidentes, dentro e fora do 
Ruanda. Innocent Kabandana, que comanda 

as tropas ruandesas em Moçambique, É acu- 

sado de ter perseguido dissidentes ruandeses 
nos EUA e no Canadá, durante o periodo em 

que serviu como adido militar na embaixada 
doseu país em Washington. 

O relatório da HRW afirma que, nos últi- 

mos anos, os terroristas sequestraram mais 

de 400 mulheres e 200 meninas, com idades 
entreosl2eos 17 anos. Mães implo raram aos 

terroristas para que as levassem em lugar de- 

las, poupando as filhas. Estes recusaram. Os 

maldade sempre me espanta. Ao longo da 

última semana espantei-me inúmeras ve- 
zes. Espantei-me sobretudo com uma noticia 
que, tanto quanto me apercebi, não chegou às 
primeiras páginas de nenhum grande jornal, 

A noticiaem causa tem como tonteum recen- 
te relatório da organização não governamen- 

tal Human Rights Watch (HRW), sobre o se- 

questro de centenas de mulheres e meninas, 

nonorte de Moçambique, pela mesma organi- 
zação terrorista islâmica que, durante largos 

meses, ocupou Mocimboa da Praia. 

Lis terroristas que operam no norte de Mo- 

çambique, e que se julga terem ligações com 
o chamado Estado Islâmico é outras organi- 
zações igualmente bárbaras, têm sido com- 
batidos por uma coligação de tropas de diver: 
sos países, entre as quais se destacam as for- 
cas do exército ruandés. Os militares ruande- 
ses mostraram-se extremamente bem OTEA- 

nizados, treinados e eficazes. Além disso, fa: 

lam swahili, lingua que muitas populações 
donorte de Moçambique conseguem com- 
preender. Numa primeira fase, obtiveram 
importantes vitórias contra os insurgentes, 
libertando rapidamente Mocimboa da Praia 

MAIS DE 400 
MULHERES E 200 
MENINAS, ENTRE 
IZEI7ANOS, 
SEQUESTRADAS 
POR ORGANIZAÇÃO 
TERRORISTA 
ISLÂMICA. POSSO 
IMAGINAR O 
DESESPERO DESSAS 
MÃES E DESSES PAIS 

insurgentes teri- 

amyendido as me 

ninas para redes 

criminosas, que 
operam desde o 

Golfo Pérsico ate a 

Europa. 
Muitas meninas 

toram forçadas a 

casar com os se- 
questradores. Ou- 
tras acabaram ven- 
didas a mercenári 

os estrangeiros. Al 

ELZA SOARES EM 
REGISTRO NU E CRU 
DE VOZE VIOLÃO 

SILVIO ESSINGER 
ud sergio cor tr 

GER Doces querem saber co- 

mo é a verdadeira El 

za?” Issoéoqueo violonista 

joão de Aquino, de 77 anos, 
se lembra de ouvir toda vez 

que Elza Soares, 91, botava 

para os amigos uma prava- 
ção que os dois fizeram jun- 
tos, por volta de 1997. Um 

voz e violão que emociana- 
vãos ouvintes e que, enfim, 
após mais um dos renasci 
mentos artísticos da canto- 

ra (com os álbuns"A mulher 

do fim do mundo”, de 2015; 

e “Deus é mulher”, de 

2018). chega ao grande pú- 
blico. Lançado ontem no 
streaming, “Elza Soares & 

João de Aquino” (Deck) é 

um passeio pela história da 

música brasileira, com di- 
reito até a uma menção ma 

rota ao “Moonlight serena- 
de”, clássico da orquestra do 
americano Glenn Miller. 

— À Elza sempre foi tacha 

da de a Rainha do Samba e 

não tinha um disco cru, um 

disco à vontade. Ela inventou 

muita coisa nessa gravação 
—gonta João de Aquino, pro- 
dutor de memoráveis discos 

do samba (como “Axé”, 1978, 

de Candeia), compositor 
(parceiro de Paulo César Pi- 

nheiro na canção “Viagem”, 

sucesso da cantora Marisa) e 

arranjador. — Às pessoas H- 
nham que saber que voz é es- 
sa sócemo violão, 

MOMENTO PROPÍCIO 
A cantora diz que a gravação, 

feita mais como registro do 

que projeto de disco, ficou 
guardada porque, naquele 

momento de suacarreira, era 

muito difícil conseguir lan- 
çar qualquer coisa. 

GRAVADO POR VOLTA 
DE 1997, DISCO COM 

convivência intensa. Em 

1980, João trabalhou pela 

primeira vez com a cantora, 

ção não terminava. Saia pra 

ticamente no sangue, à gen- 

te passava cada música só 
— À gente até queria, mas 

não havia possibilidades. En- 

tão, à gente ficou esperando 

uma ocasião mais propicia. 

Demorou esse tempo todo, 
mas pode ter certeza de que 
valeua pena —dizela 

Feito sem ensaio, em uma 

só sessão de estúdio (na mes 
ma ampla sala, na Lapa, onde 

foram gravados lendários 
discos da gravadora Musi- 
disc, como os dos Românti- 

cos de Cuba), “Elza Soares & 
Inão de Aquino” foto resulta- 

do de quase duas décadas de 

JOÃO DE AQUINO 
ENFIM CHEGA AQ 
STREAMING PARA 
MOSTRAR A FORÇA 
DA CANTORA EM UMA 
SESSÃO DE ESTÚDIO 
COM REPERTÓRIO 
ESCOLHIDO AO SABOR 
DO MOMENTO 

produzindo na CBS o LP“EI 

za negra, nepra Elza” e pas- 

Si Chã APOS sepuintes dont 

panhando em shows no Pro- 

jeto Pixinguinha. 
— Naquele dia, eu fui es- 

colhendo as músicas com a 
minha cabeça louca, fui 

cantando, o joão foi me 

acompanhando e deu certo 

— resume Elza Soares 
E o parceiro confirma: 

—Ew disse: “vai cantando, 

vai cantando” Teve muita 

coisa que a gente não fez 

porque aí também a grava- 

uma vez, Nem percebiamos 

oqueia sendo feito. 

Ao lado de boas surpresas 

como" Cartão de visita (sam- 
ba célebre na gravação de Do- 

tis Monteiro), Como uma 

onda” (hit de Lulu Santos) e 
“Que maravilha” (Jorge Bene 

Toquinho), o disco traz músi- 
cas que Elza há muito queria 

gravar, como “Drão” — com- 
posição de Gilberto Gil, que 

muito alembravadamortedo 

filho, Garrinchinha, mum aci- 

dente automobilístico, em 

1986, aos 9 anos de idade. Em 

gumas famílias conseguiram recuperar as suas 

tilhas depois de pagarem resgates. A maioria 
não sabe se alguma vez as voltara a ver, Posso 
imaginar o desespero dessas mães e desses pais. 

O Islã tem tanta responsabilidade nestes 

crimes hediondos quanto a doutrina genero- 

sa e compassiva de Jesus Cristo tem relativa- 

mente às ideias defendidas por Jair Bolsona- 
ro. Também sei que muitos dos jovens coop- 

tados pelos insurgentes são igualmente viti- 
mas. Os que se recusam a aderir ou a cumprir 

as ordens cos seus chetes, muitos deles es- 
trangeiros, arriscam-se a ser decapitados. 

Não estou certo de que movimentos deste 

tipo possam ser derrotados através de ope- 
rações militares. Menos ainda quando 

quem dirige essas operações são forças que 

representam governos totalitários. Até apo- 

ra nem sequer sabemos quais as contrapar- 
tidas exigidas pelo governo de Paul Kagame. 
Qualquer vitória militar será sempretran- 

sitória, a menos que o Estado moçambicano 
consiga ocupar os vastos territórios que 

desde a independência, deixou ao abando 

no. Às populações do norte de Moçambique 
precisam sentir que contam com oapoioe a 
solidariedade não só doresto do país, masde 

todo à mundo democrático. Não se consoll- 

dam democracias com oapoio de ditaduras. 

MECLITO FERE E GEA 

ELLA SOARES - JOÃO x AQUINO 

Sem ensaios 

Acanimaco 

nonista Em 

show da Projeto 

Pixingumba, 

em 1988: longa 

CONCVÊNCIA MOS 

palcos permebo 

CIpruviSo 

no estúdio 

LEMA Imp VLS vocal com tim 

bre de trompete, “Moonligh 

serenade” se introduz no 
samba “Devagar coma louça”. 

Eovelho"Mambo da Canta- 

reira” ganha diversos sota- 

ques latinos na interpreta- 
ção da dupla. 

— Por que o “Mambo” en- 

trou no disco? Nem sei! — 
diverte-se Elza, que dia 15 

apresenta em Belém, no 

testival Psica,oshow"Onda 

negra, montado na pande- 
mia cómo rapper Flávio Re- 

negado, e em janeiro, no 
Municipal de São Paulo, 

grava um DVD retrospecti- 
vo de carreira. 
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CARROS VOLKSWAGEN = 
FICAM MAIS EQUIPADOS 
NOVIDADES INCLUEM T-Cross, Nivus, 
Polo e Virtus. SUVs passam a frear sozinhos 
e ter controle de cruzeiro adaptativo 

MARCELO MONEGATO 

s novidades da 

Volkswagen não 
param. Depois 

do anúncio de 

investimento de 
R$ 7 bilhões na América Lati- 
na nos próximos anos, a mar- 
carecheia T-Cross, Nívus, Po- 

loe Virtus com novos itens de 
conforto, tecnologia e segu- 

rança. Importante ressaltar, 

porém, que não se trata de 

uma mudança de ano-mode- 
la, mas somente a inclusão de 

equipamentos em determi- 
nadas versões. 

T-LRDES 

Fabricado em São José dos 

Pinhais (PR), o T-Cross foi 
o mais beneficiado. Agora, 

o 5UV passa à contar com 

controle de cruzeiro adap- 

tativo (ACC), aquele que 
acelera e freia automatica- 

mente, mantendo do vel- 

culo à frente a distânciae a 
velocidade préestabeleci- 

da pelo motorista, e frena- 

gem autônoma de emer- 
pência (AEB) a partir da 
versão 200 TS], 

Entres os SUVs da Volks- 

wagen, esses dois equipa- 
mentos são ofertados no Ta- 
os e no Nivus, e também es- 

tava à disposição do Tiguan 
Allspace R-Line, que recen- 
temente se despediu do 

mercado brasileiro. 

Agora, o T-Cross também 
incorpora a função start/ 

stop (sistema que desliga e 
liga o motor automatica- 

mente no anda e para dos 
congestionamentos e nos 
semáforos | em todas as con- 

tigurações. E o painel digital 
passa a ser opcional para as 
versões 200 TS]. 

Nivus. 

Comiortine 

passaavrde 

sére com ACC 

AEB é start stop 

Polo. Startistor 

Ser che SÉr E 

para a versão 

Comiortine 

Virtus. Versão 

High ine ganhará 

ar-conê lbonado 

touch 

NIVUS 

Parao Nivus,a Volkswagen 

focou seus esforços em in- 

crementar a opção de en- 
trada Comfortline, que 

agora passa a vir de série 

com ACC, AER e start/ 

stop, que eram oferecidas 
anteriormente apenas co 
mo opcional. 

A configuração também 
passa a oferecer o painel 

digital de instrumentos 

Active Info Display (mais 

com pleto icomo op cional 

ao simples cluster digital 

de 8º, que chegou junto 
com a linha 2022 do SUV, 
Jão Nivos Highline traz o 

ar-condicionado digital 

com comandos sensíveis 

aotoque desérie. 

POLO E VIRTUS 

Para Polo e Virtus, as novi- 

dades são mais sutis. Tanto 

o hatch quanto o seda têmo 

sistema start/stop de sério 

para a versão Comiortline e 
o ar-condicionado touch 
paraa Highline. 
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MITSUBISHI 

OUTLAN DER 

SPORT HPE 
YOU « STYLE REFEER o ulel[o-[oR 

você não pode deixar 

de ter o seu. 

OUTLANDER 
SPORT 

Entrada > 23X DE Tração 4x4 

Motor de alumínio MIVEC Duo 

RS Õ 6 Ê, VVT 2.0L Flex com 170CV 

| M Volante com alta conectividade 

= 4 x Multimídia JBL de 9” 

Parcela final com Ras Bancos em couro com 

recompra garantida” acabamento em black piano 

Full air bags 

Transmissão automática e 

paddle shifters no volante 

Piloto automático 

VENHA FAZER UM TEST DRIVE. 

ESTAMOS PREPARADOS PARA ATENDÊ-LO COM A SEGURANÇA QUE VOCÊ MERECE. à SEGURO 

ANATSU da TAIKA os, É 

Showroom e Oficina Showroom e Oficina - Piratininga Showroom e Oficina FP A W 

Av. das Americas, 1.730 Est. Francisco da Cruz Nunes, 4 B3O Av. das Americas, 17.400 MITSUBISHI 

A 71 3504-5000 A, 27 3257-5000 / 21 2619-9400 pe 1 3433-5000 / a 2421-8200 MOTORS 

O = 99756-B463 (E =: 97006-5788 (B 2: 99993-D8B23 Drive your Ambition 

Literta rala ato IUTI/20A. Mits cia arder 2.0 dj valor 4 vista AS 164.990,00 tom entrada de R$ e é 0.00 + 2d 

15 g5 E ediante a ape dr e | Em | RS AS + pai uia final di p RS E com t OCOaS a nica Cobdito mediante 3 ap popa da instituição firsanceira. Cor guite f (6) GMIT PARE Pd ri [o 
Cond ções nã irao ii neramente |ustratry Ds resérvámos o direto de quainuer erro de digita Dido = E LEE 



Todos os modelos 

para pronta 

entrega 

VETIEES 

efe d= 

Com o melhor 

old o Ma [o NSTo) 

EMMA ETs (= 

* x 

LET E 
Condições diferenciadas ne 

E aê + .. = 3 Revisões 
com taxas Em MA EEN 

superespeciais ço 
[NVKLTZ ' |] TES 

Jetta GLl 
Superesportivo disfarçado a 

de Sedan. Venha e Da 3 Revisões 
saia com o seu! Ro (7 * * 

“ 
Te) | 
Entrada: 50% sp 

+35x 
Vs L EN 

R$ 999, sc — ei tis JJ»,  Recompra Garantida 
+ parcela residual 

Taxa de 

0,99% am 

Voyage 
Entrada: 50% | Recompra Garantida 

R$ 12 30, S s Emplacamento Grátis 
- dog residual Fa ! 
Taxa de 

0,99% am 

Seminovos de todas a as marcas com mi planos sem entrada. 

Difit-Te 
Laranjeiras - Rua das Laranjeiras, 291 - 2554-2200 Realengo - Av. de Santa Cruz, 1765 - 3107-8000 

Duque de Caxias - Rod. Washington Luiz, 1.535 - 3461-7500 Vilar dos Teles - São João de Meriti - Av. Automóvel Clube, 1995 - 2752-4900 

Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3.709 - 2414-5000 

Canais de atendimento: (3 99522-1945 & www.distacautomoveis.com.br 
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. o 

FERE, Cod INT UA [Da SS, RCE E O LATO PATA THA, O CA PADRAO A RECIFE CAPTA PA Pão 7) cam entteca spa dove certas Ed EVITE d, RR hm 

pondo hero iii A PRM A RSA | 5 PAC ELAS GLSTE Ao a dt, Pd, TRC PRO LA Mr Er] | 

PELA) RIP ACTA ACD AD a SMC LA 
Pas ATO CEM PPC MIDRO PLA RO VLTRRE 
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0410 GLOBO | Classificados 

COMPRAMOS 
USADO 
MESMO COM DÍVIDA 

TROCO 
NATROCA 

novo Ol 
LTPLUS1O DD [SIND 
TURBO ENTREGA 
MOD: 2022 R8G 
COMPLETO 

A partir de Ro 

NOVA > >» 

er PRONTA 
1.0 TURBO. ENTREGA 
MOD: 2022 PDF 
COMPLETO 

Apartirde E po 

Novo SPIN 
ACTIVA.8 PP 
5 LUGARES | 
MOD: 2022 R7K 
COMPLETA 

HORÁRIO VENDAS: 9H às 18H DE ai A SÁBADO. 

Novo & 
MIDNIGHT 1 03 >> 
TURBO E 
MOD:2022R8N | 
COMPLETO É 
Apartirde Mo > À | , n 9! || | Jo 

atado >» >» 

LRUZE LT 
pis 
MOD: 2022 RGO 

à dat 

1 my 

Ea e = = = 

COMPLETO Mo | 

Apartirde FE 

BOTAFOGO 
RUA REAL GRANDEZA. 123 

2126-8555 

a SRA Ra 

' FEM 
| “dá i " 

] ' 
| ] 

A partir de 

& E | 
A. EN" : qe 

COM SEU USADO NA TADEA 

PRONTA 
ENTREGA 

ELITE ai | qa Em Eq 
FE 1 

BARRA DAT 
ESTR. DA BARRA DA 
(BARRINHA. PRÓX. À 

2173-1500 / 
(996448: 
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“FINANCIAMENTO 
EM ATÉ 60X. 

“ ENTRADA PARCELADA 
EM 6X SEM JUROS NO 
CARTÃO DE CREDITO. “1 ANO DE GARANTIA! 

DEL CASTILHO 

CRUZE LT 1.8 SEDAN 2016/2016 PRETO AUTOMÁTICO 74.900, 
CRUZE LT 1.4 SPORT 6 TURBO 2w18/2018 BRANCO AUTOMÁTICO 86.900, 
COBALT ELITE 1.8 2018/2019 CINZA AUTOMÁTICO 71.900, 
S10 CAB. DUPLA LTZ 2.4 4X2 2012/2013 PRETO COMPLETO 85.200, 
TRACKER LTZ 1.4 2016/2017 BRANCO AUTOMÁTICO 86.900, 
ONIX LTZ 1.4 2019/2019 BRANCO COMPLETO 66.900, 
ONIX LT 1.4 2017/2018 VERMELHO AUTOMÁTICO 64.900, 

ONIX LT 1.4 2017/2018 PRETO AUTOMÁTICO 53.900, 
ONIX LTZ 1.4 2D1B/2019 PRATA COMPLETO 67.700, 
ONIX PLUS PREMIER 2 2020/2020 AZUL AUTOMÁTICO + GNV 87.900, 

ONIX PLUS PREMIER 2. 2019/2020 AZUL AUTOMÁTICO 90.900, 
ONIX PLUS PREMIER 2 eosizneo AZUL AUTOMÁTICO 91.900, 
ONIX PLUS LTZ 2019/2020 PRETO COMPLETO / RARIDADE 82.900, 

ONIX PLUS LT 1 2021/2021 BRANCO AUTOMÁTICO 85.900, 
ONIX ACTIVE 1.4 2019/2019 VERMELHO AUTOMÁTICO 71.900, 
ONIX ACTIVE 1.4 2018/2019 AZUL AUTOMÁTICO 71.900, 
KA SE 1.5 SEDAN 2018/2019 CINZA AUTOMÁTICO 61.500, 

KA SE 1.0 HATCH 2019/2019 PRATA “COMPLETO / 4PORTAS 52.500, 
KA SE 1.5 HATCH 2017/2018 BRANCO COMPLETO / 4PORTAS 50.500 

KASE1.SHATCH 2016/2017 BRANÇO — COMPLETO / 4PORTAS 45.990, 
FOX XTREME MB 1.6 2021/2022 CINZA COMPLETO + GNV 68.900, 
VIRTUS HL 1.0 200TSI 2018/2019 VERMELHO AUTOMÁTICO 87.900, 
VIRTUS CL 1.0 200 TSI 2018/2018 BRANCO AUTOMÁTICO 74.900, 
NISSAN MARCH 1.6 SV 2017/2017 BRANCO COMPLETO 46.900, 

RENAULT SANDERO 1.6 2016/2017 PRATA COMPLETO / EXPRESSIOM 45.900, 
JEEP COMPASS 2019/2020 CINZA AUTOMÁTICO / LONGITUDE 125.900, 

MITSUBISCH LANCER 2.0 HLE 2016/2017 BRANCO AUTOMÁTICO + TETO 62.990, 
HYUNDAI HB20 1.6 HATCH 2018/2019 BRANCO AUTOMÁTICO / CONFORT 71.900 

HYUNDAI HB20 SEDAN 1.6 anita CINZA AUTOMÁTICO / PREMIUM 56.900, 
HONDA WRV EXL CVT 2018/2018 CINZA AUTOMÁTICO 86.990, 
HONDA FIT EX CUT 2014/2015 PRATA AUTOMÁTICO 64.900, 

CASCADURA 

ONIX LTZ 1.4 AT 2018/2019 VERMELHO TOP DE LINHA / COMPLETO 67.990, 
TRACKER PREMIER 2018/2018 VERMELHA TETO SOLAR / ARQ 18 / COMPLETA 93.990, 

PRISMA 1.4 MTLT 2018/2019 BRANCO COMPLETO / GNV 53.990, 
FOR KA 1.5 SE 2016/2017 “BRANCO COMPLETO | 42.990, 
FOX XTREME 1.6 MSI MT 2019/2020 VERMELHO COMPLETO 64.990, 
UP TSI MOVE 1.0 TSI 4 PORTAS 2018/2019 BRANCO COMPLETO 58.990, 
VIRTUS 1.6 MSI MT 2018/2018 PRATA COMPLETO 67.990, 
PIGANTO EX4 1.0 AT 2015/2016 VERM COMPLETO / AUTOMÁTICO 45.990, 
HB20 1.0 TED! AT DIAMOND 2019/2020 BEGE COMPLETO / AUTOMÁTICO 81.990, 

ONIX 1.0 LT MEC 2019/2020 BRANCO COMPLETO 67.900, 
ONIX 1.0 PREM.1 AT 2020/2020 BRANCO COMPLETO 85.900, 
TRACKER PREMIER 2018/2019 PRATA COMPLETO 98.900, 
SPIN 1.8 LT AT 2018/2020 CINZA COMPLETO 85.900, 
FOX TREND 1.0 2013/2014 BRANCO COMPLETO 39.900, 
FORD KA SE 1.0 2020/2021 CINZA COMPLETO 57.900, 
FORD ECOSPORT FSL AT 1,5 2018/2019 VERMELHA COMPLETO 83.900, 
FORD KA SEDAN 1.0 SE 2018/2019 BRANCA COMPLETO 51.900, 

NEW FIESTA HB 1 5 SMT 2014/2015 VERMELHO COMPLETO 43.900, 

STRADA VOLCANO TOP 2020/2021 VERMELHO COMPLETO 101.900, 
SANDERO EXP 1.6. — misma CINZA — COMPLETO 47.900, 
PEUGEOT 2008 GRIFFE TOP. 2019/2020 VERMELHO COMPLETO 98.900, 
SANDERO EXP 1.6 2MTB/2018 CINZA COMPLETO 47.900, 

PEUGEOT 2008 GRIFFE TOP — amBiraazo «9 

| CONSÓRCIO SIMCAUTO =2= 
pi 000, 

11 

TE ESPERA AQUI 
Parcelas a partir de: 

n5459,º0 
SEM JUROS 

NOSSAS OFICINAS ESTÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE. 

AGENDE PELO TELEFONE: 3559-6207 

JUCA CASCADURA McDonald's ' DEL CASTILHO NOVA IGUAÇU 
TIJUCA. 465 AV. DOM HÉLDER CÂMARA. 10.087 ESTR. ADHEMAR BEBIANO. 177 ROD. PRES. DUTRA. 12.173 
O METRÔ) (PRÓX. À PÇA DE CASCADURA) (PRÓX. AD NOVA AMÉRICA) (PRÓX. AO RETORNO DO POSTO 13) 

3628-9222 2583-9191 3559-6202 / 2114-0202 3540-8333 
BuLG 9068 99387-6162 ()99378-2975 () 99126-1002 

dao de R$176,85. impostos evsnticaimendo incábsetes tm cpsração são conidmeáadss ed ira des pascoa. Eaição múlldá cobrir e uno ma foca da ves vsadb de peemaar mapcaé modelo, dadó como pará do pagamento na agquesçer 00 Moderno chéri Cie Da dosconioa-de Inrida 

nabição do vokiul) iso da acordo cars oa Oibirios da Niesautd, Do minds podem variar qortórnia iáodels o oniddo geral dó coros, safado laculinima à hoofadão da macro, O mica bo Lino derem estar Mo asma nécea do Compendd do aiicado À hn, dardo mjpiiveds (pai, mão Mináça), Chejopa; 

Do qiai do vedeulo, medo Jaciara a soaibação por parto da Nado do Compdnsiandcas Bartit ld Condição imslado ab fácei» estes Dodi [O im padeulo maado Domo paria ds pagamoertio pura Seda pveleslo moro pinuinda O valcalo toada não podeda bar pador nemnoe que o vageulo Dm Otarinh 

o cseforipldada soc Procoimá 

Bo | SERVIÇOS 
ncauto.com.br consórcio chevrolet: consulte-nos FINANCEIROS | Notrânsito, sua responsablidade salva vidas. BE 
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Jinasiiy 
SPORT 2022 

3 REVISÕES GRÁTIS 

dv 

CoNTE Com A NOSSA OFICINA ESPECIALIZADA: 

“+ Técnicos, certificados pela fábrica VENHA FAZER UM TEST DRIVE > l aa de 

ESTAMOS PREPARADOS PARA REBEBÊ-LO 1 qr E ; FR fada jo serviços 

at ab ag tp ice ca ago ci * O malor centro de funilaria e pintura Suzuki do Brasil 

Confira tambem as oportunidades do nosso estoque de seminovos premium em: —— seminovos 

www.seminovosdiamante.com.br DIRIETi= 

gi fig suzuki  SMILLENIUM $ YUKI 

AECOMPRA OZALL E GAALL. O sua suzumi No Rio (sua suzuki: EM NITERÓI 
BARRA Da Tuca Showroom e Oficina PIRATININGA | NITERÓ! Showroom e Oficina 

GARANTIDA 3 AN O ç Au. Lúcio Costa (praia) 6.388 Est. Francisco da Cruz Nunes, 4,754 

| ET | 
(21) 3504-5500 & (21) 3807-5446 (21) 3257-5050 | (21) 2619-0987 o) (21) 97007-2708 

DE GARANTIA EM Mill Suruki kimilleni EO vutisuzukiveiculos bempuade dry SUZUKI +EHEM a ar a UT e quguk malharia | ui Laos O urutimpud ir] | F. Lo 

erre, mileniuem com.br urna uk corr 

Oferta válida abé 5/12/2021 Consulte condições na concessionária. Cortes a válida para veleulos cormeno alizados no valor da tabela da mortadora. Promoção não curmulativa. imagens meramente 

EM JUNTOS SALVAMOS VIDAS ustrativas. ** “Peças é serviços Comprados E executados em nossa concess orar a. Crédito med ante a aprovação da metituição Financeira. ás reservamos 6 dire to de qua quer erm de d gliação 

NOVA ROYAL ENI 
NTALGT | 

so AR 
SOMENTE NO MÊS 
10) 580) 544 044, 0:3 0080) 67.% 
REVISÕES GRÁTIS! 

R$ 527.00 
+ parcela final com 

recompra garantida* 

ACELERE ATÉ UMA DE NOSSAS ' 
CONCESSIONÁRIAS, FAÇA UM TEST RIDE Estamos preparados para recebê-lo Ram ocê 
E GARANTA LOGO A SUA! q | com a segurança que você merece. — SEGURO 

, AN. LÚCIO COSTA, 6388 ESTA. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 4764 
CONFIRA TAMBEM BARRA DA TIJUCA, RJ PIRATININGA, NITERÓI 

AS OFERTAS DO ELIETER fé (21) 3504-5700 4 (21) 3514-4545 

f) ROYALENFIELDAS O aROVYALENFIELDRJ 

WWW.ROYALENFIELDRI.COM.BR 

(21) 96422-6179 

Crterta válida até 18/12/21. Corsulte pS condições na nossa concesvonária, oterta por tempo limitado, até quando dura! > Estodue. Somente 2 unidades Crédito 

mediante à aprovação da instituição Francesa. imagens meramente dustratrvas. Nos reservamos o direito de qualquer emo de digitação 
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SS KEIKO 
fis 

Comece a pagar em 

Setembro de 2022 ou 

financie sem juros.* 
RECOMPRA GARANTIDA 

“| FRONTIER DAY 
PARA VOCÊ SAIR DE PICAPE 
NOVA AGORA MESMO. 

11 DE DEZEMBRO 

a A di is 

Eee Estamos preparados para 4) NISSAN 
KEIKO, O MELHOR JEITO DE SER NISSAN. Sea | recebê-lo com a segurança a INTELLIGENT 

“E 1 Em 7 que você merece. MOBILITY 
à CAPS E SEGURO dd “E d E Ci 

a 

NISSAN KEIKO, AGORA TAMBÉM EM CAMPO GRANDE. 

KEIKO KEIKO KEIKO COMPROMISSO 2anos FSanOS mesa [nm] a] 
N | SSAN fizzan vizy dosaterce Carantia DO SEGMENTO 

po: Campo Grande Duque de Caxias | Nova Iguaçu 
la ai No (acesso paia Rod wWasnington Luiz] jacesso pela Via Light) 

(67 fBbeiko.nissan | kelko-nissan ww keikoriocom.br PAL Estrada do Monteiro, 540 Rua Floriano de Godoi 06 Por Cow Roberto Silveira, 277 
Aponte a câmera e 

conheçaiodsinhabissso 4 (21) 3514-4500 *, (21) 2433-8000 *, (21) 2433-5000 
CE visam viro FÚBUCO DO TRABALHO E MtiTUTO NElZAN, UNTOS NO COMBATE AD TRATALO Dat a (21) 25461-011 o (21) 97201-4880 o) (41) 29991-5037 

Uterta wê lda para N/2/21. “Financiamento pelo banco RO com dDw entrada e 12x sem juros ou SiPk de entréda e E parcelas reduzidas a serem pagas pelo CENCEsSiorário Imumis q 

40 parce Es a serem pagas pelo ciente a pertr de setembro de 2022 com taxa de (8% am, mais parceis final Pintura metálica não incsa Crédito sujeito a aneise da insttução E No trérsgita, sua responsabilidade salva vidas 
francesa “Piano Replay com recompra garartos Consute condições na concessonára Fotos meramente ilustrativas Nos reseramos o dirão de qualbuer emo de digitação. Em 
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doa dh, 

S TR 

EM ILI) 

A 

| nº] 

E E SERER 
AUTO TAAOS 

OS DE MONTAGEM + 

DO OS PRÉ-REQUISITOS 
E DA MARCA CONTINENTAL, "PNEUS A BASE DE TROCA. 

e 

Parcele suas 

ao Tocsa [oieee 
ALINHAMENTO 3D | BALANCEAMENTO | FREIOS | INJEÇÃO ELETRÔNICA 

RETÍFICA DE MOTOR E CAIXA | EMBREAGEM CANOS e SILENCIOSOS | AMORTECEDORES 

CATALISADORES | CORREIA DENTADA | REVITALIZAÇÃO DE RODAS 

Excelente atendimento, ótimos 
preços, qualidade impecável e 

rapidez nos serviços. 

João Vitor bastos da Costa “Google q j » 
tciêntes atiste to Pta Mig 

+ * dr doa cá 
í o 

CENTRAL DE ATENDIMENTO | ho) al ne 300 Ve 

(O 21 2765-6700 a 00006 sc nosasnmesso 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AV. NILO PEÇANHA, 1249 rr | pacas 

RUA OTÁVIO TARQUINO, 1248 ? | Rca 5 SEGA SEX 8H As 18:30H 
NOVA IGUAÇU/RS | E SABADO 8H As 14H 

E CFULLPNEVSERASICAR 
"OFERTA VALIDA ATE O TERMINO DO ESTOQUE OU ATE + à PRORIN AMU RESERVAMOS € + DIREITO DE CL rap id ) SoLViEiS ERROS E Lllaltáo A 

TODAS AS OFERTAS ANUNG ADA S SÃO PARA COLOCA par ÃO | oi, LIA - MONTAGEM DE PNEU A Pa RTIR DE R$ 10,00 CO ULT “MOS: PONTOS DE VENDAS 

COM TABELA, DE PRECOS Ni INTERI por DA, LOJA RC ELAMEN TO EM ATE 24X SUMENTE COM dl JROS [ SIE ITA A, NAL LISE DE CREDITO PELA 
FINANCEIRA LOSANGO), FINANCIAMEN] 1 EM DE É BITO APENASTARA CORREN TISTAS BRADESCO. 
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a : MP Pty) APONTE A CÂMERA Versoes a partir de PR Ea) DO SEU CELULAR E 
PA NA CONFIRA NOSSAS 

| | A Rd RP AR OFERTAS 

AZZURRAFIAT.COM.BR 1 AZIIURRA 

Botafogo Ilha Penha 
R. General Polidoro, 81 Av. Paranapua, 1.664 Av. Lobo Júnior, 791 

1 3959-2248 1 3959-4774 

Novo Ranaoit CAPTUR | É 

MOTOR ITIURBO 7:70 CV + 
Bem) am il A | VERSÕES A PARTIR DE 

NO MEP RERTo 

PAGAMOS ATÉ 
100% DA FIPE * 
NOSEU USADO 

Ee: CAPTUR: TAXAZERO XIRONIO | 
& PRONTA-ENTREGA 8 VELOCIDADES 

Q BARRA Q CAXIAS Q ILHA Y ITAGUAÍ 
Av. Ayrton Senna, 3.243  Rod.Washington Luiz, 1.001 Estr. do Galeão, 1.108 Rod. Rio-Santos, KM 10 

(21) 5959-5274 (27) 5959-5527 (217) 3959-5327 21) 3959-5318 

tenmul C rtp rem sem Cponnas Torá Do Lasar Fmh ar o ii 4 mid JOOS a Ei io Seu Csito | 

do" 8 é bOD00 de bônus de supor E Mo pior here mormeanid [ara pc dO 

Renault Caplur (valor a partir US 118.060, - = pasmo Bor ad Walores anun Da váliios fin piano aa 
netármento Troco Ficl ESTAS OFERTAS NÃO BÃO Mo LATAS com guiroa devoontita / promoções Olaria 

ud dd ato md d Ee a á o GMERHE RE THE OND AH Lado Churar rss esbogue. Ro Bu e a 4 

à mea Dvrição da dn Plesmprymit o dinsão do pari da preçoncondições sem drmio próvio i 
teseredero-ntã 0 dredo da corr aerial pectspirota picas y di iição reste anúncio Foca naraceende dusiméres Cormuite 

tj derrgia condições Cr notas Lojas 

Ei (mazzurrarenaultoficial (5) (Dazzurra.renault AZZURRARENAULT.COM.BR NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA viDAS 8 
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DA ZONA NORTE À ZONA SUL, 
SEU MELHOR NEGÓCIO JEEP ESTÁ NA AZZURRA 

JEEP 

CCOMMANDDER 
7 LUGARES 

FAÇA JÁ A 
SUA RESERVA 

NOVO JEEP 
COMPASS TURBO 

“NOVO MOTOR 270. 
165CV TURBO FLEX SU J 

“ATÉ 100% DA FIPE NO es A, o 
a qi f VA 
ar / A É GS 

” Ti 

BOTAFOGO « Rua General Polidoro, 15 À /Tels.: [21] 2538-5656 / 97322-5656 

ZZURRA PENHA + Avenida Lobo Júnior, 773 / Tels.: [21] 2197-3003 / 99120-3003 
| TIJUCA » Rua Pereira Nunes, 47 / Tels.: [21] 2538-5666 / 99800-3039 

É Cazzurrajeep (E) Oazzurrajeep WWwWwW.aZzZUu rrajeep.com.br | | 

8. Consuhe e demais fermos é condições = a] as Pio aro er pita nã curnah rar es Tu aonrqrvt ig arm nie er espa em Posadas iipaa Fobos merdmenio 
à de dgibição. reporraind-noa à d tração Ea ação aprovação pbelito 1 Eereidto Pies de mora; ds proços enri dieido prévio 

mente até a data do puthenção deste anúncio nesta postal mi Pas 
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O GLOBO | sabado 11.12.2021 

preparam festas de fim de 
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FALA, ZONA SUL! 
Er ULIAIÇÃO PRATA LA EMO AM] 

Fala, Zona Sul! 

Ascartas encaminha» 

das dos Jornalsde 

Bairro (Rua Marquês 

de Pombal 25 

4º andar - CEP 20230- 

240 falassumbopio- 

bocom.brjdevemser 

assinadas e, assim 

compos e-mails, 

conter nome comple- 

to, endereço e telefo- 
ne do remetente, 

Quando otexto não 

tor suliciontemento 

conciso, serão publi - 

cados os lrechos mais p13 PIA E PI 
relevantes ; 

ZONA SUL WEEK: COMÉRCIO OFERECE FESTIVAL UNE MÚSICA CLÁSSICA E HISTÓRIA 

DESCONTOS AOS LEITORES ATÉ O DIA 19 EM PONTOS COMO O OUTEIRO DA GLÓRIA 

[) 

oglobo.com.br/rio/ bairros Capa: Copacabana 
o vistado Morto da 

OGLORO - BOTAFOGO, CATETE. COPACABANA. COSME VELHO, FLAMENGO, GÁVEA, GLÓRIA, HUMAITÁ, IPANEMA, JARDIM BOTÂNICO, LAGOA, LARANJEIRAS, LEBLON, LEME, SANTA TERESA EURCA Urca FOTO DE 

Editor: Milton Calmon Filho (miltoncBiogiobo com.br) Editora assistente e edição on-line: Lilian Fernandes (lilianoglobo com br] Diagramação: Ligia Lourenço ROBERTO MDRE 'T- 

Telatones: Redação: 2534-5000 1 5265 Publicidade: 2534-4355 Faturamento: 2534-5484. Crédito: 2534-5860 Endereço: Rua Marquês do Pombal2s, dº andas - CEP 20230-240 E-mail: faluzsu Boglobo com, br RAF 3i-|-2020 

Você pode ter perda auditiva! 

“Estou muito satisfeita APROVEITE NOSSA 
com os meus SUPER PROMOÇÃO 

| aparelhos auditivos DESCONTO VÁLIDO IGUAL i 

da Ouvindo mais. A SUA IDADE NO E 

Indico a todos!” SEGUNDO o A 

APARELHOS AUDITIVOS com PROCEDÊNCIA — E 
ÁVEI : pi ; 

: 

- “O ouvindomais 
Agende sua consulta: Ligue 21 2024-6706 * 21 99738-6706. 

(ouvindomaisaparelhosauditivos E3 Ouvindo Mais Aparelhos Auditivos www.ouvindomais.com.br 
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Que a alegria do 
Natal seja para todos 
Campanhas visam a ajudar moradores de comunidades 

NATÁLIA BOERE 
natitia bosreltogiabo com hr 

gntineo m filme passa na cabeça 
de Thiago Firmino. Nas- 

cido e criado no Morro Santa 
Marta, em Botafopo, o em- 

preendedor social de40 anos 
hoje se desdobra para propor- 
cionar para as crianças da co- 

munidade oportunidades 
pelas quais ele teve que bata- 
Ilhar: vacesso à cultura eaola- 

zer. Ele é o idealizador do 
projeto Cine Pipoca Santa 
Marta, que, há um ano, ofere- 
ce mensalmente sessões de 
cinema infantil gratuitas na 
quadra daescola de sambalo- 
cal, Neste fim de ano, além 
do filme, ele quer dar uma 

testa para os pequenos. 
— Ascrianças foram muito 

aletadas psicologicamente 
na pandemia, com as escolas 
techadas, sem internet, pre- Cine Pipoca. Crianças do Santa Marta veem filmes infantis de graça 

ZOMASUL O GLOBO 3 
Sábado 1 12 202] 

sas no morro o dia inteiro. 

Queria oferecer um respiro 
para elas. E o cinema é caro, 
muitas mães não têm condi- 
ções de levar —diz Firmino. 
Afesta está programada pa- 

rao dia 22, com a exibição de 
“Patrulha canina: o filme; O 
empreendedor social está 
em busca de doações para or- 
ganizar o evento e presentear 
com brinquedos 300 peque- 
nos cinéfilos. Contribuições 

de qualquer valor podem ser 
feitas pelo Pix thiagofirmi- 
no(iyahoo.com.br. Interes- 
sados em patrocinar o proje- 
to podem entrar em contato 
pelo telefone 99177-9459. 

— E uma luta danada, mas 

é muito gratificante receber 
o abraço e ver a felicidade das 
crianças — resume Firmino. 

Dr. r. MÁ R o Desde 1983 aprimorando E mgio 
KRUCZAN 

CRO 12376 

“ODONTOLOGIA ESTÉTICA 
vLentes de Contato 
vFacetas de Porcelana 
vTlareamento Dental 
VÁ Lirurgia Plástica Gengival 

IMPLANTES 
v Totais, Parciais e Imediatos 

OR TODONTIA 

v Sistema Invisalign 
Alinhadores Estéticos e Invisíveis 

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL 

v Aplicação de Botox 

/ Preenchimento com Ácido 

para um sowiso pergeito 

al 

com Implantes de Alta Qualidade 

PRÓTESE DENTAL DE PRECISÃO 
v Prótese sobre implantes 
v Laboratório próprio 

Rua Siqueira Campos, 59 - Gr. 906 - Copacabana -RI 
Tel.: (21) 2236-0501 : O (21) 98260-6613 

Hialurônico 

a ; M ”. 

www.drmariokruczan.com.br (E (Ddrmariokruczan 4 
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“Famílias continuam 
passando necessidade” 
Projetos arrecadam fundos para doar cestas básicas 

N: Obra do Berço, insti- 
tuição sem fins lucrati- 

vos na Lagoa que há 93 anos 
oferece educação, alimen- 

tação e acolhimento a crian- 
ças carentes e suas tamílias, 

a festa de confraternização 
vai ser na sexta-feira, Os 80 
alunos receberão brinque- 

dos e panetones. À ONG 
agora busca ajuda para doar 

ciedade carioca conheça 
melhoronossotrabalhoe 

abrace a nossa causa — 
afirma Maria Luiza Mari- 
nho, presidente da Obra 
do Berço, 

O projeto Pequeno La- 
vrador, que oferece aco- 

lhimento e orientação 

para crianças e adoles- 
centes com idades entre 

também cestas básicas. Ge 14 anos do bairro de Bis. duas cestas básicas para ticulturaorgânica, 
Contribuições de qualquer Campo Alegre, em Nova Festa de Natal cada um, além de brin- — Sem escola, essas cri- 

valor podem ser feitas pelo Iguaçu, se organiza para doprojeto quedos. Os 36 participan- anças perderam quase 
Pix 33522079/0001-70, promover uma festa para Pequeno tes da iniciativa, que laz dois anos da vida. É ares- 

— Este foi um ano mais osjovensnodia 19. Lavrador: parte da ONG alemã As- surreição da alegriadelas, 

difícil para conseguir do- | A ideia de Carl André, promessa sociação Vida no Cresci- vai ser um dia muito feliz 
ações. O investimentona um dos principais apoia- derepetir mento e na Solidariedade eiluminado — aposta An- 

primeira infânciaéo que dores do projeto, é alugar animação (Avicres), recebem refor-  dré, que mora no Jardim 
vai mudaro futuro destas estruturade futebol desa- esteano ço escolar e aulas de edu- Botânico, 

crianças. Desejo queaso- bão e cama elástica e dar cação física, teatro e hor- 

Implante dentário sem corte na gengiva e monitorado 

por computador. Seguro, rápido e imediato. 

d foice raça RETO 
| ++ Tratamento com uso de Toxina Botulínica 

É O Implante dentário de carga imediata — ; é a colocação de um ou de todos os 

| va 

| é um dos 

4 dentes no mesmo dia. O sistema de 
É instalação de implante digital só traz 

nte, +; vantagens ao pacie 
0 Dr. José Ribamar Cerqueira Filho 

pioneiros da técnica no Brasil, 

Laboratório próprio 
Atendimento com hora marcada 

Instalações e equipamentos 
de última geração 

Atendemos todas as normas sanitárias de prevenção do COVID- 19 

Av. N.S. de Copacabana nº 978 - Subloja 102 — Copacabana - E-mail: joseribamar(Dme.com 
Tels: 3208-3635 / 3208-3943. - www. joseribamar. com.br 

Doações para o Pequeno 
Lavrador podem ser feitas 

pelo Pix (21) 99961-4531. 
O Instituto de Medicina e 

Cidadania (IMC), na Gló- 
ria, também está em busca 
de contribuições para a 

campanha “Natal com co- 
mida na mesa”, por meio do 

Pix saudeimc(?gmail.com. 
A instituição oferece aten- 

dimentos médico, psicológi- 
co, nutricional e fisiotera- 

péutico gratuitos a morado- 

res de comunidades como 
Morro Azul, no Flamengo; 

Parque da Cidade, na Gávea; 
e Tavares Bastos, no Catete. 

A intenção é doar cestas bá- 
sicas às suas famílias. 

— (Conseguimos distribuir 
mais de mil cestas básicas, 

mas a situação ainda é grave, 

e muitas famílias continuam 
passando necessidade — 
afirma Claudio Vieira, dire- 
tor executivo do IMC. 



€ CREB 

INFORME PUBLICITÁRIO 

CENTRO DE AEUMATOLOGIA E ORTOPEDIA BOTAFOGO ESPECIAL VIVA BEM 

Uso excessivo de celular 

pode causar dor no pescoço 

LÊ 

Passamos, em média, mais de 10 horas 

do nosso dia olhando para tela do 
computador ou celular. Com todo esse 
tempo em que estamos sentados em 
uma determinada posição e olhando 
para baixo, não é de admirar que a dor 
na coluna cervical, ou seja, no pescoço, 
seja uma das queixas mais comuns nos 
consultórios dos ortopedistas. 

Olhar para baixo por muito tempo pode 
fazer com que os músculos ao redor das 
articulações do pescoço se contraiam, 
ficando mais enrijecidos e causando a 

dor, explica o fisiatra do CREB, Dr, 
Antônio D' Almeida Neto, 

Outros sintomas são dores de cabeça, 
nos ombros e nas costas. Em alguns 
casos, o paciente pode apresentar 
tonteira, ou mesmo formigamento e 

dormência nos membros superiores, O 

que pode sugerir compressão nervosa, 
precisando ser avaliado por um 

profissional experiente para um 
diagnóstico correto e a indicação do 
tratamento mais adequado, 

A realização de uma radiografia pode 
auxiliar na análise da estrutura óssea da 
coluna e dos espaços articulares. Já para 
uma parecer sobre a postura, uma 
Avaliação Postural Computadorizada 
auxilia bastante na identificação de 
anormalidades nas curvaturas da coluna 
e possibilidade de desvios posturais. 

A Avaliação Postural 

Computadorizada 

oferece registro de 
imagens e gráficos 

que auxiliam a 

traçar um programa 

de reabilitação fisica 
e correção postural, 

Dr. Antonio D'Almeida Neto 
Médico Reumatologista e Fisiatra; Especialista em Reumatologia, Osteopatia, 

Medicina Fisica, Reabilitação e Terapia por Ôndas de Choque; Ex Presidente 

da SEMTOC; Ex Presidente da Tbero Americana de Ondas de Choque. 

Esão artigo é meramente informativo o não deve por otiizado paira auto ngeradesticas, 
anotratamento ou antomedicação. Em caso de divridas. consulte um médico. 

Sindrome Text Neck 
Ochamado “textneck” — pescoço de texto - É 
a dor cervical provocada pelo mau uso do 
smartphone. Ao utilizar o aparelho, 
pescoço é inclinado para frentee para baixo, 
causando maior peso sobre a coluna 
cervical, Estudos indicam que a cada 3 em 

que a cabeça se inclina para a frente, a 
pressãosobrea coluna dobra. 

Trata-se de uma epidemia mundial, que 

pode levar a um desgaste e lesões no início 
da coluna vertebral, com à aceleração do 
processo degenerativo, com importantes 
consequências. 

7 a (2 1/3182 8282 | wumcreb.com.br 
Rua Voluntários da Patria, 408 | Botafogo 



* Alexa - automação de sua casa 
* WhatsÃpp 

“ Vídeos « Smart TV [Net 

(Ensino a confourar e utilizar) 

* Smartphone 

* Tablet 

* Facebook Prof. Sergio 
* E-mail » Internet s AM 

e Instagram/Fotos 

* Word, Excel e Power Point 

melhor aparelho auditivo 
em qualidade sonora chegou! 

Phonak Marvel 

App MyPhonak o 

Conectividade —— 

Recarregável — 

Som claro e natural 

NOVO LANÇAMENTO! 
MARVEL BLACK 

* APARELHOS RECARREGÁVEIS BATERIA DE LÍTIO 
« CONSERTO DE QUALQUER MARCA 
« EXCELÊNCIA EM ADAPTAÇÃO DAS PRÓTESES 

www. somvital.com.br 

[E som vita! Aparelhos Auditivos 
[=| Gsomvitalaparelhos 

2285-4234 
5826-6589 
981553-4149 

Rua Dois de Dezembro, 78/711 - Lgo. do Machado 

Garanha e descontos variam de acordo com a categoria do aparelho 

Um réveillon para 
renovar a esperança 
Com a maioria da população vacinada contra a Covid-19, 
Cristo Redentor, Morro da Urca, hotéis e restaurantes 
preparam comemorações para marcar a chegada de 2022 

JAUQUELINE COSTA E NATALIA BDERE talzzsvhHê ogiobo com.br 

| 

Cristo, Festa será no Centro de Visitantes: na hora da virada e dos fogos, o público terá acesso ao monumento 

ste réveillon não vai 

ser igual aquele 

que passou. Com a 
maioria da popula- 

ção vacinada con- 
traa Covid-19, já dá para pen- 
sar em pequenas, mas me- 
moraveis comen LOTAÇ DES, 

Hotéis e restaurantes da regi- 

do Es tão preparando festas 

para celebrar a virada e a vida 

com alegria. Todos prome- 
tem seguir 0s protocolos im- 

postos pelas autoridades de 

saúde, como a exigência do 

comprovante de vacinação. 

Cristo Redentor 

Pela primeiravez, será pos- 

sível ver o nascer do sol do 
primeiro dia do ano sob as 

bênçãos do Cristo Reden- 

tor —e ao som de Lulu San- 
tos —, no Réveillon Painei- 

ras Corcovado — A Mara- 

vilha do Rio. 

— Será um show-abraço 
que vamos dar e receber 

nesta Cidade Maravilhosa, 
do seu melhor ponto de vis- 

ta O mais bonito dos réveil- 
lons do planeta — diz Lulu, 

A festa será no Centro de 

Visitantes Paineiras e tam- 

bém terá as participações do 

cantor e compositor Theo 
Bial, do Samba de Vinil com 



Marcelo Serrado e Edio Nu- 

nes e do D] André Werneck. 
A partirdas 22h30m, haverá 

a Santa Missa de Ano Novo 
no Santuário Cristo Reden:- 

tor, celebrada peloarcebispo 
do Rio, Cardeal Dom Orani 

Tempesta, com transmissão 
ao vivo pelo YouTube nos ca- 

nais do Cristo e do Padre 
Omar, reitor do Santuário. 

Na hora da virada e dos 

fogos, o público terá acesso 

ao monumento, Us ingres- 

sos — R$ 1,060 por pessoa 
(área livre) ou R$ 1,600 

(mesa) — incluem bebidas 

e menu dos chefs Ronaldo 

Canha e Ricardo Mello. 
Vendas pelo site www.in- 

gressocerto.com/r eveil- 

li npaineirascorcavado., 

Mercure Rio Hotel 

Quem decidir ver os fogos 
de Copacabana no Mercure 
Rio Boutique Hate! pode 

reservar uma das duas (ou 

as duas!) suites oceânicas 
localizadas no último an- 

dar e fazer uma festinha pa- 
ra lá de intimista. O hóspe- 

de ganha a possibilidade de 
levar seis amigos ou famili- 

ares para celebrar a chega- 
da de 2022 no varandão do 

apartamento, com direito a 

ceia e a serviço de quarto 
exclusivos, além de cinco 

garrafas de espumante, en- 
tre outros mimos incluídos 

no pacote, que custa entre 

entre R$ 25 mile R$ 30 mil. 

Além disso, os convidados 

dos hóspedes da cobertura 

têm a possibilidade de pas- 

sar a noite no hotel, já que 
ainda há suítes disponíveis, 

com preços sob consulta. 
Para garantir a reserva, que 

pode ser feita pelo e-mail 
hh215-reMDaccor.com ou 

pelo telefone 3545-5100, é 
Fi CESSÁ ro ts pagan HE nt 1) d e 

50% do valor total. 

ZONASUL O GLOBO 7 
Sabado 1) 17 200] 

OCeviche 

Para os que querem algo um 
pouco mais badalado, a pedi- 

da é curtir aviradaao som do 

D] Galalau na comemora- 

ção que o QCeviche, restau- 
rante do Mercure Rio Bouti- 

que Hotel, está preparando. 
O menu especial sera servi- 

do a noite inteira, com direi- 

to a garrafa do espumante 
italiano Terra Serena Gran 

Cuvee a cada duas pessoas. 
O D] Galalau comandará a 

festa. Quem quiser ver os fo- 
gos no momento da virada 

conta com vista exclusiva e 

cercada na frente do hotel, 

Os valores para a festa de 

réveillon do QCeviche va- 
riam de R$ 950a R$ 1.500 

(primeiro lote), e os luga- 
res são limitados. 

Morro da Urca 

O réveillon do Morro da 

Urca terá show de Jorge 
Aragão e da Bateria da 
Mangueira, além de qua- 
tro DJs (Gigga, Roger, Feli- 

pe Guga e Ryon Live Sax). 

Aceiacasbebidas estão in- 

clusas nos valores indivi- 
duais, que vão de R$ 1,090 

a R$ 1.790, mais taxa de 

10%. Vendas: www.ln- 
gressocei to.com/reveil- 

lon-do-morro-2022, 

Jockey Club 

A festa, com shows dos 

grupos Monobloco, Chora 

Me Liga, Primeiro Amor e 
DJZullu, terádoisespaços: 

um com reserva de mesa 

(R$ 850 por pessoa) e ou- 

tro com mesas rotativas 

(R$ 530), ambos com co- 

mida e bebidas liberadas. 
Vendas: www. ngressocer- 

to.com/rioreveillon2022. 

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 

Chef Thomas Troisgros 

cd “Quarta feira dia 15/12 

4s 20h18 



DJ americano, bufês de chefs 
renomados e vista para o mar 
Celebrações em hotéis da região prometem diversão e muito requinte 

OURO , JOIAS 
ESPECIALISTA EM BRILHANTES 
RELÓGIO DE LUXO - MOEDAS 
PRATARIA - ANTIGUIDADES 

CAUTELAS-C.E.F. 
COBRIMOS eefpllom 

26 &S 
Avaliação por Agendamento 

R. Visc. de Pirajá, 281/Slj 209 - Ipanema 

E 21 99297-2151 | 21 2522-9986 

( Joalheria Leblon 
Av. Ataulfo de Paiva, 566 / 2º piso / Loja 213 

Leblon - Galeria Central de Compras 
= 21 992914550 | 21 3547-6244 

Hilton 

Os hotéis também oferecem 

opções animadas e requinta- 
das para a virada. O Hilton, 

em Copacabana, terá a pri- 

meira edição da Sly Fox Fest. 

A festa vai unir cultura negra 
e arte urbana de Rio e Nova 
York, sob as carrapetas do D] 
americano Chubby Chub, fe- 
ra do hip hop. Ingressos a mil 
reais (inteira) e R$500 (meia 
solidária, mediante a doação 

de um quilo de alimento), à 
Vê nda ES AA, O = 

pla.com.br/sly-fox-fest-new- 
years-eve 1419015, Comi- 

dae bebidas incluídas. 

Fasano e Gero 

Na noite do dia 31, os hóspe- 
des do Hotel Fasano, em Ipa- 

nema, serãorecebidos noter- 

raço para um brinde de ré- 

veillon. No restaurante Gero, 

haverá ceia especial elabora- 
da pelo che fexecutivo Lui gi 

Moressa na noite da virada, 

mediante reserva feita sepa- 

radamente da hospedagem, 
mas com val JE especial para 

hóspedes. Nesta noite, além 
da ceia completa, o serviço 
inclui champanhe, vinhos 

branco e tinto da casa e bebi- 
das não alcoólicas (R$ 1.650 
por pessoa mais taxa deservi- 

ço). Tel.: 3202-4249. 

Miramar By Windsor 

A chegada do novo ano no 

hotel Miramar contará com 

D] na cobertura, tendo co- 

Visual em Ipanema. À cobertura do Hotel Fasano: réveillon sofisticado 

mo cenário uma vista privi- 

legiada da Praia de Copaca- 

bana. Há um número limita- 

do de lugares para não hós- 

pedes, que pagam R$ 1.500. 
Reservas: 2195-6200. 

Pestana 

Na cobertura do hotel em 

Copacabana acontece o 
BMW Rooftop, comdireitoa 

área gourmet, drinques, cer- 
veja e espumante a noite to- 

da, além de palco para shows 
e DJs. R$ 2.590, mais taxa de 
10%. Vendas: www.ingres- 

socerto.com/reveillon- 
bmw-pestana-rio-2022. 

Fairmont 

Com vista privilegiada pa- 

raa orla de Copacabana eo 

Pão de Açúcar, a comemo- 

ração será embalada por 
apresentações de Camilla 

Marotti, Jules Vandystadt, 
Tibi e Thais Macedo, à bei- 

ra da Infinity Pool, O jan- 

tar. pilotado pelo cheffran- 
cés Jérôme Dardillac, e be- 
bidas, como caipirinha, 

gim, cerveja, champanhe 
Perrier Jouet e vinhos 

branco e tinto, estão inclu- 

idos no pacote, R$ 3 mil 

mais 10% por pessoa na área 

interna ou R$ 3.500 mais 

10% na externa. Reservas pe- 

los telefones 25251110 e 
2525-1119. 

Hotel Nacional 

A festa no hotel de São 
Conrado será no restau- 
rante À Sereia, com músi- 

caao vivo, cascata de fogos 
e comida e bebidas alcoóli- 

cas e não alcoólicas inclui- 
das. Us mgressos custam 

R$ 650 por pessoa e po- 
dem ser parcelados em até 

três vezes. Crianças de até 

5 anos não pagam e as de 6 
a 12 anos pagam meia. Re- 

servas pelo e-mail] even- 
toslúwamhoteis.com.br. 
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Clube 
O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 

' ” qo 
E Es b 

E. 

MUSICAL CONSAGRADO 
Sucesso em Paris e em todo mundo 
desde 1980, o musical 'Les Miserables 
está em cartaz no Teatro Prudential, 

na Glória. Assinantes tem 50% OFF nos ingressos 

para a montagem. Veja mais no site do Clube. 

BELEZA É 
CALMARIA 

A Bela Fisio, em Bo- 

tafogo, oferece 15% 
OFF em tratamentos 

estéticos e relaxantes. 
Agende via WhatsApp 
(21-97664-9025). 

CHURRASCO 
À CARIOCA 
Aproveite 20% OFF no 

rodízio da Mocellin 
Churrascaria em Nite- 
rói e na Ilha do Gover- 
nador. Saiba mais deta- 
lhes no site do Clube. 

ACESSE E CONFIRA! 
Escolha o modo "Foto" eposicionea | 
câmera de modo a captar o código. 

Feito 1550, a câmera mostrará no topo 
da tela a opção para abrir o link. 

CAPA / FESTAS 

Duda Beat, Buchecha e DDP 
Diretoria animam a noite 
Mirante da Rocinha terá roda de samba comandada pelo Grupo Clareou 

Clube Germania 

A pernambucana Duda Be- 
at é a atração do Réveillon 

TheWhiteHaus, no Clube 
Sociedade Germania, na 
Gávea. A festa terá três pis- 
tas de dança e comida e be- 
bidas liberadas. Ingressos: 
R$730(femininoje R$ 750 
(masculino), à venda pelo 
www. sympla.com.br/re- 
veillon-thewhite- 

haus-2022 1318950. 

Bosque Bar 

A festa, no Jockey Club, terá 
shows da banda DDP Direto- 

ria e do cantor Buchecha e 
bufé de Pedro Benoliel, Co- 
mida e bebidas liberadas. In- 

A 

Rua Almirante Guilhem, 262 - Loja C - Leblon - Tels.: ; 

www annakpuxadores com.br 

gressos — R$ 570 (femini- 
no)e R$640 (masculino) 
— à venda no www.sym- 
pla.com.br/reveillon- 
do-bosque-2022.--- 

ddp-diretoria-e-bu- 
checha 1370973, 

Mirante da Rocinha 

A roda de samba do Grupo 
Clareou vai comandar a pis- 
ta de dança. Comida e bebi- 
das liberadas, assinadas pelo 
chef Glimário dos Santos e 
pelo mixologista Alex Mes- 
quita. Ingressos à venda por 
R$ 450 no www.ingresso- 
certo.com/reveillon-2022- 
no-mirante-rocinha. 

Na Gávea. Duda Beat é uma das 

atrações do Réveillon TheWhiteHaus 

A referência em 

unem pugadores no Leblon 

Pumndos 

de Couro 

Facebook/annakpuxadores 
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Início das qulas no 1º semestre de 2022 | 
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ESPECIALIZAÇÃO CURTA DURAÇÃO 

Avaliação neuropsicológica Abordagens que observam o bebé 

Dependência química As psicopatologias do trabalho 

Psicanálise e contemporaneidade introdução aos transtornos mentais 

Psicologia clínica com crianças Morte e luto no contexto hospitalar e da saúde 

Psicologia hospitalar e da saúde Narrativas sobre a busca das origens 

Psicologia organizacional Processos criativos em arteterapia 

Psico-oncologia Raízes psicológicas da desinformação 

Psicoterapia existencial vivencial e dialógica Reflexões sobre as homossexualidades na psicanálise 

Terapia cognitivo-comportamental Um estudo dos cinco casos clássicos freudianos 

Workshop mindfulness e comunicação não violenta 

neep.psi.puc-rio.br 0800 970 9556 

O ccepucrio (ÀS) (21) 976586094 O /meeppucrio EM cce puc-rio 



LEITURA 

Lançamento de quatro livros 
hoje no Museu da República 
Junta Local reúne escritores e ativistas ambientais nos jardins, às 14h 

s escritores e ativistas am- 

bientais Yamê Reis, An- 
dré Carvalhal, Giovanna Na- 

dere Fe Cortez se reúnem pa- 
ra lançar seus respectivos li- 

vros numa ação conjunta ho- 
je, às 14h, nos jardins do Mu- 
seu da República durante a 

edição da Junta Local, feira h- 

xa e itinerante que atua para 
movimentar o sistema ali- 

mentar aproximando quem 
come de quem produz ou faz. 

ENTRE AS 
10 MELHORES 
PIZZARIAS 
DO MUNDO. 

aborobiiirá 

WERY RESERVAS 

(21) 2535-0687 

Lançados na pandemia de 

forma não presencial, os ti- 

tulos “O agronegócio do al- 
godão: meio ambiente e sus- 
tentabilidade”, de Yamê 

Reis: “Comosalvar o futuro”, 
de André Carvalhal; “Homo 

Integralis: uma nova histó- 
ria possível para a humani- 

dade”, de Fe Cortez; e “Com 

que roupa?”, de Giovanna 
Nader, terão sua primeira 
sessão de autógrafos. Em se- 

RUA MARIA ANGÉLICA, LPS - JARDIM BOTÂNICO 
CAAMITENIFES TIP RAM. 

guida, no bate-papo “So- 

nhar é fazer”, os autores con- 
vidam o público ao debate. 
= (O formato virtual não 

substitui o presencial por- 

que é pouco afetuoso, da 
Et sniaA torma que tú livro 

digital não é capaz de tra- 
er d mesma Expe TICNCIA 

de um livro físico, que tam- 

bém é um objeto de afeto 
— diz a socióloga e desig- 
ner de moda Yamê. 

: | kh 
] E |: ] l | |] 

ro 1 , 7 UA a 

Turma. Da esquerda para à direita: Carvalhal, Giovanna, tamê e Fe Cortez 



ESPECIAL / PROMOÇÃO 

Zona Sul Week traz 

ofertas aos leitores 
Comércio dá descontos em serviços e produtos 

Ass no cenário pan- 
dêmico e a expectativa 

de voltar a realizar festas de 
fim de ano — de forma co- 
medida — animaram os se- 

tores de comércioe SETVIÇOS. 

E inspiraram o Zona Sul 
Week, uma promoção dos 

Jornais de Bairro em parce- 
ria com estabelecimentos 

da região que, de amanhãaté 
o dia 19, oferecerão uma sé- 

O setor de moda e estilo é 
representado pelas tradicio- 
nais lojas Westminster e Bo- 
relli, de roupas masculinas, 
que dão descontos em diver- 
sas peças. E também pela Oti- 
ca Leblon e pela Decorações 
Pirajá, que vendeartigos para 

deixar a casa mais bonita, 
Saúde e estética cami- 

nham juntas na clínica do 
dentista José Ribamar, que 

riede vantagens aos leitores. faz abatimento em diferen- Majórica. Restaurante no Flamengo dá desconto na moqueca à balana 

O BOTICÁRIO PRESENTEIA OS CARIOCAS 
Marca revitaliza pedalinhos da Lagoa em ação da campanha BoticaRiIU 

Lm presente para encher de cor e 

alegoria usados cais lindos cartões postais 

do Rio de janeiro. Em uma ação da 

campanha BoticaRIO, que enaliece as 
belezas da cidade e dos cariocas, O 

Boticário acaba de revitalizar 15 pedali- 

nho da Lagos Rodrigo de Freitas 

Os fumosos cisnes do Parque do 

Cantagalo foram grafitudos por artistas 

plásticos de diferentes regiões. Juliana 

Fervo, Márcio SWK, Igor [zy. DM Couto, 
Marianna Cersosimo, Vinicius Carvas o 

Lorena Deluiz expressaram nos pedali 
nhos, em suas artes, o que significa para 

oles a beleza de ser carioca. 

“Além de lindissima, q Lagoo é um tugar 

aivero e dlemineeitico, que membro cerrtocats de Helin 

us bairros, à comção do Rio. Mais do que estar 

mete cartão postal, queremos dar este presente 
pera cidade e furo or cortucas”, comenta 

Jacqueline Jobaru, Diretora de Marke 

ting Regional do Beticório, marea que 

estt há 4) anos na cidade, com mais de 

100 pontos de venda só no Grande Rio 
+ campanha *BoticaRÃO + Temos q 

Rio no Nome e nó coração” tem como 

objetivo principal enaltecer além da cidade, 

as pessoas do Rio, de todas as formas, 

“Nessa campanha, temos os cariocas como 

protagonistas e criadores de conteúdo, eles 

são as grandes eretas e ressaltam us 

belezas de ser carioca e viver no RJ. Uma 

ótica de quem vive e representa as corache 

risticas do RJ e não de quem está lá como 
Lurista ou visitante” afirma Jacqueline. 

A qugurea damitbém comtriute tum tire 

de quatro imilmenciadores da cidade — 

Canrhey Fermetra (0º damebeçoficêl), Thewryris 

Born  (uumyrisbosan) Vanessa Real 

(isirodacarioca) e Bea Lopes (Cheadopesoft 

cial) para estrelar a campanhã e falar sobre 

as belezas do Rio ca beleza de ser carioca. 

Foram produzidos  miniccumentários 

totalmente cocrados com os loflyenciado 

res, que puderam imprimir sua própria 

marca na companhaçe que contam como é 

ser carioca nas diferentes regiões da 

cidade. Além disso, as prochações foram 

feitas MAM com equipes de produção, 

filmagem e maquiagem locais. 

Cemes feito um trabalho qmronde e 

aprocintação conj os caroras mesmo estando 

aqui ho muzis de LO anos, é importante sempre 
renopdrmos eso comendo Se borda emencial 

criar exe vinculo atras de talentos locais tie 

nos ajudem a cocriar carmfuimhaos momis e que se 

comectem cerbedeinamente com as feras dia 

regido”. completa Jacqueline. 
Pura assitir pos filmes e saber mais 

El! bre tu campanha, basta pH ntar cinema 

do seu celular pario OR code abria 
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tes tratamentos, incluindo 
harmonização orofacial, te- 
ma de uma live segunda-fei- 
ra, às 18h30m, no perfil de 
Instagram (elinicajoseriba- 
mar. E no Iracema Estúdio 

de Cabelo, que tem combo 

de reconstrução e escova 
com valor promocional. 

Para as crianças, há vanta- 
gensnamatriculana colônia 

de térias do Colégio Miraflo- 
res, e, para os pets, preços re- 
duzidos no Club Pet, que 
tem day use e hospedaria. 

A gastronomia integra o 

evento com Bráz, Majórica e 
padaria Artigrano. Os deta- 
lhes estão num caderno es- 
pecial que será publicado 

neste domingo, no GLOBO, 
e no site oglobo.globo.com/ 
projetos/zonasulweek/. 



» IMPLANTES (CONSULTÓRIO) 
* CLAREAMENTO 
» LENTES DE CONTATO 
» LIMPEZAS « RESTAURAÇÕES 
» EXTRAÇÕES 

| + PRÓTESES MÓVEIS E FLEXÍVEIS 
SEM GRAMPO METÁLICO 

Dra. Maria Valéria Martins - CRO 17010 

Pioneira no atendimento domiciliar 

Rua Voluntários da Pátria, 190 
51 1008 - Botafogo 

+ (estacionamento rotativo no local) 

) nas dra.mariavaleriamartinsE gmail.com 

bemPaqui 

Tel.: 2534-4310 
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CERTO / PATRIMÔNIO 

Música clássica no Parque 
Lage e no Outeiro da Glória 
Público também conhecerá as histórias dos lugares em festival gratuito 

NATÁLIA BOERE 
ralaia bosreDop oba com bi 

oi no fim do século XVII 
= que apareceu por aqui o 

escultor Antônio Caminha, 
vindo de Aveiro, Portugal, 

Num terreno onde se deram 

as lutas entre portugueses e 

franceses, eleergueu uma pe- 
quena capela para abrigar a 
imagem de Nossa Senhora 
da Glória que havia esculpi- 

do. Foi quando o outeiro to- 

mou o nome da Glória. 
Essa história poderá ser 

ouvida ao som de música 
clássica de graça no Festi- 

val Interativo de Música e 

Arquitetura (Fima), que 

chegará ao Outeiro da Gló- 
ria na quarta-feira, às 19h, 
— Queria trazer novos pa- 

radigmas para a apreciação, 
a valorização e a construção 
de um sentimento de per- 

tencimento dos patrimôni- 

os culturais da nossa socie- 
dade. Através deste diálogo 
entre música, história e ar- 

quitetura, é possível criar 

uma experiência cinestési- 
ca: Ouvir aconstrução EVvela 

música de certa forma — 

afirma o compositor e pro- 

dutor cultural Pablo Castel- 

lar, diretor artísticodo Fima, 
No Outeiro da Glória, ha- 

verá palestra da arquiteta e 

fssa 

1 - | /: . 

pratica ed 

coberta e na tri amáfo ormaçã o do mundo. 

=) ren er. Pai ra a Re êde Sagrado - a 

cal vo E em estrato 7| 

Rede Sagrado 
COLÉGIO SAGRADO 
CORAÇÃO DE MARIA 
Sucre-Coeur de Mare 

ias qu Seen 

MATRÍC S ABERTAS | TITE MATRÍCULA ERTAS [21] 2545-9900 
tu PRELERA, Má - oimene 
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Um clássico. O Parque Lage receberá o festival no dia 19, às 17h 

VUILGCOTONLISA E LELEE 
AR OS | Conexão 

Paris-Rio. 

O cravista 

Bruno Procopio 

se apresentará 

no Outeiro 

da Glória 

=, 

JE! | 

COMPRA, VENDA E FABRICAÇÃO DE OURO, JOIAS, PRATARIAS, RELÓGIOS E ANTIGUIDADES. 

Fabricação Própria, com 

Melhor Preço do Mercado! 

Venha e faça sua cotação com tranquilidade! Estamos ao lado do Copacabana Palace. 

8, Av. Nossa Senhora de Copacabana, 259 loja A - Copacabana / RJ. 
(21) 96743-8937 | (21) 99903-828] | (21) 2541-8548 

ELY S JOIAS 
o Aqui Sua Joia Vale Mais! 
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urbanista Dora de Alcânta- 
ra, O repertório musical se- 

rá executado pelo cravista 

mineiro Bruno Procopio, 

radicado em Paris desde 

1904. E trará peças de com- 

positores como os france- 
ses Jean-Henri d'Anglebert 

e François Couperin e o 
alemão Carl Philipp Ema- 

nuel Bach, filho de Sebasti- 
an Bach. 

— Parte do repertório é 

ligada à questão da caça, 
modismo ligado à França e 

aLuis XIV (conhecidocom 
o Rei Sol). Um outra parte 

faz alusão à passagem do 

período barroco para o pe- 

riodo clássico na arquite- 

tura —conta Procopio, 

No dia 19, às 19h, o Fima 
aporta no Parque Lage, com 
apresentação da SOPRO 

Eliana Coelho e do pianista 
Gustavo Carvalho e explica- 

ções do historiador da arte 
Guilherme Bueno, 

— Pouco tempo depois da 

morte de Henrique Lage 
(em 1941), sua mulher, a 

cantora lírica italiana Gabri- 

ella Besanzoni, para quem 

ele construiu o palacete, vol- 

tou para a Itália para dar au- 

las de canto — conta Bueno. 

Pagamento na 
Hora (em espécie) 

- www. elysjolasrj.com.br 

JOIAS, RELÓGIOS 

E DIAMANTES 
H 

HÁ 30 ANOS NO MESMO ENDEREÇO 
EM IPANEMA 

- Compra e Venda de joias e relógios 
- Tudo em 10 x no cartão sem juros 
- Envios para todo o Brasil 

(21) 97192-4196 / (21) 99909-6490 (5) 

O Rua Visconde de Pirajá, 228-B 
Q 5521 2267-2895 | 2267-7986 

www mrjoias com br 

[8] Emrjoias com.br 

EM App: Mrjoias 

Es | 
e BD * bemOaqui ti: 2534-4310 

COMPRO OURO 
E JOIAS EM OURO 

dO 
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A É MAIS CARO?!! 
Quer economia e durabilidade? Compre lâmpadas de LED. 

Reabrimos com toda segurança e prevenções de saúde. 

Continuamos com pronta entrega de lâmpadas e luminárias. 

Lâmp. Classic LED A40 GW = 40W Bivoll 
cores branca e amarela RS 8, 90) 

Lâmp. Classic LED AGO BW = BOW Bivoll 

cores branca e amarela R$ Q BO) 
Lâmp. Classic LED A75 9,5W = 75W Bivolt 

cores branca é amarela R$ 19,80 
Lâmp. Classic LED 4100 13W' = 90W Bivolt É 
cores branca e amarela RS 20,80) a, OSRAM 

ai— ARE ERA 
g=- = up 

Tub LED OSRAM 9W 
cores branca e amarela R$ 23,00 

Tub LED OSRAM 18W 

cores branca é amarela R$ 29,80 

VENTILADOR 
EMERSON 

Made in USA 
Mod. 50' Pro Series 5 pás 

Cores branca e níquel 

R$ 2.098,0 Fa 
EMERSON 

EMERSON 

R$ 1.298,00 

| 
VENTILADOR EMERSON 
Made in USA 

Mod. 52 Builder 5 pás 
Cor niquel 

Dicroica LED GU 10 OSRAM 4W 

cores branca 

e amarela 

R$ 389,80 

HORÁRIO DURANTE A PANDEMIA: DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 9h ÀS 17h 
Rua Visconde de Pirajá. 605, L| G, K,H,|- Ipanema - RJ (Galeria do Cinema Estação Ipanema) 

Telefones: (21) 2299-0046 / 2299-0597 / 96471-4446 + e-mail: infolightBinfolink.com.br 

CONCERTO GRÁTIS 

Hoje, às 18h,as orquestras 
Violões do Forte de Copacaba- 

nae Shalom celebram seus dez 

anos com uma apresentação 

gratuita na alameda do Forte 

de Copacabana. O programa 

inclui “The chicken” ( Jaco 

Pastorius), “Descobridor dos 

FEIRA VEGANA 

DIPULGAÇÃO MMLLAM PECA MEIRA, 

PR 
E 

Após 1l meses de paralisação, 

afeira Vegannezando volta este 

fim de semana, do meio-dia às 
20h, no Instituto de Arquitetos 

do Brasil (1AB), no Flamengo. São 

mais de 50 expositores de gas- 

tronomia, moda, cosméticos, 
artesanato e sustentabilidade. 

AVULILAÇÃ O EILL PMMA 

sete mares” (Tim Maia)e "Se 

acaso você chegasse (Lupici- 

nio Rodrigues). A direção musi- 

cal é de Antonio Carlos (da 

dupla Antonio Carlos e Jocafi), 

com direção artistica e produ- 

ção de Márcia Melchior e arran- 

jose regência de Luiz Potter. 

À capacidade máxima permiti- 
da é de 450 pessoas, com uso 

obrigatório demáscaras. 

'ZELIG'E A PSICANÁLISE 

“Zelig”, de Woody Allen, será 

exibido quarta, às 20h, no Estação 

Net Rio, em Botafogo, seguido de 

debate com os psiquiatras Elie 

Cheniauxe Jorge Jaber e o psica- 

nalista argentino Gastón Sal. 

Grátis, com inscrições pelo e-mail 
cr&clinicajorgejaber. com.br. 



“Para aproveitar o melhor que a vida tem a 

oferecer, de forma feliz, despreocupada e 

sem dor, a prevenção é a melhor estratégia.” 

DRA. LETÍCIA JUNQUEIRA MORELLI 

Especialista em Ortopedia e Traumatologia 



ASTRONOMIA 

ÁGUA NA BOCA 

Sabores e 

texturas 

asIáticos 
JACQUELINE COSTA 

jacEog obo.com br 

nquanto uma nova leva 

de sabores asiáticos che- 
ga ao Rio, como Mono e Ma- 

nabu, o Nam Thai, de gastro- 
nomia tailandesa, comple- 

tou 20 anos na última terça- 

feira, David Zisman, antes 

de se dedicar à cozinha do 

pais, conta que exerceu a 
medicina por 36 anos. Até 

perceber que a profissão já 
não lhe proporcionava mais 

tanta alegria. Foi então que 

Zisman, de73anos, resolveu 

fazer Um CUESO TLd Califórnia 

e conhecer de perto os luga- 

res que serviram e ainda ser- 

vem de inspiração para à 

Nam Thai, na Rua Rainha 

Guilhermina, no Leblon, 

— Há mais de 20 anos via- 
jo para a Tailândia e para o 
Sudeste asiático. Sempre 

me interessei por conhecer 

de perto a raiz do povo, sua 

cultura e a história — conta, 
A mesma paixão por insu- 

mos de primeira e por pro- 

porc jonar expe riênc Lul& uWni- 

cas de sabor e textura tem 
Marcel Nagayama, que aca- 

Mono. Carpaccio de linguado com ponzu e umeboshi 

(ameixa japonesa): R$ 65. Pedidos: iFood. Rappi e 9855-9555 

ba de abrir o Mono, delivery 

japonês contemporâneo, 

bem ao lado do Nam Thai. 

Davitrine que mostra a cozi- 

nha, os clientes que esperam 

para retirar o pedido podem 
ver o preparo de atum blue- 

fin, centolla, vieiras, uni, 

ikurá, unagui e peixes locais, 
Jjáowagyu uruguaio e wagyu 

AS, do Japão, são usados em 
tartares, tatakis e sushis que 

derretem na boca, 
—-() Mono tem autenti- 

cidade e conceito mais 

contemporâneo, mas 
sem fugir das minhas raí- 

zes e sem invencionis- 
mo. À ideia é ter um deli- 

very de excelência — diz 
Nagayama. 

a il 
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CASEENTYE FRANCE 

R$99, 90 € 
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PROMOÇÕES IMPERDÍVEIS 
DE FIM DE ANO! 
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DIVULGA AD TORA S RAE 

Nam Thai. Salada de manga. papaia, camarões. 

coentroe hortelã: R$ 42. Pedidos: Rappi e 2253-2962 

am LLGAÇÃO O Nina 

Peixoto Sushi. Lula recheada com shimeji, shiitake e nirá 

com molho teriaki do restaurante inaugurado em julho: 

R$79.90 Pedidos: Food e 99839-3895 

Manabu. 

Inaugurado 

emabril, o 

restaurante 

oferece sushi 

de wapyu, 

R$ 52, 

entre outras 

iguarias. Tel; 

99422-1586 

“Ceia de natal, 
E gm 

VC 
" ” 

E cido 

Faça agora sua encomenda! 

Entregas: sa, Mi Recreio e Zona Sul 

(IO em s 3030-9080 

(0) tascafilhodamae 



ASTRONOMIA / ÁGUA NA BOCA 

CarvJECM ANOUUAMEIREE AM, DEVIL CLANÇÃOO LE ALI CR LA 

Jappa da Kitchen. 

Quitanda. Lâminas de 

Atum com foie wWagyu 

gras, R$ 32, graduação ÀS 

O restaurante, cortadas 

que tem finamente & 

filial em acompanhadas 

Copacabana, de ponzu é 

prevê abrir daikon oroshi 

ainda este (nabo ralado): 

mês uma nova R$ 165. Tel: 

unidade na 98685-5555 

Barão da Torre. 

Pedidos: Rappi 

e 97374-3030 

Eivo Sushi. 

Combinado Joe 

(sushis de 

arroz gohan 

envolto em 

lâminas de 

salmão & 

cinco tipos de 

coberturas): 

R$ 68. Pedidos: 

98055-0029 

— PS . Pp JF" Plrleta 

(2)99861-4997 
olivar Nº45 - Copacabana, RJ 

E À ji | É a fi | | |? , , | 

TIM CE ANO VEVE HUAIS / UUICACE, SADO É PCHS VIEÇOS. 
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ENTREG à DOMICÍLIO E 
Horário de entrega das 6h30 às 21h30 “+. 

” JL e arca lo mimimo para DrTÊrE=g a 

Rua Garcia D'Ávila, 85 | Sobreloja | Ipanema | 2239-6499 
Rua Visconde de Pirajá, 224 | Ipanema | 2523-3625 
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OUTROS CARDÁPIOS 
> AOS CERVEJEIROS: Inaugu- 

rado em julho de 2019 e fechado 

desde o começo da pandemia, o 

Rio Tap Beer Hotise (Travessa 

dos Tamoios 32. loja €, Flamen- 

go) reabre com aloja duplicada 
ea mesma proposta voltada 

para o público cervejeiro. À casa 

oferece mais de 150 rótulos de 

cervejas artesanais. entre tor- 

neiras, garrafas e latas. No novo 

menu, destacam-se o Black 

Brisket (R$43,90), umassado 
de peito bovino em lascas rega- 

do de molho stoutroost, servido 

com tiras de bacon, farofa cro- 

cante e pão; ea Shrimp Creamy 

Fries (R$ 39.90), uma porção de 
batatas fritas com robustos 

LGAÇROMOLTA OLIVEIRA 

camarões, regados ao cream 

cheese e cebolinha 

Telefone: (21) 3258-4168. 

tone recheado com brigadeiro à 

base de leite de castanha de 

cajue coberto com ganache de 

chocolate). Custa R$ 59, com 

350g. Pedidos pelo WhatsApp 

2199241-3047 nosite www lb- 
culinaria.com.br e pelos aplica- 

> RABANADAS: Com lojas em 

Botafogo e no Leblon, a Ham- 

burgueria Bob Beef incluino 

cardápio de Natal a porção de tivos de entrega. 

minirrabanadas (R$ 25.90), A 
uma releitura do chef Pablo > TÁBUA DE FRIOS: ACasa 

Lamar acompanhada de gana- 

che de doce deleite e um cro- 

cante de castanha de caju e flor 

de sal. Pedidos pelo aplicativo 

da hamburgueria e pelo iFood. 

Mortadella's (Rua Amaldo Quin- 

tela51-B, Botafogo) tem opções 

detábuas de frios para as festas. 

Elas vêm com 400g (R$ 79e 
R$99)e800g (R$ 155). Os 

pedidos podem ser feitos até dia 

2learetiradaserá realizada, 

conforme agendamento, nos 
dias 23e 24. Tel.: 3264-7848. 

> VEGANO: Na LEculinária. na 

Gávea, umanavidade éo choco- 

tone recheado vegano (choco- 
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a | AQUA CINE STA DA ESPAM, 

SEJA SÓCIO DO LE CANTON VACATION CLUB EM (21) 98802-3287 (o) 
é 

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU RESERVAS ENTRE EM CONTATO: 

(21)3613-9500 (3/2//98879-5346| RESERVASELECANTON.COM.BR 
LECANTON.COM.BR | QDO /LECANTON | TERESÓPOLIS, RJ 



RIO 
GASTRY 
NOMIA galera nas alturas! 

COMIDA 
MÚSICA 

| E ”. 

aa” 
12/12 

BANGALAFUMENGA 

à 
E 

16/12 
Diogo Nogquerro: | 

17hz 
Festo PLOC 

18/12 
Filhos da Música 

Realização O G LO BO 

—  Cidodo Anttriá — Pestrocínio Mostor 

pode fazer pela 
ÍNVEST.Rio E qusironontia hoje? 

«> Santander Egas sereis 
4 Rio 4 fSantarderBresil 
PETESITREA fbancodagastronamia 

Apoio 

ty GOSTO DA a aspen Aos POLSOÁLTO Zona Sul 
aa DO FLTARO AMAPÓNIA TT rettems ES Cotar da Conriçata 

DE JANEIRO OTA - 

VEM, QUE ESTÁ 
UMA DELÍCIA! 
Voltamos com muitas atrações, sabores incríveis, mais espaço e 

mais charme. O Rio Gastronomia 202] reúne em um só lugar tudo 

o que a gente adora, além de uma novidade que vai deixar a 

44 Aulas com grandes chefs 

4 Uma programação musical de primeira 

4 Quiosques de restaurantes e trucks famosos 

tu Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

47 Um ambiente delicioso e muito alto astral 

t* E uma novidade incrível: Rodo-gigante de 20m 
de altura 

9a12€16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mm Soibo mais em 

riogastronomia.com  (Driogastronomia 

Todos os protocolos sonitários indicodos pelas outoridodes de 
saqudo o vigontos durante o poriodo de realização do ovento serão 

seguidos. Será também exigido o passaporte do vacina, digital ou 

físico, com documento de identificação. Saibo mais no nosso sito. 

Pertrocinio 

Naturgyd” (óca SEBRAE 

Tickotoria Oficial POPCOO —— 

a 
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of ciTo):fo GUIA DE SERVIÇOS 

Zona 

“TELEFONES ÚTEIS CC ÂNDICE | 

Alcóalico Anônimos Hospital Municipal APARELHOS AUDITIVOS BS 

2253-33T1 Miguel Couto 

3311-3600 ARTESEANTIGUIDADES BA BB 

Ambulância 

192 BRECHÓS ÃO 

Light ao sa 

Biblioteca Popular | 0800020196 consentODEBLETROS*|||| O aEgS 
da Glória h 

2242-6790 CONSTRUÇÃOEREFORMA O ERA 
Polícia Rodoviária 

Nasa 2411-61fi 

1746 LAREESCRITÓRIO 
Polícia Militar | o 

Corpo de Bombeiros | 190 MEDICINAESAUDE RA 
193 

MODA 8 
Defesa Civil eis 
199 3297-8771 vID AS E ESQUADRIAS da 

E. 
1 Dm | 

| 

Reforma de Sofá, Restauração, Especialização em Molas, Fabricação, 
Modificação sob medida, Capas, Cortinas, Colchões, 

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 (É% contato &2mmdecoracoes com.br (E 2mm decorações [3 2mm decorações 
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MEDICINA E SAÚDE —— 

LAR SÃO JUDAS TADEU 

Águi 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 
eipocas sd éramos pequenos e indefesos. 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite nosso site: www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

CUIDADORES AI Alia a alad A E 
: EE E A À ; V HORA MARI MORA MAMEADA O 

De? sa ad OR a pa may “4 pm, cai Emo : RAL | do 

ob . o! ”; — Ds ae ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL 

0 re ernor | do» ente | o St cfr 8 
e DESIOM DE SONRANCKELHA 

cuidar de quem «O | A a, 
IETEMSÃO DE CÂLHOS PH A ELO 
PODOLCGLA Aee CR Ma a | O an) ssraa-assa 

VIA ' pras 28 

fo) 
> EX Wr RAS [US essi 

Dora O ET umos Fisioterapia 
ESTAMOS EM COPACABANA irató pós ás-covid. 
att those doa e 

4 Acompan hante de idosos: : 
SERVIÇOS +Técnico de enfermagem 
Atendimento * Fisioterapia 

| . Fonoaudiologia 
domiciliar . avaliação gratuita 

rrrare ee receos o. Avaliação gratuita 

GMARYROSTMOREIRADY? 

INTERNAÇÕES E CUIDADOS DOM CILIARES 

el.: (21) 3268-3500 
é 99920-2054 
(65) Isolucaohumancare 

ISolucao Human Care ESCONESaNaT: É. 

bem9aqui rtel.: 2534-4310 Www.solucaohumancare.com.br - e-mail: atendimento solucaohumancare.com.br 

E: 9-al cem Maui To 2534431 E EM] 



Sábado ILDEZEMBRO 2021 ZONA SUL |O GLOBO | 25 

nú APARELHOS AUDITIVOS 

Sonsris 
aparelhos auditivos 
io Oficial Phonak 

' tecnologia suíça 

Em - GARANTIA CONTRA PERDA E ROUBO” 
modelos recarregáveis e de pilha. acOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO 

- PILHAS, ACESSÓRIOS, MOLDES E PROTETORES 

- CONSERTOS DE VÁRIAS MARCAS 
* ENQUANTO DURAR ES TOOLUIE A acesso remoto APP 

: ja Faça seu crédito de acessibilidade conosco. 

em Conacabana BM Parcelas até 60 Meses pelo BB!! 
em cvopacagdala. 

“udido finda premium é advanced. 
MLELTE EDU SLCO Barata Ribeiro, 692 - LÍD Copacabana. A mais premiado www .sonorisaparelhosauditivos.com.br 

COPACABANA : IPANEMA : CENTRO : TIJUCA : NITERÓI | CAMPOS 
2235-7185 + 3502-6765 3181-8203  : 3549-4646 + J628-5397 : (22) 3025-5266 

9/026-9897 98103-9886 97012-7380 : 99628-0317 98121-5989 99808-8313 

BRECHÓS 

'BRECHO . 
LUZ DO LUAR sui 

LOLOOLUARARECHNO. CUM. BF 

nós, bu, usos bois nie psi caitados 6 B pás 
ATENDEMOS EM SUA CASA CONSERTO DE ROUPAS 

Aceitamos todos os cartões de crédito VENDA DE ANTIGUIDADES 

Rua Bento Lisboa, 151 - Calete (ao lado do Hotel Scorial) - Tels;: 99151-0894 / 2557-5462 a 

BRECHÓ LUZ DO SOL |  jbrecholuzdoluar bem9Paqui Tel.: 2534-4310 

Av, N. S. de Copacabana, 610 Lj 10 (Galeria Ritz - Fundos) Tels.: 9151-0894 / 2557-5462 / 9820-2283 ane / 
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ARTES E ANTIGUIDADES 

COMPRO ANTIGUIDADES 
| e Pratarias « Quadros nacionais e estrangeiros 

| * Esculturas de mármore e bronze * Porcelanas 

| « Marfins e Cristais « Galle « Dao.Nancy * Santos 

| « Móveis Sérgio Rodrigues, Tenreiro, Zanine e outros 
| * Moedas antigas * Tapetes persas 

e Relógio de pulso de bolso antigo * Bijuterias antigas 

Sr. Gelson 
ERIC E RE TER EE RTE RR RA RR HU ETA DEE 

Tels.: 2236-4770 / 2548-9683 / 99913-5443 9 
Atendemos aos sábados, domingos e feriados 
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ARTES E ANTIGUIDADES 

Se você está pensando em negociar seus objetos antigos, 
vendendo para quem paga bem, esse anúncio é para você! 

O QUE COMPRO TARIC 
/ Objetos em prata e joias / Bronzes ” Relógios A E 

/ Pratarias “ Quadros “ Bandejas Va 

/ Cristais / Esculturas / Móveis etc. 

/ Porcelanas / Faqueiro 

Avaliação com honestidade e responsabilidade. 
Pagamento a vista. Compare preços e confira. 

Compramos antiguidades e joias, 

com experiência há 27 anos no mercado. Preço justo. 

Rua Siqueira Campos, 143, loja 45, térreo. Copacabana 

Agende agora uma visita! 

| at | ato ', elalm 
| e Sa | | = | | | | by) 

a fa rm F Ep Dasnarma E P* e e HR e 

o em dinheiro. Pagamento Imediato. 
= 
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qe 97). 

JEFFERSON 
NÃO VENDA SEM ANTES NOS CONSULTAR 

É SPO O O SEO O 

ATENDEMOS TAMBÉM 

NA REGIÃO SERRANA 
Pratarias, Quadros, Porcelanas, Santos, Marfins, Móveis, Tapetes Persas, 

Esculturas de Bronze e Mármore, Peças de Metais, Brinquedos Antigos, Moedas Antigas, 
Fotos do Rio Antigo, Bijouterias Antigas e Joias etc. 

TELS: 2530-4979 | 3546-5279 | O 99930-4265 
artepalmeirast gmail.com 

Es: Rua das Palmeiras, 10/101 - Botafogo Te CA 

——— = ET TT TT o 
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ARTES E ANTIGUIDADES 

10 GLOBO | 29 

LUIZ ANTIGUIDADES 

Quadros de Artistas Nacionais e Estrangeiros. Toalhas de linho, Porcelana, ' 

Pratarias, lapetes Persas, Esculturas, Metais, Marfins, Moedas, 

Móveis Antigos e Novos, Santos, Cristais, Joias Etc. 
a. 

E a 
——emo, mo Lt E 

que deseja vender pelo 
Mande a foto dos qe a 99688- 9159 Sr. Luiz | 3802-5660 

Rua das Palmeiras, 10/101 - Botafogo 

Carolina Jotas O em 
anã COMPRO JuIAS EM WUNO 

OURO - PRATA - BRILHAR 

RELÓGIOS - PLATI da - MARFIM - ANT aii IDADI 
MOEDAS EM GERAL 

QUADROS - ESCULTURAS - PRATARIAS 

(VENDA, CONSERTO, FABRICAÇÃO DE JOIAS EM GERAL) 

/ Venezianas novas e conserto 
ESCOLHA SEMPRE UMA EMPRESA SEGURA COM / Persianas verticais & horizontais (novas e conserto) 

CREDIBILIDADE HÁ 32 ANOS NO MERCADO / Rolux, Romana / Esquadria de aluminio 
/ Conserto de todas as marcas 

* CUBRO OFERTA |* PAGO NA HORA EM DINHEIRO | 

* ATENDEMOS EM DOMICÍLIO DM ENDE ada CO E RAL QATES VISA 

Shopping dos Antiquários Rua dos inválidos. 190 - Centro 

Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º piso - Loja 92 

: www.carolinajoias.com.br . — E bem9Da ui i 

0) 2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 o siso q 
cá E y Tel.: 2534-4310 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

CORTINAS E PERSIANAS 
Porque sua casa merece ficar linda da cabeça aos pés 

« Revestimentos * Sancas 

* Carpetes | 

* Papel de parede 

STITALCRTI E RINITE 

Orçamento sem compromisso 

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 360 - Loja E - Copacabana 
www.espacoka.com.br * comercial Sespacoka.com.br 

LER 2235-2191 / 2549-5093 

REDES DE PROTEÇÃO 

TELAS MOSQUITEIRAS 

E RECOLHÍVEL 
NX Via 

+ MODERNAS e PRÁTICAS Xyy KU E 
» RESISTENTES da ii 

o TRANSPARENTES 
e TOTAL CIRCULAÇÃO DE AR DA, » 

Temos ERR ETNENEES 

Telas aramadas p/ roedores, macacos e comum p/ insetos 
Aceitamos cartões de crédito e débito 

EN: bemOaqui tel: 2534-4310 

| * Poliuretano 

Sabado 1. DEZEMBRO 2021 

Oficina de Tapetes 
Especialidade em Lavagem 

o E TENDE 

* Restauração em Geral, Franjas, 

Cordões, Deblum e Consertos. 

* Carpete e Sotá (Lavagem no Local) À 
* Cortinas, Persianas, Colchões, | 

Bichinhos de Pelúcia 

* Colocação de Tela antiderrapante 

* Avaliação em Prata & 

COPRTERCRE 

EE TÂNIA LAHAN ou INÁCIO = 
Botafogo: 

Teis.: 2266-5981 / 99369-0116 
2542.1478 / 99125.2847 

(PINTURAS E REFORMAS R 
* Synteko « Hidráulica * Elétrica | AE) 

| * Polimentos de pedras 

* Aplicação de Resina 
* Marcenaria em gera 

Impacto Leader Ltda 
Parcelamento 3 vezes no cartão 

2253-3192 / 2283-2874 
99629-1646 / 96877.2959 

E 

HINMoO QU 

CORTINAS S08 MEDIDA VOIL 3MTS TRILHO SUÍÇO INSTALADA R$ 490,00 

m ORÇAMENTO & INSTALAÇÃO GRATIS EM ATÉ 8 DIAS, PATO 5X S/JUROS 

| m CORTINAS EM TECIDO FABRICAÇÃO PRÓPRIA SOB MEDIDA E or 

[nl JIRTINAS & PERS AMAS MANUAS E AUTOMATIZADAS 

| m REFORMAS E LAVAMOS CORTINAS PERSIANAS VENEZAMAS JON 
VW 

Aceitamos 

cartão de 

crédito e PIX 

&2241-3214 
| DESCONTO DE ATÉ 20%  “98642-4702 
(Orçamento grátis * Cobrimos qualquer oferts 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

" KERAMOS DECORAÇÕES, 
Decoração de interiores. 
Desde 1954, temos como meta oferecer 
soluções para seu ambiente, 
transformando sonhos em realidade, 

com bom gosto e sofisticação. 

* Tecidos 

* Colchas 

* Papéis de 

Parede 

EIA CAS EE 

* Tapetes Belgas 

* Carpetes 

* Persianas 

OT ENEE 

* Rolo 

* Painel 

* Sheer e 

Cortinas 

* Estofamento 

* Capa de Sofá 

Tels.: 2235-0079 / 2256-8557 
2255-5029 / 2255-9492 / 99464-2666/5) 

Rua Barata Ribeiro, 625 A - Copacabana 

“Toldos 
PALÁCIO NBR + Reformam-se estofados em qualquer esto 

DAS LONAS RN * Confeccionam-se cortinas 
Casa fundada 

Roberto Costa 2 2590-0909 / 988018143 - Aamengo 

o > bem9aqui Tel.; 2534-4310 ) 

EB bemOagui re: 2534-4n10 
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Les DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

” T ] TRE ] = 

“CONSTRUÇÃO E REFORMA 

PERSIANAS 
Novas * Lavagem * Reformas 

o YNTEKO 
* Fosco * Acetinado * Brilhoso 

PERSIANAS 

CORTINAS 

CARPETES 

| PISOS 
3591-9067 / 3591-9068 

O 98251-4895 € 299236-8320 
RUA BARATA RIBEIRO, 92 - LOJA À - COPACABANA 

1a] | | | | f E 

| | E. 

ao. || 8 "q 
Ei | 

- Venezianas 

- Carpete 

- Rede Proteção 

| = Insulfilm 

- Cortinas Tecido 

| = Piso Laminado 

E MRRRRRERS 

PAPEL DE PAREDE 
Reformas, cozinhas, banheiro, pinturas esynteco | 

Teis.: O 96454-7793 / 2225-5062 
Rua das Laranjeiras - ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO 4 

REFORMAS 
Cozinhas - Banheiros 

GRANDE PROMOÇÃO DE PISO LAMINADO | 

« Durafloor e Eucafloor 

Carpetes Melhores Marcas 

E Ad = 

e FOSCO e ACETINADO e BRILHO 

* Pinturas em geral * Pequenos reparos 

+ Elétrica/ Hidráulica * Trat. pedras 

(O 96452-9480 / 3979-0050 
Rua Correa Dutra, 158 | www.maxxidecor.com.br 

* Pisos laminados e vinílicos das melhores marcas 

Cortinas e Corta-Luz * Persianas horizontais, verticais, romanas e painel 

* Ampla coleção de tapetes importados e nacionais prontos e sob medida 
* Cortinas sob medida | Persianas PVC 

* Capachos de coco e vinil FS Vertical e Lisa 

| PROFISSIONAIS E GARANTIA DE FABRICA. ' ai 

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO CT) | FI 

PAGAMENTO FACILITADO Ta petdiid sum d E 

a li) Alta Classe em Decoração 
Rua Barata Ribeiro, 96 - A - Copacabana - RJ 

E) lapecariasumare (Teis.: (21) 2548-4409 / 97120-47339 Foipecarasumare — vinrispecarisumare-combr 

NR: 02h bemOaqui tel: 2534-4910 o DRA 
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MARMORARIA 

VIDRAÇARIA. 

Av. Ten. Cal. Muniz Aragão, 2962 - Anil 

alvoradamarmoros & yahoo.com.br 

O 2445-4995 / 2445-4985 

& 99978-3331 

* Segurança e Cuidados na Execução do Serviço | 

* Profissional Especializado e Uniformizado 
* Equipamento é Produtos Específicos cejtumos 

bemPaqui rel.: 2534-4310 
O LORD 

a A 

L|o qLoBo|33 

VIDRAÇARIAS E ESQUADRIAS 

Esq pt ias, Se dem iços e Manutenções d 
à tas  Nenezianas 

AEE 
WWM. nrontiaaosesiheria. com. br A 

Aceitamos cartões 

[e 
| VISA 

QUALIMÍNIO SERRALHERIA 
a a ET ER Ta ti Ta DS 
ANO (Termoacústicas) 

“ JANELAS / PORTAS 
Tradição é - / BOX “ COBERTURAS 
Excelência EA Tato Spa aaa TE Ee NATO 

2502-2984 / 97092-5051 
RUA MAIA DE LACERDA, 273 - ESTÁCIO 

Rua Ministro Alfredo Valadão 77 box: L Copacabana Mastercaro 
Credibilidade e entanto é o nosso forte. 

bemPaqui 
O GLOBO 

Tel.: 2534-4310 
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CONSERTO DE ELETROS 

Consertos, Manutenção e Instalação 

Geladeira - Freezer - Máq. de Lavar Roupas - Aquecedores 

Ar-Condicionado - Adega - Micro-Ondas - Fogão - Lava-Louças 

Secadoras - Eletricista - Bombeiro Hidráulico 

É CONSERLAR aii tícn 
| 3083-9333 / 2232-6625 / Co0T= 1105 , 97967-622119 

Rua 19 de Fevereiro, 57-B / Botafogo 

E bemOaqui Tel.: 2534-4310 
A 

Sabado 1. DEZEMBRO 2021 

(Midea CE O La 

Máquina de Lavar, 
Ar Condicionado, Geladeira, 

Lava Louças, 
«s Secadora de Roupas: Lava e seca 

Mm 

Bic IEP pets rms — sont 
roms TO EM dança IcíLio|TvLo CO, LED 1 sm MARTA em 

TE anos FE bons serviços “CONSERTO 
Garantia de 4 meses DE TV | 

= EB bemOagui rei: 2534-4310 
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| CONSERTO DE ELETROS 

IETEC: 

E BRASTEMP 
e ELECTROLUX - LG 

UNIÃO DE TÉCNICOS 
ASSIST. TÉC. ESPECIALIZADA Vs 

E 35 ANOS DE TRADIÇÃO 
MÁQUINA LAVA E SECA LOUÇA E ROUPA, AR-CONDICIONADO / SPLIT 

AQUECEDORES E BOILER, GELADEIRA, ADEGA, bem Dag UI 

| FOGÕES DE TODAS AS MARCAS, BOMBEIRO HIDRÁULICO | OGLOBO 

| ] ORÇAMENTO GRÁTIS | SERVIÇO COM GARANTIA 

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES 

Teis.: 2247-9099 / 3813-0803 / 97044-2849 Tel.: 2534-4310 
Copacabana - Rua Djalma Ulrich, 346 Lj. B | www.assistenciaunitec.com.br/ VE 

ALFAIATE ITALIANO 
GINO CAPUTO 

Fazemos seus ternos, blazers e calças 

sob medida no melhor estilo italiano. 

Terninhos e calças para senhoras. 

Fornecemos tecidos nacionais e 

importados. Reformas e consertos. 

Atendimento com todos os cuidados 

e Álcool Gel « Máscara. 
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E: 

O melhor da Reumatologia, 
Ortopedia e Fisioterapia 

E e O Telefone e Whatsapp 

o tt (21) 3182 8282 
GRSREA us Voluntários da Pátria, 408 
PAR Botafogo - Rio de Janeira- RJ 

+70 planos de saúde creden ciados 

CENTRO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA BOTAFOGO 

à) ZONA: 

Você tem direito 

a uma vida ativa, 
feliz e sem dor 

e Consultas em Ortopedia, 
Fisiatria e Reumatologia 

* Medicina do Esporte 

» Urgências Ortopédicas 

* Exames Diagnósticos 

* Fisioterapia 

Acupuntura 

e RPG 

e Hidroterapia 

Quiropraxia 

º Reabilitação Perineal 

e Reabilitação Neurológica 

s Reabilitação Pós-Covid 
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Clube 

O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 

RAFAEL MEILMASETE A GAÇãO 

ENTREGAS NACIONAIS 
Assinante tem 20% OFF na primeira 2 | 
mensalidade de qualquer um dos di- 0% | 
versos clubes cadastrados no Hub Eiismald 
Home Box. À oferta também vale para as caixas 

avulsas. Saiba mais detalhes em nosso site. 

SABORES 
DA ITÁLIA 

Saboreie o cardápio do 
italiano Don Camillo, 
em Copacabana, com 

15% OFF. A oferta não 
inclui bebidas. Saiba 
mais em nosso site. 

CUIDADOS 
COM A SAÚDE 
Compre medicamentos 

com até 40% OFF na 
rede de farmácias Rosá- 
rio, com lojas no Cen- 
tro-Oeste, Saiba mais 

sobre a oferta online, 

ACESSE E CONFIRA! [m]-27 [m] 
Escolha o modo Foto” e posicione a ten 
câmera de modo a captar o código. 

Feito 1550, a câmera mostrará no topo 
da tela a opção para abrir o link. 

EVENTO / NATAL 

Papai Noel chega amanhã 
à Praça Afonso Pena 
Ão lado da Mamãe Noel, o bom velhinho participa de atividades gratuitas 

REGIANE JESUS 
regare pesssBioglobacom br 

picas Criançada, amanhã o 
Papai Noel vai dar o ar 

da sua graça na Praça Afon- 
so Pena, na Tijuca, às 10h, 
Na companhia da Mamãe 
Noel,obom velhinho chega 
ao Palco Tim Maia a galope, 

montado em um cavalo, pa- 
ra levar o espírito natalino 
às familias da região, tirar 
fotos e receber as tradiício- 

nais cartinhas. O evento 
gratuito, batizado de “Natal 
na praça”, ainda conta com 

um show de mágica e ofici- 
nas temáticas antes de o se- 
nhor de barba branca surgir 
para encantar a garotada. 

Papai Noel há 35 anos, 
Limachem Cherem, mora- 

dor da Tijuca, ressaltaa im- 
portância da retomada dos 
encontros presenciais 

com os pequenos, 
— No ano passado, os bons 

velhinhos ficaram em casa, 
mas, graças à vacinação, com 

todo cuidado, incluindo o 
uso de máscara transparente 

ecomacriança sentada num 
trono ao lado do Papai Noel, 
já se pode escutar os pedidos 
de presentes e receber as car- 
tinhas. E muito importante 

Õ 
oglobo.com.br/rio/bairros 

O GLOBO - ALTO DA BOA VISTA, ANDARAÍ, CATUMBI, ESTÁCIO, GRAJAÚ, MARACANÃ, MUDA, PRAÇA DA BANDEIRA, 
RIO COMPRIDO, TLJUCA, USINA E VILA ISABEL: ANCHIETA, CAJU, CASCADURA, ENGENHO NOVO, INHAÚMA, JARDIM 

AMÉRICA, LEOPOLDINA, MADUREIRA, MÉIER, PAVUNA. PENHA, PIEDADE. SÃO CRISTÚVADE VIGÁRIO GERAL 
Editor: Milton Calmon Filho (mitoncêoe obo.com br) Editora asstsben te e edição on-line; Lilian Fernandes [| li- 

anêog obo.com br] Diagramação: Guctavo Amaral e Ligia Lourenço: Talefonds: Redação: 2534-5000 1 5265 

Publicidade: 2534-4355, Faturamento: 2534-5484, Crédito: 2534-5860 Endereço: Rua Marquês do Pomba 25, 

Bons velhinhos. Mamãe Noel e Papai Noel marcam presença na Tijuca 

manter vivas essas tradições 

natalinas. Vai ser uma festa 
linda —diz. 
A agenda do Papai Noel 

na região não para por aí. 
No dia 16, às 9h, na quadra 
da Escola de Samba Estácio 
de Sã, Cherem, devida- 

mente caracterizado de 
bom velhinho, distribuirá 
40 cestas básicas para pa- 

pais-noéis que estão en- 

frentando uma situação de 
vulnerabilidade financeira. 
— Alguns bons velhinhos 

ficaram sem trabalho e ou- 
tros estão ganhando bem 
menos do que antes da pan- 
demia. Infelizmente, ainda 

4º andar -CEP 20230-240 E-mail: talatbijucaBtog lobo com bre lalaznortefiogiobo com br. 

nãovoltamos aonormal. Al- 
guns shoppings e centros 
comerciais seguem sem Pa- 

pai Noel presencial, Por is- 
so, anecessidade desta ação 

beneficente — ressalta o 
proprietário da Escola de 
Papai Noel do Brasil. 
No dia 27, haverá um almo- 

ço de confraternização antes 
de os bons velhinhos coloca- 
rem as barbas de molho. 

— Cerca de 30 represen- 

tantes vão participar da pre- 
miação dos melhores do 
ano enquanto degustam a 
macarronada oferecida pe- 
lo restaurante Caçador, na 
Tijuca — adianta Cherem. 

Capa: À conte tora 
Mechella Araújo 

de via label com 

SEL panctones, 

FOTO DE DIVULGA- 

CAD/ISABELLY 
CRISTTINT 



CULTURA /GAS] RONOMIA 

A tradicional Feira das Yabás 

está de volta após dois anos 
Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, recebe barracas e música 

REGIANE JESUS 

repare jesusdogicho com.br 

a Feira das Yabás está de 
volta amanhã, a partir 

das 13h, na Praça Paulo da 
Portela, em Oswaldo Cruz, 

para a alegria dos seus fiéis 
trequentadores. O tradício- 

nal evento, que ficou ausente 
do calendário cultural da ci- 
dade por dois anos, contará 
com a clássica roda de samba 

Consultas Populares 
R$ 100,00 

Aceitamos 

planos de saúde 

Agendamento de 
consultas domiciliares 

Avaliação de 

feridas e curativos 
especializados 

comandada pelo cantor Mar- 
quinhos de Oswaldo Cruz, O 
artista também receberá o 

maestro Rildo Hora como 
convidado especial. 

A retomada da festejada 
atração suburbana conta ain- 

da com a presença de repre- 
sentantes da nova geração do 

samba. Para os que optarem 

por ficar em casa, haverá 
transmissão ao vivo dos 
shows pelo canal oficial de 

Marquinhos de Oswaldo 

Cruz no YouTube. 
— A Feira das Yahás é uma 

espécie de Africa no cora- 
ção do Rio — diz o cantor. 

Além das apresentações 
musicais, a Feira das Yabás 

oferece ao público o me- 
lhor da gastronomia afro- 
brasileira. As barracas têm 
em seus cardápios pratos 
como vatapá e acarajé, O 
evento é gratuito. Retorno. Marquinhos de Oswaldo Cruz comandará a clássica roda de samba 

As lentes de contato mais comuns são gelatinosas. São 
extremamente confortáveis e fáceis de usar, À principal ca- 
racterística das lentes de contato gelatinosas é a propriedade 
de manter a lente úmida. 

O mais importante para o uso das lentes de contato é a 

disciplina. Fazer a limpeza com material correto, respeitar 0 
tempo de uso, realizar as trocas programadas e utilizar coli- 
ros lubrificantes são as principais leis que devem ser obede- 

cidas pelo usuário de lente de contato, 
Não existe idade minima para início do uso das lentes. 

Crianças, adolescentes e até bebês, podem usar o método 
Contudo é fundamental que demonstrem principalmente 

disciplina e responsabilidade para poder usar as lentes de 
contato, No caso de bebes o bom entendimento dos pais. 

À primeira regra para o uso das lentes de contato é ter óculos, 

para que em qualquer emergência o paciente retire as lentes, co- 

loque 05 Óculos & vá ao oftalmologista. 

É proibido dormir de lente de contato. Apesar de alguns mo- 
delos de lentes permitirem boa passagem de oxigênio, quando 

dormirmos (obviamente de olhos fechados) oxigenamos menos à 
cômea e lubrificamos menos os olhos. Muitas vezes a lente pode 

ficar grudada dos olhos. Periodos longos sem boa oxigenação e 

Cuidando de Você! 
Curta a nossa página do Facebook | 

Segunda a Sexta - 9h às 19h | Rua Medina, 127 * Salas 102 e 103 

Méier - Rio de Joneiro/R], CEP 20735-130 

Site: www.cuidar vc 

Será que posso usar lentes de contato? 

TIJUCA + ZONA NORTE OGLOBOs EXTRA 3 
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lubrificação podem causar feridas (úlceras) graves multa vezes 
causam cegueira, 

A limpeza das lentes deve ser feita todos os dias. mesmo 
não utilizando as lentes, com solução de limpeza adequada. 
A solução não deve ser pingada nos olhos. Apesar de alguns 
frascos parecerem com colírio eles são feitos desta forma 
para facilitar o transporte e nunca para usar no olho. 

Nunca use água da bica para limpar as lentes. Existem 
micro-organismos extremamente perigosos que não mor- 

rem nem com o uso de cloro na água. Bactérias e fungos 

também podem estar presentes 
O uso de lubrificantes ajuda tanto na adaptação quanto 

no uso confortável durante o dia. Os melhores são os sem 
conservantes, mas outras apresentações com conservantes 

podem ser usadas de forma controlada. 

A única modalidade de lente de contato que não segue 
essas regras são as lentes de contato terapêuticas que têm 

outra finalidade 
À mensagem para quem quer usar ou usa às lentes de contato 

é: Tenha óculos de emergência, nunca durma de lentes, utilize à 
solução de limpeza todos 05 dias NA LENTE, use lubrificantes re- 
gularmente e realize a troca programada das lentes. 

21 3627-4450 
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MOERVO FESIDAL 

Meninas 
superpoderosas 
da vida real 
Empreendedoras da região, de diferentes 
segmentos, apostam nos presentes de 
Natal para alavancar as vendas 

REGIANE JESUS regina posys oglobo com.br 

las fazem aconte- 
cer. Cada uma é 

única e, portan- 
to, à motivação 

E paraempreender 

é pessoal, distinta e in- 
transferível. Em comum, o 

desejo de ter nas mãos as 
rédeas da vida profissio- 

nal, Essas potências femi- 
ninassão donas dos própri- 

Os negócios eestão prontas 

para alavancar as vendas 
para o Natal. Seja para o 
cliente se autopresentear 
ou para fazer um mimo pa- 

ra aquela pessoa especial, 
essas mulheres superpo- 

derosas têm múltiplas op- 
ções a oferecer. Moradora 
de Vila Isabel, Michelle 
Araújo é confeiteira e tem 
um cardápio que inclui pa- 

netones doces e salgados, 
além de bolos decorados 
com temas natalinos. 

— Este é o primeiro Natal 

em que invisto na confeita- 

ria como opção de presen- 
te. Destacoominibolo indi- 
vidual, as quiches e os pa- 
netones de bacalhau e ca- 
marão — diz a doceira, que 
aceita encomendas pelo 
WhatsApp 96464-8260. 
Fabiana Cruz, da Penha, 

produz peças de feltro. O 
resultado são brinquedos e 

itens de decoração. 
— Tenho sugestões de 

mimos para crianças e 

também para o lar, como a 
guirlanda de Natal — res- 
salta ela, que está no Insta- 
gram no (O ateliefabicruz. 

Gabriela Iglesias, mora- 
dora de Piedade, criou a 

Aurora Acessórios, lojavir- 

tual especializada em se- 
mijoias e prata 925. 

—- Quem presenteia 
com acessórios sempre 
acerta, tanto para fazer 
um carinho na pessoa 
amada quanto em al- 
guém da família ou nas 

amigas — observa a em- 
preendedora, que dispo- 

nibiliza o Gbaurora.aces- 

soriosss no Instagram. 
À paixão por plantas fez 

Sandra Serrão, de Casca- 
dura, começar a fazer ar- 
ranjos com suculentas. 

— (Os vasos de plantas são 

presentes que embelezam 
a casa — aposta ela, que 
expõe suas peças no 
(plantar floreser, 
Moradora do Grajaú, a 

aposentada Mirella Car- 
nevale turbina a renda 

d 

E E 
eme “AU 

q MA 
En o) 

ARA a 1 

Plantas. Vaso enfeitado por Sandra Serrão 

Feltro. Brinquedos de feltro confeccionados por Fabiana Cruz, moradora da Penha 

ACERVO PESSOA ACIRVEFESSDEL 

Quadro. Obra de Mirella Carnevale 
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Castiçais. Peças de Elisabete Kamel 

TIJUCA + TONA MORTE O GLOBO «EXTRA 5 
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Stade 117 20] 

Semijoias e 

prata 925. 

Gabriela 

glêsias 

exibe brinco 

da Aurora 

Acessórios 

Panetones. 

Delicias de 

Michelle 

Araújo 

vendendo quadros e caixas 

decorativas, que podem 

ser personalizadas, 

— São mimos que agra- 

dam a todo mundo — ga- 
rante a empreendedora, 

que está no Gallerimate- 
lie, no Instagram. 

Reciclar vidros para 

produzir enfeites, como 

castiçais com temática 

natalina, é o hobby que 

virou profissão para Eli- 
sabete Kamel, também 
do Grajaú. 
— Às minhas peças são 

únicas, o que as tornam 

presentes especiais — afir- 

ma a artesã, que está na re- 

de social queridinha das 
empreendedoras no perfil 

Wkameldecor.r). 

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 

Chef Thomas Troisgros 
E O. ” = A 

Quarta-feira dia 15/12 

4s 20h18 

tascalilhodamão 



ULTURA / MÚSICA 

Samba feminino 

no Renascença 
Clube do Andaraí é palco de evento nacional 

REGIANE JESUS 
tegiane jesustlogioho com.br 

U: seleção feminina de 
sambistas da melhor 

qualidade marca presença 
hoje, a partir das 14h, no Re- 
nascença Clube, para partici- 
par do 4º Encontro Nacional 

e Internacional de Mulheres 

na Roda de Samba, que é rea- 
lizado simultaneamente em 
27 cidades do país e tem Alci- 
one como homenageada. A 

reunião de ilustres sambistas 
no tradicional palco do An- 

daraí, que celebra a impor- 

tância da Marrom para a cul- 

= 
ú 1 o a 

é Armazém 
Rústico 

tura nacional, conta com as 
participações das cantoras 
Nilze Carvalho e Tia Surica, 

integrante da Velha Guarda 
da Portela. 

A dona da feijoada que 
virou Patrimônio Cultural 

e Imaterial do Estado do 

Rio de Janeiro está radian- 

te por ser uma das escolhi- 

das para comandar a ver- 
são carioca do evento. 
— Depois de velha, tenho 

recebido várias homenagens 

e convites especiais. Estou 

muito feliz. Quero continuar 
ganhando flores em vida — 
diz a baluarte, de 81 anos. 

RACK CL 1,90M 
ARTE AR 

Trabalhamos com uma linha completa de de móveis 
rústicos e produtos em madeira de demolição, com lotes 
promocionais de móveis padrão - e sob medida! - para 

bares, restaurantes e outros estabe'ecimentos comerciais. 

Segunda w Sexta! 08h - LE 

Sabado: Bh - 14h 

21 08662-053] O! 0ETSE-AZTE 

21 3145-5580 | Do90Í-165108 

EE armazemrusticomoveis | (=) armazemnasticomoveis 

armazem rustico com br 

verdavtr armazem rustica con! dr 

contato fenmazemestico-com br 

Est. dos Bandelfantis, 4695 » 

Courleica/Jacarepoaá 

com e) 

Baluarte, A sambista Tia Surica faz uma participação especial no evento 

Idealizado pela cantora 

Dorina, que também se 

apresenta no Renascença, 
o projeto tem a proposta de 

unir as rodas de samba fe- 

mininas, aumentando as 

trocas culturais no país. 
— (Quando mulheres se 

juntam para fazer samba, 
dá caldo! Vai ser muito 

bom! — frisa Dorina. 
A abertura do 4º Encontro 

Nacional e Internacional de 

Mulheres na Roda de Samba 
tica a cargo da DJ Bieta. Na 

sequência, uma oficina de 
samba no pé, com a passista 

da Portela Nilce Fran, agita o 

evento, AS rodas começam 

em seguida. Durante cinco 

horas ininterruptas, o sam- 
ba rola solto no Renascença. 

Para as 17h, um momento 

especial está programado, As 

mais de mil mulheres artistas 
que participam do evento 

Brasil afora cantam juntas o 
clássico “Não deixe o samba 
morrer”, um dos maiores su- 

cessos de Alcione. Às meni- 
nas do Tambor de Crioula en- 

cerram a festa após a home- 
nagem conjunta à Marrom. 

A entrada custa R$ 30 (intei- 
ra), mas paga meia quem le- 

var um kit de higiene femini- 
no para aquelas que se en- 

contram em situação de vul- 

nerabilidade financeira, 

TEf ELY'S JOIAS COMPRO OURO 
Aqui Sua Joia Vale Mais! E FABRICO ALIANÇA DE MOEDA ANTIGA 

COMPRO OURO, PRATARIA E CAUTELAS DA CAIXA 

FABRICAÇÃO DE ALIANÇAS DE MOEDA ANTIGA 

FABRICAÇÃO DE JOIAS E ALIANÇAS EM OURO 

Fabricação Própria, com Melhor Preço do Mercado! | 

Pagamento na 
Hora (em espécie) 

Av. Nossa senhora de Copacabana, 259 loja À - Copacabana / RJ. 
[2 | | Fa / AS BM, 3 , j | | ti Ji Ri E e a E 1 | | | r, | | ASA | B&B wuw.elysjolasr;.com.br DO 



4a VEM, QUE ESTÁ SENAC cprosorta g po 

RIO UMA DELICIA! 
E : NA 

GAS É R: E Voltamos com muitas atrações, sabores incríveis, mais espaço e 

QY mais charme. O Rio Gastronomia 202] reúne em um so lugar tudo 

NJ 6, M IA o que a gente adora, além de uma novidade que val deixar a 

galera nas alturas! 

44 Aulas com grandes chefs 

COMIDA 4? Uma programação musical de primeira 

MÚSICA ti Quiosques de restaurantes e trucks famosos 

“4 Foira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

Todos os protocolos sonitórios indicodos pelos autoridades de 
Realização O G LO B O saúdo o vigentes durante o período do realização do evento serão 

seguidos. Será também exigido o possaporte do vacina, digital ou 

físico, com documento de identificação. Saiba mais no nosso sito 

7 Um ambiente delicioso e muito alto astral 

t? E uma novidade incrível: Rodo-gigante de 20m 
de altura 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

Saiba mais em 

riogastronomia.com  GDriogastronomia 

— Cidade AnftriO  — Potrocimio Mostor pt ———————  Poirócinio 

INVEST.Rio > ) podefezerpes 

CrRio Santander 
EE gastronomia hoje? 

Galba gui 
i À a! pn 

"STELLA * Naturgyd” Cuatela 
É E ESantanderê rasil A ARTOIS 5 

PREFEITURAS Fbancodagastronomia AEE onda 

Ápoo Tickaterta Oticial — Porcoria — 

o <= nz 2 zrasuP coc ifood t Dlingresocerto sNGaR uses: 
raros SRS MDASPON dom — PoOÃIO mica ses “4 | 
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OGLOBO EXTRA GUIA na SERVIÇOS 

Zona 

ATI 
do 

| TELEFONES ÚTE s | INDICE | 

ips [Emsicuntov tadual Getúlio Vargas ApaRELHOS AUDITIVOS 09 E 10 
Biblioteca Popular 2299-8236 
do Grajaú Hospital 
DETTASI3 Gerslde Bonsucesso ARTES E ANTIGUIDADES 2 

Biblioteca Popular | 3977-9500 Ei 

569 TO “ias | CONSERTO DE ELETROS 14 
á “81 ro Hernesto 

2587-6100 
is Poputar sd CONSTRUÇÃO E REFORMA 4 

2204-0752 Salgado Filho 

Codiia 2204-9999 DECORAÇÃO E ARQUITETURA | ZA 

08002821195 | Light 

Comlurb 08000210196 DENTISTAS n 
1746 Parques e Jardins III: 

2323-3504 

198º CEDO | policia Mio MEDICINAESAÚDE | A 
190 

199” ps MUDANÇASE TRANSPORTE MO 
Rodoviária Federal 

oa cefetisd VDRAÇARIASEESOUADRAS 
2575-7000 3297-8777 

LH 
|| 

Reforma de Sofá, Restauração. Especialização em Molas, Fabricação, 
Modificação sob medida, Capas, Cortinas, Colchões, 
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 &contatoB2mmdecoracoes.com br (EB 2mm.decoracões ([ 2mm decorações 
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“Sonsgris 
aparelhos auditivos 
uid Oficial Phonak 

| tecnologia suíça - GARANTIA CONTRA PERDA E ROUBO* 
= u - ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO 

(+) modelos recarregáveis e de pilha. ILHAS, ACESSÓRIOS, MOLDES E PROTETORES 

(Se LS] conexão direta TV e celular - CONSERTOS DE VÁRIAS MARCAS 
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E acesso remoto APP Faça seu crédito 

mais premiado RAIA Je í de acessibilidade 
- CONOSCO. 

BIT || Cor E acaba E| ! cabana. - Parcelas até 60 
Barata Ribeiro, 692 - LD Copacabana. Meses pelo BB!! 

TUGA E TCENTRO O Www.sonorisaparelhosauditivos.com.br 

9549-4646 ; 3181-8203 | copaCABANA | IPANEMA | NITERÓI ; CAMPOS 
ee : 97012-7380 : 2235-7185 * 3502-6765 | 3628-5397 : (22) 3025-5266 | 
8 sal BOI E 97026-9897 : 98103-9886 : 98121-5989 :  99808-8313 

“Vaio inha: premium é adieancad 

dam Aparelhos Auditivos em até 12x sem juros. 
fe 3 * Atendimento domiciliar + Promoção de cartela de pilhas 

€ E * Protetor de natação * Aparelhos para zumbido 

* Acessórios e moldes * Aparelhos com conectividade 

| * Assistência técnica para televisão 
gas | Atendemos a e particular 

Atendimento com: 
* Fonoaudióloga especializada 
e Audiometria mil á E 

Rua Desembargador Izidro, 28 - sala 704 (próximo à Praça Seans Perfia) 

Telis.: 3238-3354 e 3511-3246 ou 99969-1748 
contato echotijuca.com.br | /echotijuca | www.echotijuca.com.br 
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ado É 
O melhor aparelho auditivo 
em qualidade sonora chegou! 

APARELHOS seca 

ColccCino du Auditivo Ti juca 
> OCuvirmedo smelfior «q wldlefes 

20 anos no mercado para melhor atendê-lo 

Phonak Marvel 

ApD MyPhonak ce. 

* Aparelhos multimarcas: Oticon, Argosy, Interton, Starkey... 

* Novos aparelhos recarregáveis - bateria de lítio 

* Menor aparelho auditivo do mercado 

* Aparelhos com aplicativos no celular 

* Conectividade com TV e telefone (informe-se) 

* Protetor para natação 

* Adaptação de aparelhos digitais 
* Aparelhos auditivos com seguro, com sistema CROSS 

* PROMOÇÃO DE PILHAS COM MENOR PREÇO 

* CONSERTO DE TODAS AS MARCAS DE APARELHO 
PAMENTAO EAPNITANNh O DPADREIAMENTA NE Sh dk Eri? e PAGAMENTO FACILITADO / PARCELAMENTO DE 10 A GOX 

Conectividade — 

Recarregável. -— 

Som claro e natural —a WE 

NOVOS APARELHOS RECARREGÁVEIS 
BATERIA DE LÍTIO 

+ CONSERTO DE QUALQUER MARCA 
* EXCELÊNCIA EM ADAPTAÇÃO 

SR TRE DAS PRÓTESES 
R. Padre Elias Gorayeb, 21/SI.303 - 2268-8641 / 3594-9842 99802-049 » AJUSTES COM FONOAUDIÓLOGA 

98986-0705 (*) 
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www.somvital.com.br [ 
” 

1 Ú Prazer em Ouvir 
" Centro Auditivo e... a. 

e 2285-4234 * Exame de Audiometria 
e Venda e adaptação de aparelhos auditivos 
e Assistência técnica e Revisões * Ajustes 
e Protetores de ouvido « Pilhas e acessórios 
« Atendimento domiciliar. 

PERMITA-SE RECUPERAR O PRAZER EM OUVIR TODOS OS SONS QUE A VIDA LHE OFERECE. AGENDE JÁ SEU 

3826-6589 ms Toa 

TESTE GRÁTIS E COMPROVE NOSSA EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO, MELHORES PREÇOS E CONDIÇÕES. q 8 7 5 3 = 4 7 49 
di ini inda nl ad CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS 

| Rua Conde de Bonfim, dir sultório 813 - Tijuca De sprazeremouvis E) /prazoremowvir Breri LPETEI 

O 99671-7 “7047 3977-0918  sitesy mu prazeremouvir. com.br « E-mail; contatoB prazeres monvir come , 

Rua Dois de Dezembro, 78/71! 

Lgo. do Machado TE 
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MEDICINA E SAÚDE 

LAR SÃO JUDAS TADEU 

Agui 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. 

Suites c/ Varanda * Enfermagem 24 horas * Capela « Assistência Médica + Jardim + Sala de Leitura 
* Fisioterapia * Nutrição * T. Ocupacional 

Responsável Técnico: Dr. André Santos Felix 
CRM 52,629093-6 / CRM Jurídico: 521067850 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite nosso site: www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

a EA ad Centro Geriátrico 
“jj) Fernandes e Lopes 

== | Moradia e hospedagem com atendimento 
de excelência para terceira idade. 

a À |. Pita médica, serviço Pe irihagos e de cuidados 24 horas 
a 7) Fi Olerecemos uma equipe de multiprofissionais voltada para o 

E bem-estar fisico e social do idoso, 
| + Seguimos dos os protoc calos de segurança pará Covid=19 

STA Pi PARA NOS CONHECER. 

w VE. senior rtnsrico le com.br 

eau e - E 

PANA Cesário EE Melo, 232, estádio Grande ae 

* | contatogicentrogeriatrico.com.br “Tel: (21) 2419-0211 - Cel.: (21) 99988-1132 

bemPaqui rel. 2534-4310 
o lim 

| 
4 | 
| 
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VI INLE 

(Dra. Sofia Cristina M, Teixeira 
Criança e Adulto e 3º Idade 

Especialista em: CLÍNICA GERAL 

ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRI» RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS 5 
Consulta c! hora marcada 

R. SILVA PINTO, 49 SBLJ. 214 - V. ISABEL 

2576-4224 | 99978-7937 

“MUDANÇAS E TRANSPORTE qu 

MARCELO 
RA UDAN ÇAS 20 anos de 

Di = pen rei” OTA 
Cida seio Caixas com Antecedência 

Parcelamos 

em até 
3X sijuros 

=== SSD 

Técnicos especializados 

Tels: 9065-0770 / 99748-8297 [3 97469-6948 

DESMONTAMOS MONTAMOS 

sHm: Es bemOaqui tel: 2534-4310 
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OMPRO ANTIGUIDADES - 
e Pratarias * Quadros nacionais e estrangeiros 

Esculturas de mármore e bronze * Porcelanas 

e Martins « Cristais « Galle * Dao.Nancy * Santos 
* Móveis Sérgio Rodrigues, Tenreiro, Zanine e outros 
* Moedas antigas * Tapetes Persas 

* Relógio de pulso de bolso antigo * Bijuterias antigas 

Sr. Gelson Atendemos aos Sábados, 
Rua Siqueira Campos, 143 = Loja: 111 - Térreo - Copacabana ê E 

Tels.: 2236-4770 / 2548-9683 / (O 99913-5443 Domingos e Feriados 

Carolina Totas Eh E ag ROS EM OURO 
OURO - PRATA - BRILH 

RELOGIOS - PLA] NA. sab ARFIM - AN faço IDADES 

MOEDAS EM GERA] 

QUADROS - ES Ul I TU RAS - PRATARIAS 

(VENDA, CONSERTO, FABRICAÇÃO DE JOIAS EM GERAL) 

ESCOLHA SEMPRE UMA EMPRESA SEGURA COM 

CREDIBILIDADE HÁ 32 ANOS NO MERCADO 

NÃO VENDA ANTES DE NO GU] 

* CUBRO OFERTA |* PAGO NA HORA EM pnddeaç 

* ATENDEMOS EM DOMICILIO 

Shopping dos Antiquários 

Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º piso - Loja 92 

www.carolimajoias.com.br 

(O 2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 

SeLono 

— 

bemPaqui Tel.: 2534-4310 | 
, 
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| o E ARQUITETURA 

É DE CORTINAS & 
emu sn ars mos INSTALADA R$ 490,00 

E m ORÇAMENTO & INSTALAÇÃO GRÁTIS EM ATÉ 8 DIAS, POTO SK S/JUROS 
a CORTINAS EM TECIDO FABRICAÇÃO PRÓPRIA SOB MEDIDA af to 

m CORTINAS & PERSIANAS MANUAIS E AUTOMATIZADAS JR Ae E 

hd 

| no 

E REFORMAS E LAVAMOS CORTINAS PERSIANAS VENEZ AMAS E. pads ! 
W W 1 

| 

] " 

INSUL FILM 
EVOLUTION 

[k [k- 
o Es UP Rs 

Tela mosquiteiro 

| coa ge pure: * Cobrimos qualquer oferta 

E Aceltamos cartão de 

- crédito e PIX 

mess! Eae ad | in in 

Reforma de Sofá Restauração, Especialização em Molas 
Fabricação, Modificação sob medida, Capas, Cortinas, 

Colchões. Persianas e Papel de Parede (venda e colocação) 

Parcelamos em todos os cariões de crédito 

ou no cheque. Levamos a máquina afé você! qi 

“— Urçamento Gralis 

&?mmdecoracao. com.br = 2mm decorações 
| &contatoB2mmdecaracoes.com,br 1 êmm decorações 

PINTURAS E REFORMAS ko 
syrtao + Hidréubea « Elairca * Polimentos de pedras 

Eua cação de Rosina « Marcerara em geral « Popurmano 

Impacio Leader Lida 

Parcelamento 3 vezes no cartão 

2253-31 92 / 2283-2874 

bemPagui rel.: 2534-4310 
ecand / 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA 
'r— ig, ix EFE E mo] = 
. 
| 
De = "o" " E 

Ponto IViaximo 
Cotas inesquecíveis a 
rei AR. ms ir limitado 288 

e. FR RETINA As 
IN As 

| a MAH COLEIRA 

DE CORTINAS PRONIAS 

PARA TRILHOS 
TAMANHOS: 1,00N2Z,B0 

DU SOR MEDBIDA 

E LEESSS en 

| Cor RTINA MIRELA $ 

La jdi Vs 

poEsRenI 

VÁRIOS TAMANHOS E DESENHOS 
ALT OO HAL, DIM mj 

ALTO DO + DiDA jilaA RELA TM 
ALT AD DO (TAM PEM O) MESA tiger) 

A ira TO E EE IF 

PA PARA CADE| RA 

validade até 18/12/2021 

TUDO EM ATÉ 5X S/ JUROS 
PARCELA MÍNIMA NEOO,0O CADA, Pr 
PRODUTOR PRONTOS EM ESTOCAUE 
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— lETaldos 
PALÁCIO 

DAS LONAS 
Casa fundada 

em 1942 

a 

ARPNC BOMBEIRO HIDRÁULICO | 
e GASISTA 

co So mi 

* Conserto de Valvulas e -4 a 
Caixas de Descarpa k 

« Aquecedores 
* Fogões B e 
* Torneiras 
e Registros GARE nd | | 

* Misturadores no o SS PS o Hidtas Deca, Fabrimar, Orientes, 
“ Descargas freios «5, MESINO ioTa Ge dinina:  Primor, Docol, Montana, Ideal 

* Desentupimentos de Ralos, Standard e outras 

Pias, Tubulações de Agua etc. 

todos os Carties | PISA 

| O 4104-9783 / 9861 5-381 5 /096669-3556 

Conversão de Gds de Botijão 
para Gds Natural GLP/GN Aceitamos 

«http://www. facebook. com/MAESTROdosREPAROS/ / 

ELETRODOMÉSTICOS 

Consertos, 
Manutenção e Instalação 

Geladeira - Freeze! 
E orsul EO sectrow EB) (36) Mãq. de Lavar Roupas = Aquecedores 

og | 

Ar-Condicionado = Adega = Micro-Ôndas 

Fogão = Lava-Louças = Secadoras 

Eletricista = Bombeiro Hidráulico 

25 CONSERLAR 
Assistência Técnica 

3083-9333 / 2232-6625 
2507-7783 / 97967-62210 

Aua 18 da Fevereiro, 57=B / Botalogo 

bemPaqui rel: 2534-4310 
Eh aa RT 

2 E [a Mimi E) 

Sabado 1. DEZEMBRO 2021 

ELETRODOMÉSTICOS 

T 

bemOaqui 
O GLOBO 

Tel.: 2534-4310 
o A 
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VIDRAÇARIAS E ESQUADRIA E VVB) 

Fulgo auto | al Fechamento de área Mi VIDROPAZ 
* Janela de vidro quer * Box * Vidros » Espelhos 

Ece Alumis E * Molduras + Tampo para Mesa Esquadrias de Alumínio e Ferro 2 Basculante à Mentêndia Em Eis e Ega 

=: “E me cm 
| am o “Tel: 2534-4310 

2X S/Juros es 

nos Cartões cam 

ia Semi a Seco € Impermeabilização 

no Local com Segurança e sem Sujeira 

Limpeza e Hidratação em Estofados de Couro 

Profissionais Uniformizados e Capacitados 

"Equipamentos e Produtos Apropriados 

“Garantia de Qualidade na Execução do Serviço 

O 2573-4450 / 3819-4443 O 99649-6293 



Presentes especiais para todas as ocasiões 

Camisa 

algodão 
egipoio 

Calça Jeans 

modelo alfaiataria 

COESO 

Camisa 
social 100 % 

algodao MC 

R$ 145,2 

Bermuda social 

linho irlandês 

R$ 295,2 

SA, o 
Camisa 7 ES | M Bermuda Bermuda 

social linho ML UU à - | cargo com cargo xadrez 

R$ 290, | ass À elástico R$ 139, 
rr esr red da 

à R$ 139,º 

Cueca 
Samba 
Canção 4 

R$ 42,00 MM 
Polo 

: Malha Piquet 
Calça linho 100 % algodã 
inlandés 
R$ 385, 

Camisa 

malha básica | 

Colete Sarja 

com 10 bolsos 

Bermuda Jeans Roza 

elastano 

R$ 130º Camisa 100 % 
aii Pocrofiai des algodão ML 

R$ 176,00 

Pijama 

ot a 
Calça jeans 

cargo elastano 
R$ 179, 

Pijama 
regata 

100% 
algodão 

RIO 
R Av. Nossa Senhora de Copacabana, 664 | Loja 7 

Galeria Menescal | Copacabana & (21) 2256-8160 « 99319-3258 O 

Pantufa 
Pelica 

R$ 155,7 



EXT 

Q CLASSIFICADOS 
ANUNCIE & O 

2034-4338 
Hassificadosdoro som hr 

Sábado (ESOM 

IMÓVEIS 
COMPRA E VENDA 

Es bel 
CENTRO RSLSE.000 Merl- 

var Contre! Venha eras 

junta Cep dedia, ótima mro- 
teiidade urbana Con ugado 
Flm2, vista iwre, excelente 
estada. Wi Serge estro 
combr eso TelasHaho. 

FP RA IS PA ADO GSE 

CENTRO R$1B0.000 ótima 
combgado Santa Lisria, 
Hãmal, reformado, Serve D/ 

cmiidência, matritória, Do: 

99852-7726 

2 Quartos 

Edo pnbast Ú inda! 

CEMTRO Risoa dod Anlheira 

Mapa) em, Peformuda perca 
tanata, 2noar alta, veria nice 
metográbos É sis diasndtuara, 
fala, dqr mig fa pira mal my 
er See Çhoras A 
Tidacieadi E. 7 FEI 37» 
RE Td 

3 Quartos 

ESvimjlashi mera 

CENTEO R$SDO DOS Misgri- 
cos Limi, sta meme 
tagrático Praça Tiradentes, 
asiho Jarabientes, Ciara, de 
milrdo, Aquários, Mira). 

ta, ampla Copa-termia el 
armar os rot seeqiacastr 
ocoonbr ot TeisFibisA 
7728/2272-94h0 SevSTsa 

SEU IMÓVEL! 

2292-0080 
08985-1470 , 

Lapa 

2 Quartos 

LAPA Minviicas MiSoa bos 
torshração prirlogiaca. rpel 

Di, TETÊ proganda- 
Ciro Veda? Pas a 

ZONA 
SUL 1 

| Apartamento Ilma, 

| luzga 
| unia coça visibzario. maria 

Gonçalo, assim como Avenida Brasil.. 

Aero Alto lo do Paio 10 Loja E - Labor 

ES 
EOTAPDSO RSS) Próm 
NEorÃ, à cnásAÃ, arroio dali, 
Tortas sua, semanas, da- 
aheisa, Corinas pranajado er 
murtra, dose rita, viga mbért 

| umca ira botal Caso ca sal 
| nao ágar nte 
a Tataes Pega bin SR] 
EE 

Elio 
Toma aah ELITE OO mi 

O S4m2 sma- 
A, bio ngm artes (Mod 
[A] ita Ennkado mal, 

aportbória cozinha, qaregam 
teh aertru puro botei. E La 
acdeivenarr Magica 

ioga Jar Teia 
soles ras desliga 

3 Quartos 

Es la ES 
EOTAPDGO R$PSLODO Opar- | 
Auscade Piasis elommi LA 

Zamblantos  vestm livra, 
Aguartos, carinha, Descer 
pigtãa, Jarga. Freira 

mg AA SPO IS SEO CT 
CuS0 Tais HRESO- ad 

| atraso BrT 

ÉS engulas 
| BOTAPDDO R$PRLDOL Ager 

| femento Era vrla, Fquer- 

tos lssfio armários amb ti 
das, cstutãa, Des corgintas, 

Présiro Shoogóma, 

Ligo cetro Com Se 

Fai: Fido Pra ZoT id 

illa 
IPANENLA 

REFRI D à ESTAR 
LitmZ testo Arols Liv, | 
datia Láveba, df Quartos, 
Gula, Rarhoho Focig, Cort 
nãa Flangjaca, deco, UesDor- 
48, Gstagom, J1MSE-SPIA, 
EUA Citi: errar vilgigs 

naming s cor de,  qfiua- 
Pros: RO, TESS Pta 
a não Pasds 

ui 
LIPAMENLA 

GOTAFÕEO Rj má dt Com 

dominio Com upar dofra, La- 
zm, Cequiniça, nsenda Sa- 

| to, és daria, , Asmpla Sof 
ta, Baneiro Goi Copa-co- | 
zmêz Gupe Piongjados Arca, 
Dapondênciss, imirsesleetar 

O ES TE A ETA es 

| As 1 
Be ELES 

| 1Dbs-adga Perrtém 

| peruaioriaein mad crer, sra- 
fizereces, Rets, Eolicito O 
rima, = logsmas Mia, Soa | 
ta Teroçdpolir e Mera) 

4 ou mais Quartos 

Es deito 
uia pri faça rr] qm 
emente! Apartamento dquor- 

| fo Vivta cinematogrifica | 
Emder Aria infraesire tura 
Esputiculár, vação, Periária 

mio | 

| met 

jp EM] 
BETA 

Casas e Terrenos 

— NVilia 
IPANERLA 

FOTAFOGO ES TR do 
Lyr casa dé mia Furada, 
Clara ds ublis, ds aspia, da- 
vaia, 07 quartos culta, ba- 
nboiro 3000. cominho piora 

À da vaça pesagem, FL-DaLd- 
2218 Betspa OO LE”, lhe tármm 

vv oigenema imegreads com db 
E ATUS Fon, Tasksdpoils, 
Mibérái o Tão Pouho 

Catete 

Conjugados 

| oia 
CATETE REZSO OM E Lisõoo 
ade era Lgo Baciaca, mea 
CESTO TTse 

nedar álto Eae adininigtri= 

da, pertaraéns, cola coz 

2272-4400 
09852-7726 

=| GS demjlasho 
CATETE RITA E Lis- 

bi, Lpsbiichado Varia 

da, Sala, Jqunrbos, Jla- 
nro, cannha c/anmá- 
rios, É mirviio, VEZA cena, 
nendemda piscinas, Slies- 
PO RC DL a ESA] 
Br CJSSD Telzito Dino 

METAS LATE Servo DDS 

3 Quartos 

ÉS bomba 
CATETE RAPEL CO Oporia- 

| made Perda iMietrd, esta- 
| lima, re 
tosrprioa dampo aparta- 

Clbbmd) exiõo, 
SJquarios, Esnh. vocal Cor 

de- 

EI umeda srmneichados 
rpocastra com br Tels 1557- 
BS/ETA HORA Sul THS 

Cosme Velho 

2 Quartos 

MRALIAOS, 
SEU IMÓVEL! 

2557-6858 
97010-4794 
ET 

fo) (0) sempocastro com br | loja matriztbserpiocasto com br 

ES dpi 
pi &, Vibanke, jorge be 

ema, lnvábo, Dpuardes, ar- 
musica beníamra, codinha, 
sereia, dependências. 
viga escrturada, porta 
tinZdha. CLEO casado sra) 

eirasdscagisiastro come 
Tala 35778540 LDA 

perita 

3 Quartos 

ES veja 
E VELHO DEL ADEGDo Rafa 
muda dtira focalização soils 
Est oha A Iussancaa, 

ts j 

2SD7-hBESAP9POLO-d aa 
Jada 

| Esteve 
E VELHO RL 900.000 Mafee- 
mada, direa focalkisção, tals 
Tminertiça. PLEELULA 
Imyartos Laio) srmánios, 
Erhoabo, essirha, dk: 

pemedelas Peças enfratoco, 
pisciras. CLSSO combo aioLaano 
tri sc Srs isto corr Tali: 

ERRT-GEREFRTOTO-d ra 
Ecei Ba 

ES vela 
E TELHO RGLÓMDDO Impa- 
Ea LIFE COMBRio 3% 

pda, À votuido, depancdaiia 

Pena. perto COSDca 
sedelar: pelas ds nghocas Esp 
cam be fieis SS daas 
FO Revitart 

Casas e Terrenos 

ÉS dl 
EVELHO FEI FEo,ÕOO Bu- 

alas, vista Crivia, qarme 
ma kambientes, doi 

tes, cioset, Copo-cotinha, 
seria  Depcompisto, 

ELO contidas 
rece tro com br Te cos 
BEBA POLD-A PAS seu ira 

Flamengo 

Conjugados 

1 ES demo 
poser he rrio paper Ra 

cer emerge id 
disuima, estado premera le- 
tação, siborcioua, Burndoi, é. 
marhã, clgrá, art ando, bor- 
Esnaiéha,  cportunidade 
EniCE coSgóeiaras Erastse 
spocasbrs com be Te-s:255 

Da DE) 

Imóveis 
Compra e Vanda 
Fama | a d 

Área Industrial com 18.000 mr”, compondo toda uma quadra em o central, próximo ao Pavilhão de 

São Cristóvão e ao Porto Maravilha, 4 Frentes, Acesso fácil para todas as regiões do Alo, Niterói e São 

A EMPRESA QUE RESOLVE. 

* ADMINISTRAÇÃO + CORRETAGEM + AVALIAÇÕES 

e (21) 99628.3401 (21) 2272.4422 
Rua a Ammmélala, dO - EP TIS, TE TT im 

1 Quarto 

eee 

ÉS eli ii 

FLAMPROS R$4Z0000 E 
Mateda, PróxPrsa, Wil+ 
ra, semprhd, seca, À Oadr- 
to LSedbel comfort dee Loc 
nho crarmários, banheiro «if 
bhades, A Gerviçã, WEPEr SE 
rscadise com br [5750 
Tere 7I-DERoerEs-149n 
Sevp lodo 

AVALIAMOS 

2557-6958 
97010-4794 

ÉS ela 
FLAMENGO ESMPODO E 
Miszquas Paranã apar tamer- 
ta, Br 2, ásilão, 2ocartai hã 
ser amplo capita arrari 

coma dserviça, Dep pmpnega- 
ds, ta ima, coréia va 

E upa | + 
FLAMENGO R$b7S 000 Ex- 
ceenbe apsrtssmento, botad- 
mento sedorssedo, sala, E 
quartos, casinha, Deguegas 
plelas, Prés Nheirã pro 
porci ótima mich 
dude aca VE SECHIOLS 
strecombr gra Teia 
F9052-7720/227)-4408 
Savana” 

ÉS lata 
Haga gg rr re 
cãs. Fissrenga, viita dada, 
itatra, cefarmedo acodripa 
Sm2 sa Zamibiantes, 
dg ssbos, Cesta, Dea 
as Bicisietira qarêmia 
255. CR50 cassdalaraninicas 
dssqousro como as 
ETR TITS TR EST 
IA 

SR Tel 
FLAMINSO ES Abono 
Lecaliação Notre! dv Fw 
Brisa! Zilmê, saldo 
Ênulles, vumta des umbrer- 
te cosenha prosojada Pré- 
da Esnfra esse lvaga. vas 

mi dirgiscistro con br cj2Go 
Te S905I- FED ZiTe-dada 
Suvi pas 

3 Quartos 

ÉS demolasho 
FLAMENGO ESB 
PróaMdetró, 100mi, sois 

Fambiantes, cigana! Bpasa- 
Bausriea, 

Contra 

| FABI 
Fi dr 

ES 
mis Emiséeto aparta- 

rx Metrô. mmne.sergiocast 
nodes dr 250) Tata 090450- 

TIM AO de DS evo7a 

ES dela cpa 

FLAMENO Rs!) 
Prós Maiss, disemo, prédio 

mevado, manhã, ima 
dambentes, lavabo, iquir- 
tes, aemãros, Ianheiros, 
copinhas área, de- 
pesdénciaa, vago CEDO cas 
add dane das da rgiseasLr 
mesm br Toi fan 
WTOqé-dMa Serii tes 

FLAMENGO R$51.10 000 Ex 
cesto hocaização rd 
Masã Ampla, nois JLmbias 
tos, 1 quartos, galho clciom ot 
Empis Ásga Soria Dep com 

PET ad Epa 
lara rmnficopocssira com 

ar RHINO 
dd dr? 

ÉS velas 
FLAMENTSO Carina 

sto Mn pre Salão rei 

tienhts, Iquarios urrrimy 
tm, 

Eeperditecas Vaga Excri- 
turada, Metrô. C|290 cossó 
ee omagm igrmio i 

ba 2557-808, 

remo AP Gevllb?a 

ES erjis as 

FLAMENCO ESTAD 
Essetaco or, Lema, dl= 

ba ludo, ereta pasdrâmica, 
sho ambientes 5 coftes, 
contihas dependências 
commgáetes, vagas son tu- 
radas Cj PH cnasdeimrande 
rasfiergiosasdro com.br 
Faia RES gds 6 DO PRA 
SerilALE 

4 ou mais Quartos 

ES det i a ebetá 
FLAME REL FO. DO Lee 
co apartamento! (145m23, 
Pein pesa daiho, dgumitos 
tnviiol armários, eb Ra- 
pneico, - Coma-coanha Sm 
phse insiad, mogi dedcrurida, 
Dortaros 2a ciZT] comactola 
enerasfisargiocaviro com ar 
toc FALL Oss 
Lit Rad] 

Estelar 
FLAMEMGO FSLN be 
ler Localização  drania, 
Sima, salão 7 arrtienbos, d 

Quartos, Zrufbes, Coma-cort 
ua, Jdgpencências, Inga, 
pastar Sha, Cio da tatéio 

rarçeiras 
E Taiszs 
tevidaoã 

SCREEN 
FUSGrá as 

2 3 4 5 
Imóveis 
Aluguel 
Página 4 

Empregos 
& Negocios 
Pigs d 

QUARTEIRÃO DE 
18.000 m* EM 
SÃO CRISTÓVÃO, 

CI Dx na or URIA 
Phu ima | pares, AR 

Laeanpotras 

po BM! 
Lda) 

E bel 
FLAMENGO RALO 

Cdesica, pópesssas Er gen 
tas, 20483, misrmada, 

Zentões, quciifória, paminvdo 
pourmeet, di arepimes, 
dqusrtes, aemárida, Copa- 
cedinho, dservço, porbei- 
raBdh €]J50 casadelanançer 

ratdeerginesetra coro br 
To TRET DARDO SA 
Sei tata 

Es Sega 
FLAMENDO RS2 bia dba apria 
ea urge quo Mimi, a 

partamenio cfierpio salia 
serbitetos, d quarbos se iba, 
Bamhadro, Donácerenha, A der 

vç, Domo RR. e 
e SEO ES Dor fr DEUS 
Teda-2252- GOO MEIAS- 14d 
EL e a 

ES deli 
FLAMENGO RELESSDÕA RR 
Estuda mageftcos Gsi 
layandar, bivime Tambiamtes, 
Miinvaca Sia WaRINTa 
dganrbas Jatudiia, Micromas- 
tiçom, Copa-corinha, Lauan- 
daria, Jiopocompigtas, Zua- 
PRE E Er 
cm  FoliZendaa 
QRIBS- 1870 Sopa 

Coberturas 

Esvielashi 
FLAMENGO 
Peti MPertrã, RE im RR, 
vita va Falo fosndhata 

Estão, und mio, Tea: 
nica, Copa-corimha emga 
mcritaraca, nmiestodod CSA é 
Frei topou rel 

qem br Tels 255" 4568 
ER Pad aa SrrItHsE 

Eder 
oro EL, 800 Dos 

cobertura, 
rir “pe Fis quérs, 
Aquarios, suíte, Cona-cozi- 
nha, Idepesndkncias JºPi- 

Es Wiatõa, salão, sulla, 

Pterraçor, pidtima, Judpai 
esorturadas E) HO matr ap 
semporastre com br teit 
Q9L74-5059/2457-0088 

Srwigoa 

léria 

1 Quarto 

GLORA REMO OD Loca 
cação ftariásiea junto Ma- 
mina da Ghia, Metro Agar 

tamento 17d, emtormaádo, 
talha, Iquéria, Entinha, 
Dep compete Vega mana 
erptocasiro com br cjis 
Ta a PRESE-P2b 7 

COLADO NO PORTO MARAVILHA 

cre = dmrio JEM 

Mumnrd 

Humaitá 

Quarto 

ÉS deli 
HUMAITÁ E$G20 000 Esce- 

binsbo (nai paçõe, Prós Cama 
Cemido São José, ván, quar- 
ta, frente, ssmanhã, aema- 
rios, Bash seciai, cocenho cf 
anmdrios, dssrv ça C)ESDe 
asno arn esadtagegros 
tre com br Tais 2107-6048) | 

Seul | LARANJERAS R$BRO DOS 

ES dera 
HUMAITA RSS 000 Exce- 
«ente ca izsção, mes brans- 
versa, simanhã, vala, 
Aquarioa, drmdro, Fls 

nhairos decidia, CoBinha E/ 

2557-0848/ WHOLA-aTa 
Feriado 

3 Quartos 

ES denis 
HUMAITÁ Rd 190006 Pro 
Meirá, prácia emtligro, am 
pão Cir) sata Zormbéao- 
tas, igcariea, amerários, Be- | 
meira, cogunia efermitrios, 
Per ain DE E] 
hs E PSC Sa Das apa As 
Masgissadtacor bb  Toli 
PETS SA/ STRLO-S Td 
s0vL0Eda 

Laranjeiras 

1 Quarto 

Eder 
e peer epi R$Tõa QU 
Olho na incalitação! Prós. 
Metrá, = hopcioso. coedom- 
o baratos, 354, Ldormtá- 

A e onicinçsh darei 
=] Rer- 
temadddrs CIoSA conminiara 
penas ser nous tra. cem b 
ro Tais J5T-MAAITOLO- 

| copa- casinhas área, 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 8; 

ES Mumjlasto 
2557-6858 
97010-4794 

| 6 dl 
Exata ba dprart irrentoilo, eo 

Formado, ándar agita, vista 
livro, ersprd! Ea, Es 
erário, seemáres, concha 
asi cana, esvedo, poria- 

“| nabdha. C2b0 cosadelaraa) 
aranficerg castro com br 
Lido ipa 

| ES velho 
LARANIERAS 
Prós bone o AN eg ros 
ciscuiaçõão drima, Esmhso 
iai, cfbbindam, Equarias, mi- 
muricoa, Cega «corta alemiajs 

| da, fsanveo, 
PE RE damarenda, Ci 250 cosad 

| alavandoiras A vergiatas tro curm 

e Tale TSE TBM 
SP Srw liga 

“pa scr burada, pmpgrsuad, 
partama Fdhs (250 cassado 

| tataminitaêergice tes 
mibr Tal2$5 7 BAPSGLE- 
dra Sceligsa 

3 Quartos 

ÉS dom 
LARA FEITAS RSRS INFO Lo 
caiisado carução barro, Saito 
Limibiiriga, Doc drbos [Eso) 
pescelznata, Ganáeira bir- 
ds, cominho  cjosm ários, 
desempa, deponchscias, pois 
tentada CT) corncdal gran 
DIPES rg oDCastre com Dr 
Fais: 2587 dB POL Ed Pd 
vewlIFZE 

Villa 
IPANEMA 

LARANJEIRAS — R5995.900 
Padorár ado, ileca vivia ind 
rs apartamento dife- 
paenci via, saido E quartos, da- 
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TIANÇA R$1,990 +Comedoemiram 
Eoraal Boca, 235 6ÓL Fron- 
Ba dali, guato usaram, 
cogandêns, Et semários Fia- 

tor” cepoaito. wisctas: tal: 
PRESTO TRE? 

2 Quartos 

TLRPEA R$ SO ciano. AURA 
deito Gruimprãdi varia, 

Ze os. dep compl, pro cocé- 
mare guraçãõe Fono cipivo- 
na, diadema, ifrasaiteuy bos 

Froimo Soopii Tica” 
mad, paises Dm Tal: 
MT RO, 

bis ge aintado, ent: 

Ghia apto 
O luulbe, arendroos 

ER bp 
RSZLHO Audi do 

a giro sa do (ae) Contra 
empregar! total ima, Loja 
estruturada pAuboratória 
magos. Ensssdarmas co 

ecnliguol progressivo, CIZRI 
arado Srgisos iso Does Er Ta 
Lato et] 

EARRA Oportondade Es 
cnbania, Skaporg Av dirmê- 

mess Posvibi idada De Vi 
rias Atrvidados Comerciais, 
Otima Locslizcaçõe, Direto 
Propretáro, SEM F ADOR. 
LAPIATTESA AS Tel 

PROLE-TEÇA Cree LEhã. 

RECREMO Musgo du vendo 
baga Abi? trinta Daficar 

da rem, Treo cf 
; Jº à Peneda cf 

145ma. fes FABI 

ig a 
Lojas 

— ses 

ÉS vegas me ea 

CENTRO ES4 600 Loja Limi 
Tor NWálstilhã à Mashoirai, 

Copa, Bus Dos brmlciza 
Proxima Praçe qr tremahggd 
aa Froza, Eosrhderos 
ds CR RM 

= lho 
CENTRO $a do Loa, Rua 
&rúradas, Local De Gena 
Moimenta, * Pesreentos 
(TOFáL FAZ) Junto Larga 
E] Fere or 7a Ta 

ES tida 
CENTRO ASA.0b0 Lojão 1 
Errar eira Encetenie Es- 
tado! Porta Dledas, Mina Cla 

Cardes, Estuda Medermis: 

timo Pará Reritnicação Da 

dirt dba Tel 2774-0073 
| 284 Etrf- ad 

e 

CENTRO R$57.00 Posta 
Es bero/ Cansabedo, Linda 
Lain DELLO e versa 

Sae dr Pofrigonia Porta 
Miomra. Mivimeestadissimo Da 
Ras stiiriia Pair 

sis CR RG 

ÉS viado 
Fé Rildo LOJÃO 32 

migrar 7 Der] RL 
EUGUA BA Escalanba Dura 
Rd tautanbo [LONA mr 

desta, Cármgra Frigantica, 
Monta Congo) Local Ma 
Erastuda da: 3273-277 

qo ri 

ÉS Veias 
esa de rege Agi dm 
dao, EheoisOs ESDaÇÕO par 
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raça altimenôerio + road 
quESda. TELEMI-SADO E 

ÉS pla 
DENTRO SHOPPIRE Duro 
sino dd Mrgiasdors Com 
Devido, divárgoé Hjdã cui 

Com peça afrmenta- 
cão ser Miu gerada. 1.227 
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CENTRO GREBO junio À 
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Tae CER CEEE her rr 
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ESTES CS pr SA] 
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Ee 
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E E RO 
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ss, Tom Usa, Ter Devia, 
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Combltindia Genion, Civico ia 

Corinha ZEsnh, Posto De Es- 
rea Palestra 

JEES 
CENTRD RSLOMO Cosjunto 
Es sil & Sala Pio fra, 
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CENTRO 54600 Andar Ex 
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Etio poldo (3m0am7) RÉ 
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CENTRO EFE ÓDO SFTMI, Am 
RM Eresco Jeso Sata Se 
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ram 4 13 matas, dr Contral 
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3 bela 
CENTRO 511100 Ardar Ex- 
cdesma J730bmZ, Frelos 
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medo, Loo Emdeados India 
tos Ssenheiros, 2 Le- 
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Es mpolashi 
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LOM Jra Excelente Pora, 
Eus Fesisosa, Portais 1, 
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Es Rofidia 
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CENTER REL 008 Antar fe 
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99852-7726 
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ps, Entigo Agência Do Eamos 
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“1281 Whats PELES || 
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Prédios Comerciais 

MOTEL EM FRENTE 
A PILAIA 

Jargim Gubnatiara 
ilha do Goremador 

SE QUARTOS, lorraço, | || 
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PREBIO VILA ABEL 
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io 
ars 
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our (tum 

| oa o fimim da papal 

EMPREGOS 
E NEGOCIOS 

3 

Aviso 

Da acordo com o 
art. 5º da CR/BB 
cic art ITA da 

CLT, não é pórmmit | 
do animelo de 

emprego no qual 
haja referência 
Qquanio dO S0HO, 
idade, cor óu situ- 
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que possa ser 
imerprotada como 
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Empregos 

Empregos 
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balhsr da Barta da Tijoca, 
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cão, Mecânico de Manuiea- 

são é Aoniicor de Rebrigara- 
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denis curricua pasa adind 
menbeálerm éprm 

MEDMOOÇÃO  Exam nadas 
tai Emprasa Medicina De- 
darsoçã do Tenbáiho com 
trata p/trabalhar nã Essa, 
das) boráres a combinar. 

| Pagamesto em dnbero de | 
| tndalbado Essas CW ple- 

mail Esvsfhoradog ess 
br 

RECEPO DM STA Para cos 
| vuhóra médico tom dnga- 
mecia de igendarmentos m 
convênios Cuericio É De- 

vor ct sembargador 
| Pórtario Toca -CépiDOSZI- 

14d, 

| TECNIODEAS de Segurança | 
| Tralhas. Esgeréstcia. 

PPRRA, PER, | PENSO, 
LTEMT, PER novas NB, 
4ST NO PSDEAL vitita 

a nó ambiente de tra 
Balão. Enviar CV pfe-man: É 
DP bom eds Cir 

Negócios 

Comerciais é Ind 
Villa 

IPANEMA 
| IMOBILIARIA irsobiliánia Corr 
ass Er ganaru, exsencin- 
Sá sed Soion dé dissçãa, Cam 

ee Portecinação Tora Qi; Por- 
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| tos Gsiros, diludá Mes dedo 
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Terpiágol:s a MM 

Aviso 
Amias do soliciiar 

um ampréstimo ou 
| etetuar uma tran- 

| sação comercial, 
verifique a idormai- 
dade de quem 
nstá negociando, 

| pedindo doEiu= 
mentos que idemtii- 
fiquem o fomect 
dor 
E 

| JABGO Cemibino do Cajú, 
Quasra 01 gririmo Exjrada, 
FS GO. Aceito pronoa- 
tas informações Tal 2588] 
PES IES. vimatshso E- 
rod dovtinizas abastado 

JATÃO Comdtbras Cha jado 
Batata E Gal Polidoro Eata- 
fuga. Portlo penciaai, dedar- 
abs, frase à sacra Em 
úelente cpertunigado! Tagrtar 

aperto cfmapngtano Tal AZ 
PIRSI-DODS LEITOS Pad TAS 

Negócios Diversos 

MPEESSORA Coros heodega 
Runner AÇSTAA quer qearr- 

drartuenas acusa. ford 
ma rra qdá Titta], Trás 
Mrondque tal A ThSFLLO- Tr 

GAME AQUELE SITE 

QUE VOCE ENTRA 

PENSANDO LIA 

| E SAI FALANDO 

dE E 5 | | És 

| Hero valha não 

| cesar mada 

dra Cio FROM AR 
AbosÃpy co leagmm 

s0n2534-4333 

o nf O LEO 
EITRA 

La 
Lip E 

Lnsicenem Pidgiia 

Sábado 1122071 

E: indraiça Iso 3 

Dporianidado 

Maltor Oferta! 

ITANHANGA - RIO/RJ 

Condomínio de Luxo 
(Portinho do Massaru) 

Casa c/ Área de 856,00mº 

Rua José Condé, nº 324 
Z LEILÃO JUDICIAL - ON-LINE 

Já aberto para lances 

Din 13. do Dezembro do 2021 

Encerrando às 15:30 horas 
Exho Portal: rama 

FIT RR 

plena panela Lg tar 

1481, 2240-7225 + rea dedoeirasduara com br 

Excolenio Cportunidade 

Melhor Oferta! 

CENTRO DO RIO/RJ 

CAIS DO VALONGO 
Comercial! 

Prádlio com rés prtdares - Arma da 65Bmn7 

jÔnde funcionou o Hotel Cruzeiro de Tefé) 

RUA SACADURA CABRAL Nº, 165-A 
(Esquina cóm Losdeteo dá Liesramieeto, Dj 

FP LEILÃO JUDICIAL - ON-LINE 
Já aborto para tanços 

Dia 13 de Dezembro de 2021 
Encorrando às 15:00 horas 

Paio Portal ema lebosiresidranl com br 

121) PERSA BA, MOTO 

dutos Uno tds pal emma 
| Capital de giro. Mehores 
preços város pias Loc- 

REDE RT fue toda! 
dBascd 1) OPELI-BREE ferhai- 
spp POnnii radio 
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[E gaia 

Fai êeeiio 
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ore bo e or 

Para Casa 
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CONCRETO  T56473-85B6 
Bambas Lajó pré falmica- 
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Lidia) dPDês-dita Pia? 
nom, Abergompoe 28% comrin- 

po. 

AD 
ARTHEOLOGYA* 
152271 ds 14h 

E LE/12/22 da 18:30h 

BR FLESb-CBDO Lotes 
Enpeaicães: Cm 15 AMON 

Ear 10h dm 12h 
Pim À, bo, Em tis Toba Rios - E 
fair [24) GRSA LIS] 

Dire Pinto Era NI : 

14/1242] on 19:00h | 
PAI EM Lo, 

E mpovição: Dia MN] 
aes Drs Li 

Eus General Foca, 65 É 
Tquea + BJ 

Ti (MAN ma 

masa PERO Rotas 2 

é BLA Era Lisbei 

Enpotição: Des | WLANHOS] 
das his LA 

Ga Asilo Parma, 249 

desdim Am dra RF 

Tal [21] PREZTEAEL 

Lie 4] dh 
NÉ DA 126 SO Lose: 

Exgenição: Dem 1 WIEN 
das 10h ds Th 

En ds Endarges, Sid 
ds 3 Turgem Pegaeas « RJ 

Fel, [22) 97116-039 32 

arca Poa Pantera Ni: 197 

nara al Cr he e core a 

LEI 

Seria açães DE t 
15,17 e MEFLZ/I av TR SA 

a MRE A, 
no ARES ha L 
dear no Da 12, 

DR da LE 
Fina pes órro da Cicbhstri, de 

mira = Ri 
Te, Rasa. “BASE 

Todo encontro 
com desconheck 
dos pode ser 
armiscado. E acon- 
Bolhâvel marcar O 

primeiro ancontro 
em lugar público & 
conhecido. Além 
clisso, convém 
informar a uimea 
possoa amiga 

hora e local do 

E O 

Aviso 
Submetor criança 
ou adolescente à 
proslituição ou a 
exploração sexual 
à Crime com pona 
da reclusão de 4 
a 0 aros, à mula 
- ART. 244-A 
Lei 8.069/00 

PROIBIDO 
PARA 

MENORES 

DE 18 ANOS 

PROCURAR 

IMOVEL EM 

CUTROS SITES 

SO TEM UM 

PROBLEMA: 

AS OFERTAS 

MO BAM 

LA HA MUITO 

TEMPO 

Certa velha nos 

resolvo nodo. 

NADO De NU 
211/2534-4333 
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