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Banda santista 
mistura os ritmos 
folk e country CIDADES/A4

BRASILIFOLK

Ômicron traz um 
cenário de incertezas 

à Baixada ONLINE

REVISTA MAIS SANTOS

Remake de ‘Pantanal’ 
tem estreia prevista 

para março CANAL 1/A7

NOVELA

Consumidores que compram passagens 
aéreas ainda enfrentam incertezas por 
causa da pandemia. A legislação em 
caso de cancelamento até 31 de dezem-
bro prevê que reembolsos sejam feitos 
em até 12 meses.                       TURISMO/A8

Pandemia ainda 
afeta passageiros

Com motor turbodiesel TD380  
e 170 cavalos de potência, o Jeep 
Commander Limited TD380 
4X4 já é o segundo mais ven-
dido no Brasil entre os SUVs de 
sete lugares.                AUTOMOTOR/A5

Commander chega  em
busca da liderança

 WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

STUDIO COLOMBO /PIRELLI

Clima de Natal
Depois de um ano de 2020 praticamente sem festejos 
natalinos e Papai Noel, as decorações voltaram com 
tudo em 2021, com empresas, shoppings e prefeituras 
apostando nos eventos. ESTADO/A3
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Câmara aprova projeto 
que proíbe “arquitetura 
hostil”  DE OLHO NO PODER/A2

BRUNO HOFFMANN
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Conhece o uísque da 
Serra do Mar? E o viagra 
caiçara? REPÓRTER DA TERRA/A4

NILSON REGALADO
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SP apresenta projeto 
com nova política para 
cobrar IPVA EM DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI
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CHARGEEM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Mais IPVA. O Governo de São Paulo, gestão do gover-
nador João Doria (PSDB), apresentou o projeto de lei 
que determina a nova política estadual para cobrança 
do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Au-
tomotores). A proposta, encaminhada à Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo), assegura o 
direito à isenção do tributo para um único veículo às 
pessoas com deficiência ou seus representantes legais. 
O texto que será votado na Alesp assegura o direito à 
isenção a pessoas com deficiência de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual, sensorial e os autis-
tas. A concessão do direito fica condicionada à com-
provação de deficiência moderada, grave ou gravíssi-
ma, aferida em avaliação biopsicossocial, realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar. Se o projeto 
de lei for aprovado pelos Deputados, a medida entrará 
em vigor a partir de janeiro, garantindo o benefício já 
no próximo ano.

Aumento da população de rua. A grande maioria 
dos paulistanos acredita que a população de rua cres-
ceu no último ano e percebe uma piora na situação 
de fome e pobreza na cidade, de acordo com dados da 
pesquisa Viver em São Paulo: realizada pela Rede Nossa 
São Paulo, divulgados nesta semana. Do total de entre-
vistados, 88% afirmou perceber um aumento na popu-
lação de rua no último ano, mas o percentual chega aos 
96% entre moradores da Zona Oeste da capital paulista. 
Na região central a percepção também ganha destaque, 
sendo apontada por 94% da amostra. De cada 10 mora-
dores do município, 8 consideram que o crescimento 
da população que vive nas ruas se dá pelo aumento do 
desemprego ou perda de renda, enquanto 61% citam o 
aumento dos custos de vida e a consequente dificulda-
de de manter-se.

Passaporte da vacina. O Governo de São Paulo pe-
diu ao governo federal a implementação imediata do 
passaporte da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi 
feito pelo governador João Doria (PSDB) durante cole-
tiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na zona 
sul da capital paulista. Segundo ele, se a medida não 
for adotada no país até o dia 15 de dezembro, o esta-
do vai adotar por ser “um direito que nos cabe”, disse 
o governador tucano durante a entrevista. De acordo 
com o governo, um ofício foi enviado ao Ministério da 
Saúde para que seja exigida a comprovação aos viajan-
tes que chegam ao Brasil. A recomendação é do Comitê 
de Saúde do Estado e segue procedimentos já adotados 
em outros países, inclusive corroborados pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

POST
IMPRESSO
Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
redacao@gazetasp.com.br 
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Já tá com medo do ex 
juiz moro.
Francisco Vitor Silva sobre: 
Bolsonaro lança minipaco-
te anticorrupção e aprovei-
ta para criticar Moro

Mas vai ter carnaval 
em Santos???
Elizabeth Larios sobre: Ci-
dadão e Cidadã Samba 2022 
de Santos são definidos em 
concurso

O pobre não tem um 
minuto de sossego.
Alessandro Santos sobre: 
Gás encanado terá reajuste 
de até 25% em São Paulo

O deputado estadual Ricardo Mellão (Novo) negocia para acelerar a trami-
tação do seu projeto de lei que pretende barrar o aumento do IPVA em 
2022 no Estado. Segundo Mellão, em entrevista à coluna, o aumento do 

imposto poderá superar 30% para alguns modelos de veículos. Ele citou que 
essa situação seria “um desastre” para o cidadão, em um momento de recupe-
ração econômica, aumento de IPTU em alguns municípios e alta da inflação. “A 
minha proposta é que o governo abrisse mão desse valor”, explicou. O deputado 
participou de uma reunião virtual com o governador João Doria (PSDB) nesta 
semana, que sugeriu que poderia apenas parcelar o valor do imposto, opção 
considerada insuficiente por Mellão. “Se Doria não pode abrir mão de tudo, que 
pelo menos dê um desconto muito maior”, disse o parlamentar.

IPVA DE 2022
Deputado quer barrar aumento

Fomos enganados
João Doria (PSDB), governador de São 

Paulo e pré-candidato a presidente, 
disse que ele e diversos eleitores foram 
enganados pelas promessas liberais de 
Jair Bolsonaro (eleito pelo PSL e agora 

no PL) nas eleições de 2018.

Hostil. A Câmara Municipal de 
SP aprovou, em primeira votação, o 
projeto de lei que proíbe a instalação 
de “arquitetura hostil” na Capital, 
que se trata de elementos colocados 
com o objetivo de afastar pessoas 
em praças públicas, viadutos e 
passarelas, por exemplo. A proposta 
é dos vereadores Toninho Vespoli 
(PSOL) e Eduardo Suplicy (PT). “A 
cidade deve ser acolhedora, as ruas 
são do povo”, justificou Vespoli.

Mais aprovações. A Câma-
ra paulistana, aliás, aprovou uma 
série de projetos de lei em primei-

ra votação na última quinta-feira 
(9). Entre eles estão o que propõe 
a distribuição de absorventes na 
rede pública de saúde, do autoria de 
Arselino Tatto (PT); o que autoriza 
isenção de impostos a bares e res-
taurantes para amenizar as conse-
quências da pandemia, da vereadora 
Sonaira Fernandes (Republicanos) e; 
o que propõe a substituição de todos 
os radares móveis da cidade por 
lombadas eletrônicas, de autoria de 
Marlon Luz (Patriota).

Santos. A Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara Municipal 
de Santos vai realizar na próxima 
segunda (13) uma audiência pública 
para discutir a instalação de um 
terminal para armazenagem de 
granéis sólidos e sulfatos na região 
de Outeirinhos. Para o vereador Fa-
brício Cardoso (Podemos), o objetivo 
da audiência é saber qual impacto 
ambiental pode haver com a instala-
ção de local para armazenar fertili-
zantes e sulfatos na área portuária 
do município.

DIVULGAÇÃO ETTORE CHIEREGUINI / GAZETA DE S. PAULO

Auxílo. Eduardo Suplicy enviou 
uma carta ao deputado federal 
Marcelo Aro (PP-MG), relator da MP 
do Auxílio Brasil, clamando para que 
o programa seja uma ponte para 
a implementação da Renda Básica 
de Cidadania, e que não haja várias 
condicionantes para ter acesso aos 
recursos. “Expresso a minha preocu-
pação de que [...] o Programa Auxílio 
Brasil se transforme em um rol de 
condicionalidades, pois, em seus 46 
artigos, define 9 diferentes tipos de 
transferências de renda,  com tantos 
detalhes que fogem ao bom senso e 
à racionalidade”, disse Suplicy.
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 A Depois de um ano de 
2020 praticamente sem fes-
tejos natalinos e Papai Noel, 
as decorações de Natal vol-
taram com tudo em 2021, 
com empresas, shoppings e 
prefeituras apostando nos 
eventos. 

Entre as explicações está 
o fim das restrições no co-
mércio e o avanço da vaci-
nação contra a Covid-19, que 
devem fazer com que 77% 
dos consumidores saiam às 
compras neste fim de ano, 
injetando aproximadamen-
te R$ 40 bilhões na econo-
mia, somente no estado de 
São Paulo, segundo estima-
tivas da Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojis-
tas do Estado de São Paulo 
(FCDLESP). 

Neste sentido, as decora-
ções são aliadas na hora de 
atrair o consumidor para a 
rua, além de proporcionar 
diversão e encantamento 
para adultos e crianças. “O 
Natal é uma grande oportu-
nidade para o setor de even-
tos recuperar sua força. A ex-
pectativa é de receber mais 
de 50 mil pessoas duran-
te esse mês”, diz Christiane 
Abreu, presidente do Cen-
tro de Tradições Nordestinas 
de São Paulo (CTN), que pela 
primeira vez terá um evento 
de Natal. 

Inspirada nas celebrações natalinas de Paris, Frankfurt e Munique, Villa de Natal, no Parque Villa Lobos, espera 150 mil pessoas
ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO

Após 2020 sem Papai Noel, clima 
de Natal volta com tudo em 2021

ENTÃO É NATAL. Árvore gigante, neve na Paulista e Beatles em shopping estão entre as atrações de Natal em São Paulo

Depois de anos sem eventos natalinos, neve do Natal na avenida 
Paulista, na região central de SP, deve encantar adultos e crianças

Natal do Parque Ibirapuera tem como objetivo valorizar a fauna e a 
flora; para isso, parque terá projeção holográfica na fonte do lago

 PAULO D SANTS PAULO GUIMARÃES

As atrações de natal não 
ficam restritas à Capital e 
se espalham pelo Estado. 
na cidade de Santos, por 
exemplo, a prefeitura 
preparou um conjunto de 
atrações no Centro Histó-
rico.  Entre os eventos há 

bonde decorado, projeções 
natalinas na fachada do 
Paço municipal, árvores de 
natal, feira gastronômica, 
Vila de natal na Praça 
mauá, entre outras inter-
venções. A programação 
vai até 23 de dezembro. 

Santos oferece uma 
programação diversa

A Prefeitura de Santos preparou diversas atrações no Centro 
Histórico do município; a programação vai até o dia 23

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

NA BAIXADA

objetivo valorizar a fauna e a 
flora do parque. Para isso, o 
Ibirapuera contará com uma 
projeção holográfica na fon-
te do lago, esculturas ilumi-
nadas, um circuito formado 
por árvores natalinas, além 
de mensagens de esperan-
ça e positividade espalhadas 
pelo parque. 
Serviço
Data: até 6 de janeiro, a par-
tir das 19h30
Local: Parque Ibirapuera 
(Avenida Pedro Álvares Ca-
bral. Vila Mariana).
Ingresso: gratuito

#NATALBTG.
Uma árvore de Natal de 25 
metros de altura e vistas à 
Casa Bandeirista estão en-
tre as atrações do #NatalB-
TG. O evento contará ainda 
com espaço pet, espaço kids 
e shows de Beatles 4Kids, da 
Orquestra Baccarelli e apre-
sentações do Ballet de Parai-
sópolis. 
Serviço
Data: até 24 de dezembro
Local: BTG Pactual (Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3477, 
Itaim Bibi)
Ingresso: gratuito 
(Gladys Magalhães)

O Natal é 
uma grande 
oportunidade 
para o setor 
de eventos 
recuperar sua 
força

* Christiane Abreu, 
presidente do Centro de 
Tradições Nordestinas de 
São Paulo (CTN)

Natal da 
recuperação

Quando se fala de 
decoração de natal, 
os shoppings não 
ficam de fora e cos-
tumam caprichar na 
programação. Em 
2021 não é diferente e 
o público poderá levar 
os pets para tirar fotos 
com o Papai noel no 
Shopping Eldorado, 
por exemplo, que 
apostou em uma 
decoração que inclui 
uma roda- gigante de 
7 metros, uma casa 
de dois andares com 
escorregadores e um 
árvore de natal de 11 
metros de altura. Já o 
Complexo Tatuapé se 
inspirou nos beatles 
para a decoração des-
te ano. Com mais de 
dez atrações gratuitas, 
a decoração inclui 
cenários instagra-
máveis, experiências 
sensoriais, além de um 
superpiano para tocar 
os sucessos da banca 
com os pés. 

Shoppings

Atrações 
para todos 
os gostos

Os Beatles são a 
inspiração do Natal do 
Complexo Tatuapé

NATAL NA PAULISTA.
Depois e muitos anos, a Pau-
lista volta a receber decora-
ção de Natal. Dessa vez, a festa 
acontece entre a alameda Mi-
nistro Rocha Azevedo e a rua 
Pamplona. O ponto principal 
fica na calçada do Parque Má-
rio Covas onde foi montado 
um presépio e uma árvore de 
Natal com 15 metros de altura. 

O visitante encontrará 
ainda oito caixas de presen-
tes gigantes iluminadas e mu-
sicais, uma família de ursos 
e, o que promete ser a sen-
sação de espetáculo na ave-
nida, uma máquina de neve 
artificial. A neve cairá seis ve-
zes por noite, a partir das 18h, 
com intervalos de 30 minutos 
entre as sessões. 
Serviço
Data: até 27 de dezembro de 
2021
Local: Avenida Paulista
Ingressos: gratuito

ESPETÁCULO DE NATAL.
O evento Espetáculo de Natal 
da Prefeitura de São Paulo é 
uma ação inédita, composta 
pela tradicional Casa do Pa-
pai Noel, que terá a presença 
do bom velhinho; oito casi-
nhas com formato de biscoi-

tos natalinos, que receberão 
artesão do programa Mãos e 
Mentes Paulistanas; além de 
uma “Parada de Natal”, que 
acontecerá nos dias 11 e 18 de 
dezembro, às 19h. 
Serviço
Data: 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
e 24 de dezembro
Local: Largo da Matriz de 
Nossa Senhora do Ó
Ingressos: gratuito

LUZ DE NATAL.
Pela primeira vez, o Centro de 
Tradições Nordestinas de São 
Paulo (CTN) realiza um even-
to de Natal. Com o nome de 
Luz de Natal, a programação 
inclui decoração natalina, ins-
pirada no Natal Luz de Gra-
mado, presépio, vila natalina, 
árvore de Natal, Parada de Na-
tal e um parque infantil. 
Serviço
Data: até 26 de dezembro (sá-
bados e domingos)
Local: CTN (Rua Jacofer, 615. 
Bairro do Limão)
Ingresso: gratuito

NATAL NO PARQUE DO 
IBIRAPUERA: A FESTA DA 
NATUREZA.
A edição 2021 do Natal do 
Parque Ibirapuera tem como 

Abaixo, confira alguns lu-
gares para curtir o clima de 
Natal. 

VILLA DE NATAL SÃO PAULO.
Inspirado nas celebrações na-
talinas de Paris, Frankfurt e 
Munique, pela primeira vez, 
São Paulo terá um mega even-
to natalino. Batizado de Villa 
de Natal São Paulo, a expe-
riência ocupará 22 mil m² no 
Parque Villa Lobos e conta-
rá, entre outras coisas, com a 
Casa do Papai Noel, a Cabana 
da Mamãe Noel, um parque 
de diversões com mais de 10 
atrações, uma pista de patina-
ção de 300 m², aldeia gastro-
nômica, feira de Natal, além 
da maior árvore de Natal da 
cidade, com 65 metros de al-
tura e 36 metros de diâmetro. 

A expectativa é que 150 mil 
pessoas visitem o maior espa-
ço natalino de São Paulo, que 
exigirá o certificado de vacina-
ção para entrada. 
Serviço
Data: de 10 de dezembro a 6 
de janeiro de 2022
Local: Parque Villa-Lobos 
(Avenida Queiroz Filho, 1377 - 
Vila Hamburguesa)
Ingressos: a partir de R$ 30, 
em www.ticket360.com.br

DIVULGAÇÃO
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 A Um psicólogo, um produ-
tor musical e um músico uni-
ram o que têm em comum, o 
talento e o amor pela música, 
e formaram a Brasilifolk, ban-
da que mistura banjo, violão, 
kazoo (instrumento de sopro) 
e percussão, em um estilo pró-
prio e diferenciado, que traz ao 
palco os ritmos folk e country.

A banda santista, lidera-
da pelo vocalista Dani Ramos, 
tem como meta trazer esta 
identidade musical para o Bra-
sil. “Isso surgiu da necessidade 
de aliar nosso estilo de compor 
e cantar a um projeto que ex-
pandisse a musicalidade como 
um todo”, explica Ramos.

Em 2014, ele esteve na Fló-
rida (EUA) e viu um conjunto 
de folk tradicional tocando na 
rua. “Foi quando me encan-
tei. Disse para mim mesmo 
que iria trazer esse estilo para 
minha vida. Em 2020, eu, que 
sempre toquei, senti a necessi-
dade de uma identidade mu-
sical mais forte. Vi neste esti-
lo uma espécie de ‘chamado’, 
desde as linhas melódicas, as 
letras, os timbres das vozes e 
dos instrumentos. Tudo se en-
caixou no estilo que eu pro-
curava”.

Com a pandemia do coro-
navírus (covid-19), músicos 
tiveram de sair dos palcos, e 
sofreram pela falta de shows. Banda santista, liderada pelo vocalista Dani Ramos, tem como meta trazer identidade musical ao Brasil

DIVULGAÇÃO

Brasilifolk mistura ritmos e 
instrumentos em músicas

CULTURA. Os estilos country e folk se misturam em roupagens totalmente inéditas em canções autorais

Dani explica que, como a ban-
da foi formada justamente em 
2020, apenas há pouco tempo, 
as oportunidades estão come-
çando a surgir, já que, com a 
vacinação e a queda no nú-
mero de mortes, o Brasil está 
vivendo esta fase de retoma-
da. “Temos tocado e sentido 
um retorno muito bacana das 
pessoas que estão conhecendo 
nosso som. O que queremos é 
ter a oportunidade de levá-lo 
para outros espaços de San-
tos e Região. Estamos corren-
do atrás disso”.

A banda santista Brasilifolk 
foi formada em 2020 pelos 
músicos Daniel Ramos (voz, 
violão, banjo e kazoo), Neti-
nho Instrumentista (banjo) e 
André Mexicano (baixo).

Os estilos country e folk 
(gênero musical que surgiu no 
Canadá e nos EUA, na década 
de 1960, e combina, basica-
mente, elementos de música 
folclórica e rock) se misturam 
em roupagens totalmente iné-
ditas em canções autorais e co-
vers de artistas, como Zé Ra-
malho, Raul Seixas, Paralamas 
do Sucesso; além dos tradicio-
nais artistas do estilo, como 
Bod Dylan e Johnny Cash. As 
músicas autorais estarão no 
primeiro EP, chamado “Esta-
ções”, que tem previsão de lan-
çamento para 2022. (DL)

Músico 
decide doar 
repertório 
para Manaus

 A O cantor Dio Grama-
cho, responsável por suces-
sos como Casa Caiada e Xô 
Corona, quer doar seu re-
pertório para o governo do 
Estado do Amazonas para 
auxiliar a saúde pública lo-
cal, que foi afetada pela pan-
demia de Covid-19.

De acordo com o musi-
cista, a intenção é deixar os 
direitos autorais de suas can-
ções nas mãos da secretaria 
de cultura do Amazonas até 
sua morte. Com isso, todo e 
qualquer lucro revertido du-
rante este período poderia ser 
usado pela administração pú-
blica nos próximos anos.

“Vou doar todo meu tra-
balho musical, especialmen-
te ‘Casa Caiada’, que foi a mú-
sica que fez mais sucesso. 
Manaus me ajudou muito, o 
Amazonas me ajudou muito, 
foi um lugar que me deu mui-
to apoio para cuidar da mi-
nha família e me deixa mui-
to revoltado o estado atual 
de Manaus, o estado do povo, 
especialmente durante essa 
pandemia, que fez o povo de 
lá sofrer muito”, afirmou.

Durante as próximas se-
manas, o músico, que resi-
de atualmente em Santos, 
deverá viajar até a Capital 
para buscar ajuda de polí-
ticos e outras autoridades 
para viabilizar a documen-
tação necessária. (DL)

BOA AÇÃO
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Reprodução/Cananet

Quando o enigmático português 
conhecido como Bacharel de 
Cananeia foi largado nas praias 
desertas onde São Paulo é 
quase Paraná, possivelmente 

em 1498, os carijós já conheciam o poder das 
folhas da cataya. Naqueles dias, o paraíso dos 
tupiniquins ia de Iguape a Bertioga e exalava 
o perfume suave da pitanga e da uvaia. E 
a ‘Terra sem Mal’ dos guaranis, a noroeste, 
guardava outros tesouros, como os sabores 
ancestrais do cambucy e do araçá. Cinquen-
ta e poucos anos depois, os padres José de 
Anchieta e Manoel da Nóbrega se encanta-
riam com esses pomares nativos, durante 
suas expedições pela Serra do Mar. Enquanto 
isso, no Engenho dos Erasmos, no coração 
da Ilha de São Vicente, negros trazidos de ou-
tros quadrantes do mundo descobriam, ao 
acaso, a ‘garapa atômica’, ‘aquela que matou 
o guarda’, ‘a água que passarinho não bebe’, 
compreende?

E toda essa gênese de ancestralidades e 
irreverências difusas forjada na Terra Brasi-
lis pariu aperitivos capazes de agradar aos 
paladares mais exigentes. Nessa miscige-
nação, a cataya carijó se misturou à cachaça 
afrodescendente e, cinco séculos depois, essa 
alquimia continua sendo enredo das noites 
de fandango por toda Jureia, combustível das 
pescarias de manjuba no Mar de Dentro e 
companheira no dia a dia dos moradores de 
praias isoladas, de Peruíbe a Paranaguá.

Nos quilombos de Eldorado e Iporanga, 
a matéria-prima são os frutos de palmeiras 
como a juçara e o jerivá, que deram origem 
ao ‘viagra caiçara’. Além dos caiçaras, só pou-

MEIO CAIÇARA, MEIO PAULISTANO
Tu, leitor, conhece o uísque da Serra 
do Mar? E o viagra caiçara?

cos privilegiados desfrutam desses sabores 
exclusivos em pequenos botequins do Vale 
do Ribeira, especialmente em Cananeia.

Nos bairros de Parelheiros e Marsilac, 
onde São Paulo toca em Itanhaém, a herança 
deixada pelo povo Guarani M’Bya se mistu-
rou ao legado dos negros, dando origem a 
licores genuinamente paulistanos. Preser-
vadas por guardiões do que restou de Mata 
Atlântica na Piratininga, frutas como a jabu-
ticaba, o cambucá e a grumixama se fundem 
à cachaça, dando origem a uma profusão de 
aromas excitantes.

Mas, foi nas trilhas que levavam e traziam 
Anchieta, lá pelos lados de Paranapiacaba e 
Natividade da Serra, que mascates monta-
dos em mulas forjaram a obra-prima dessa 
coquetelaria genuinamente brasileira, meio 
caiçara, meio paulistana. Conhecido como 
‘uísque tropeiro’ o licor de cachaça com cam-
bucy é, definitivamente, a joia da coroa... 

Em dezembro, alimente o 
corpo...

Neste mês, estão em plena safra e, por-
tanto, com preços mais baixos o abacate, o 
abacaxi, a acerola, a ameixa, a amora, o caju, 
o figo, a jaca, o kiwi, a lichia, o limão taiti, a 
maçã fuji, o maracujá, as mangas, o melão 
amarelo, a nectarina, o pêssego, a physalis, a 
romã e as uvas. 

...e decore a alma com flores!
Dezembro também tem abundância de 

colorido e perfume com a safra das rosas, 
agapantos, bicos de papagaio, dálias, helicô-
nias, lisianthus, petúnias e tuias.

“Numa velha receita há uma vida, 
uma capacidade de vir vencendo o 
tempo sem transigir às modas nem 
capitular ante as inovações”

* Gilberto Freyre (1900/1987), sociólogo pernambucano

Filoso� a do 
campo:
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 A O Commander Limited 
TD380 tem a proposta de en-
tregar um carro de passeio 
para sete passageiros sem 
abandonar a capacidade off-
-road de um Jeep. Para cum-
pri-la, o SUV médio conta 
com motor 2.0 Multijet, que 
entrega 170 cavalos de potên-
cia e 38,7 kgfm. O vigor do 
motor turbodiesel é rentabi-
lizado pelo câmbio automáti-
co de 9 velocidades, que conta 
com modo manual acionável 
por meio de “borboletas” no 
volante.

No asfalto, apesar da al-
tura elevada de 1,70 m – com 
21,4 cm de vão livre do solo –, 
o Commander pouco ader-
na nas curvas. A suspensão 
absorve eventuais desníveis 
e a direção elétrica é precisa. 
A segurança é ampliada por 
sistemas como controle ele-
trônico de estabilidade, mo-
nitoramento de pressão de 
pneus, freios a disco nas qua-

tro rodas e direção de torque 
dinâmico. O Sistema Avança-
do de Assistência ao Motoris-
ta colabora para evitar aciden-
tes. Se o motorista demora a 
frear com um carro parado à 
frente, uma mensagem visual 
e sonora alerta para frear ime-
diatamente. O piloto automá-
tico adaptativo corrige o car-
ro quando detecta que está 
invadindo a faixa alheia sem 
acionar a seta. Já nas trilhas 
leves, a suspensão indepen-
dente nas quatro rodas equi-
libra os movimentos da carro-
ceria e evita a transmissão de 
solavancos aos ocupantes. Os 
modos de direção do sistema 
Selec-Terrain otimizam a diri-
gibilidade em pisos de baixa 
aderência e o controle de des-
cida permite encarar declives 
acentuados nas trilhas sem 
acionar o pedal do freio. No 
entanto, os pneus Bridgesto-
ne Alenza 001 235/55 R18 pri-
vilegiam o uso no asfalto. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

SUV de amplo espectro

A 
Jeep lançou em 
setembro seu ter-
ceiro modelo na-
cional, o utilitá-
rio esportivo de 

sete lugares Commander, 
que se juntou ao compac-
to Renegade e ao médio 
Compass – ambos líderes 
de vendas em suas respec-
tivas categorias. Desde a 
apresentação, as vendas do 
Commander estão em um 
crescimento acelerado. Fo-
ram 73 emplacamentos em 
setembro, 372 em outubro 
e 1.085 em novembro – no 
mês passado, o novo mo-
delo da Jeep assumiu o se-
gundo posto entre os SUV 
de sete lugares, nicho lide-
rado pelo Toyota SW4, que 
somou 1.215 emplacamen-
tos em novembro. Contu-
do, segundo a marca mais 
off-road do grupo Stellan-
tis, o Commander já tinha 
7 mil unidades comercia-
lizadas na pré-venda, ape-
nas 15 dias depois do lança-
mento. Ou seja, o modelo 
tem meses de fila de espe-
ra para ser entregue. Na li-
nha Commander, as confi-
gurações a diesel 4x4 são 
as mais caras e cobiçadas 
– dentre elas, a Limited 
TD 380 é a mais vendida. 
O preço sugerido da ver-
são é de R$ 265.990, mas 
pode variar de acordo com 
as tributações estaduais – 
em São Paulo, fica em R$ 
274.955. Acima dela, há a 
“top” turbodiesel Overland, 
que custa R$ 22 mil a mais.

Embora nenhuma peça 
da carroceria seja compar-
tilhada com o Compass, o 
Commander poderia ter sido 
lançado como um “Grand 
Compass”. Diferentes nos 
detalhes, os dois modelos 
que utilizam a plataforma 
Small Wide são inequivo-
camente assemelhados no 
conjunto. Os faróis full-led 
com setas sequenciais, vi-
sualmente integrados com 
a grade, são exclusivos do 
Commander, assim como as 
barras prateadas com efeito 
de aço escovado que envol-
vem os faróis e também apa-
recem no para-choque para 
conectar as luzes diurnas de 
leds. A versão Limited vêm 
com rodas de liga leve de 18 
polegadas. São seis opções 
de cores: Branco Polar, Prata 
Billet, Azul Jazz, Deep Brown, 
Preto Carbon e Cinza Grani-
te (a do modelo testado) e a 
nova e dourada Slash Gold. 
Não há acréscimo no preço 

Conquista do espaço

LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX 

No interior, o destaque é o cluster full-digital personalizável de 10,25 
polegadas e a central multimídia com tela touchscreen  

O motor turbodiesel TD380, um 2,0 litros de quatro cilindros 
possui 170 cavalos de potência a 3.750 rotações

RUMO AO TOPO. Commander Limited TD380 
TurboDiesel AT9 ajuda a Jeep a abrir novas trilhas 

Preço sugerido da versão é de R$ 265.990, mas pode variar de acordo com as tributações 
estaduais. No estado deSão Paulo, por exemplo, o modelo fica em R$ 274.955

relativo à cor – no Compass, 
dependendo da tonalidade, 
os preços sobem de R$ 1.900 
a R$ 2.400.

Se o visual externo re-
mete a um “irmão maior” 
do Compass, a plataforma 
mais alongada do Comman-
der se traduz em espaço para 
sete passageiros. São 661 li-
tros de capacidade de baga-
gem com cinco pessoas e 
233 litros com sete a bordo 
– no Compass, o bagagei-
ro leva 410 litros. Os ban-
cos com costuras aparentes 
são revestidos em material 
sintético que simula couro 
com detalhes em suede (te-
cido semelhante à camurça). 
Na versão Limited, o logoti-
po “Jeep” vem gravado em 
baixo relevo no banco e no 
apoio de braço, que ostenta 
ainda o ano de fundação da 
marca – 1941. O Commander 
apresenta ainda os indefec-

tíveis “easter eggs” – grafis-
mos típicos da marca nor-
te-americana – espalhados 
no interior e exterior do veí-
culo. A versão Limited traz 
de série bancos dianteiros 
com ajustes elétricos, aber-
tura elétrica do porta-malas, 
sete airbags e os sistemas de 
direção autônoma (ADAS).

O motor turbodiesel 
TD380, um 2,0 litros de qua-
tro cilindros com 170 cava-
los de potência a 3.750 rota-
ções, é o mesmo que move 
as configurações a diesel do 
Compass, porém, recebeu 
calibrações específicas, ele-
vando o torque de 35,7 kgfm 
para 38,7 kgfm (380 Nm, daí 
o nome) a partir de 1.750 
rpm. O pós-tratamento de 
gases de escape é feito pelo 
sistema SCR, que adiciona o 
Arla32 para reduzir as emis-
sões. O câmbio é automá-
tico de 9 velocidades, e o 

Commander Limited TD380 
conta com seletor de terre-
nos com três modos (“Sand/
Mud”, “Snow” e “Auto”) e 
HDC (Hill Descent Control) 
para auxiliar em descidas 
íngremes no off-road.

Apesar da boa evolução 
de vendas desde o lança-
mento do Commander, nem 
tudo é motivo de comemo-
ração na Jeep. O Compass 
teve em novembro seu pior 
mês de vendas no segundo 
semestre. A média de julho 
a outubro, que era de 6.600 
unidades mensais, caiu 20% 
no mês com os 5.287 em-
placamentos de novembro. 
Certamente, a marca norte-
-americana já calculava que 
o Commander fosse roubar 
vendas das versões de topo 
do Compass – ao que pare-
ce, está acontecendo. Quan-
do o Commander atingir o 
ritmo pleno de produção, o 
que deve ocorrer no segun-
do trimestre de 2022, e com 
a aguardada normalização 
no fornecimento de com-
ponentes, o posicionamento 
dos dois modelos no merca-
do brasileiro ficará mais cla-
ramente estabelecido. (Luiz 
Humberto Monteiro Pereira/Auto-
Motrix)

 A Jeep Commander 
Limited TD380 4x4

Motor: transversal 
dianteiro, turbodiesel, 
quatro cilindros, 1.956 
cm³
Potência: 170 cavalos a 
3.750 rpm
Torque: 38,7 kgfm a 
1.750 rpm
Tração: integral com 
reduzida
Direção: elétrica com 
pinhão e cremalheira
Peso: 1.885 quilos
Dimensões: compri-
mento 4,76 m, largura 
1,86 m, altura 1,70 m, 
distância de entre-eixos 
2,79 m
Porta-malas: de 661 
litros a 1.760 litros 
Tanque: 61 litros
Preço: a partir de R$ 
265.990 

FICHA TÉCNICA
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Superação 
à milanesa

50 ANOS DA MOTORSPORT

 A O “M” da divisão de carros 
esportivos e de competição 
da BMW significa “Motors-
port” e, em comemoração 
aos 50 anos da Motorsport, 
a BMW M GmbH apresenta o 
utilitário esportivo Concept 
XM, o primeiro modelo ex-
clusivo da marca esportiva 
desde o M1. O conceito é o 
carro mais potente da mar-
ca, com motorização híbrida 
plug-in incluindo um motor 
V8 auxiliado por um elétrico 
com 750 cavalos de potência 
e cem kgfm de torque, com 
autonomia estimada de 80 
quilômetros puramente elé-
trica. A produção terá início 
no final de 2022, em Spartan-
burg, Carolina do Sul, EUA. 

O Concept XM apresen-
ta novo e progressivo design 
frontal para os modelos de 
luxo da BMW, versão que será 
vista em 2022. Os faróis, bem 
pequenos e afilados, foram 
divididos em dois módulos 
separados. A assinatura da 
luz de condução diurna no 
módulo superior fino é outro 
destaque. A grade horizontal 
fica entre os faróis e afunila 
em direção às bordas exter-
nas, parecendo flutuar den-
tro de uma superfície preta de 
alto brilho. Barras duplas de 
estilo M dentro da grade au-

M de Magnífico
50 ANOS DA MOTORSPORT. A BMW Motorsport apresenta o impressionante  
conceito XM, que entrará em linha de produção já no próximo ano

mentam a percepção de lar-
gura. O novo logotipo “XM” 
na grade de “duplo rim” e as 
grandes entradas de ar suge-
rem a potência do motor V8, 
que, ao lado do motor elétri-
co forma o sistema M Hybrid. 
O design da traseira também 
acentua a estatura poderosa 
do carro, com o Concept XM 
mostrando um desenho bai-
xo. A janela traseira é inseri-
da quase na extremidade do 
carro. O logo BMW é gravado a 
laser na janela abaixo de cada 
um dos dois trilhos, em uma 
referência estilística ao M1.

Mais abaixo na extremi-
dade traseira, as cavas das ro-
das proeminentemente alar-
gadas chamam a atenção para 

a postura do “bólido” na es-
trada. Luzes traseiras bastan-
te estreitas e em forma de “L” 
se estendem por quase toda a 
largura do conceito. Elas têm 
uma aparência escura quan-
do não estão ativas, dando 
lugar a um tom uniforme de 
vermelho quando ligadas. 
Dominando a saia traseira es-
tão as ponteiras de escape he-
xagonais duplas contrapos-
tas, outra característica dos 
modelos BMW M. O sistema 
de escapamento reduz a con-
trapressão do motor V8 e gera 
a “trilha sonora” típica de um 
M. A disposição vertical e a 
interpretação hexagonal das 
ponteiras de escape dão uma 
nova vida aos dons clássicos 

e icônicos.
Dentro, o Concept XM exi-

be uma interpretação de ca-
bine focada no motorista. As 
linhas e o design da superfí-
cie do painel de instrumen-
tos, do console central, dos 
revestimentos das portas e 
dos bancos conferem ao am-
biente um toque progressivo 
com a sua geometria e mate-
riais de alta qualidade, assim 
como na carroceria externa. 
Couro marrom com aspec-
to “vintage”, cobre e fibra de 
carbono criam uma ponte en-
tre o luxo e o esporte moto-
rizado. Um elemento de aca-
bamento em negrito fornece 
separação visual entre a área 
do motorista e as outras se-
ções do carro, realçando ser 
o lugar do condutor um le-
gítimo cockpit. O destaque 
visual da cabine é o forro do 
teto com uma estrutura de 
prisma tridimensional. A ilu-
minação ambiente pode ser 
ativada nas três cores da BMW 
M: azul, vermelho e violeta. 
Apresentado nas três cores da 
“M”, a interface do usuário se 
adapta a uma experiência de 
direção esportiva. Ele visua-
liza os modos do sistema de 
direção híbrido, bem como 
o elétrico puro. (Daniel Dias/Au-
toMotrix)

A imagem do BMW Concept XM combina luxo, performance e design

DIVUILGAÇÃO

O conceito é o carro mais potente da história da fabricante alemã

Batizado de M Lounge, o interior tem revestimentos premium

o 
EICMA 2021, maior feira 
de motos do mundo, co-
nhecido como Salão de 
Milão, aconteceu na Itá-
lia na última semana de 

novembro e marcou a retomada 
do setor de duas rodas. Veja os des-
taques:

Honda
Em um dos maiores estandes do 

Salão de Motos de Milão, a Honda 
trouxe artilharia pesada, com desta-
ques para a NT 1100, crossover que 
compartilha boa parte de sua mecâ-
nica com a bigtrail CRF 1100L Afri-
ca Twin. Focada no mototurismo, a 
moto marca o retorno da montado-
ra ao segmento Sport-Touring. A NT 
1100 recebeu modificações no mo-
tor para se adequar a utilização es-
tradeira e urbana, como mudanças 
no gerenciamento eletrônico e na 
configuração do comando de vál-
vulas. Seu bicilíndrico em linha, de 
1.984 cc, entrega 101 cavalos de po-
tência e torque de 10,2 kgfm. Será 
vendida em duas versões de trans-
missão: convencional de 6 marchas 
ou o automatizado DCT. 

Yamaha
Nesta edição do EICMA, a marca 

ampliou sua área de exposição. En-
tre os modelos apresentados, o que 
tem mais chance de chegar ao Bra-
sil é a musculosa MT-10 SP,  a maior 
e mais potente naked da Yamaha. 
O motor tetracilíndrico em linha 
da nova MT-10 SP gera 165 cavalos 
de potência máxima e 11 kgfm de 
torque.  

Kawasaki
A montadora fez apresentações 

simultâneas na Itália e no Brasil, 
caso específico da Z650 RS. Com de-
sign arrebatador e boa dose de ele-
trônica embarcada, a moto resgata 
o design atemporal da clássica Z1 do 
início da década de 70, porém, com a 
tecnologia mais recente da Kawasa-
ki. O motor é um dois cilindros em 
linha, 649 cc, que gera 68 cavalos de 
potência, com transmissão de 6 ve-
locidades. O modelo conta com sis-
tema de freios ABS de dois canais. 

Royal Enfield
Em seu estande, a Royal Enfield 

apresentou a SG650 Concept que 
servirá de base para a nova Super Me-
teor 650. O conceito-chave de tran-
sição é transmitido por toda a moto, 
desde a escolha dos acabamentos es-
téticos até os materiais utilizados. Do 
conjunto óptico em alumínio polido 
fluindo ao gráfico digital futurista no 
tanque. (Aldo Tizzani, do “Minuto Motor” es-
pecial para a AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

A Honda NT 1100 recebeu modificações no motor 
para se adequar a utilização estradeira e urbana

A Z650RS da Kawasaki deve atrair muitos 
motociclistas no Brasil e ao redor do planeta

A Royal apresentou a SG650 Concept que servirá 
de base para a nova Super Meteor 650

O design da traseira acentua a estatura poderosa do carro

Superação 
à milanesa

EVENTO.  Aberto 
sob ameaça da 

Covid, Salão 
mostra tendências 

do mundo das duas 
rodas
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G
ravado recentemen-
te na sede da emis-
sora em São Paulo, 
o especial de fim de 
ano “Família Re-

cord”, mais uma vez reunirá 
os artistas e apresentadores 
da casa na tradicional troca 
de presentes em uma gran-
de confraternização. Este ano 
será apresentado por Caroli-
na Ferraz e Igor Rickly, com 
direito a musical da cantora 
Paula Fernandes. A grande 
novidade será a volta da pla-
teia, seguindo todos os pro-
tocolos de segurança, com 
a presença de nove famílias 
que também participam das 
brincadeiras e ganham prê-
mios. Reinaldo Gottino e Pe-
trônio Gontijo estarão em ex-
ternas fazendo VTs surpresas. 
“Foi uma experiência mui-
to legal poder colaborar com 
a Tia Albertina (de 67 anos, 
vendedora de cachorro-quen-
te da Grande SP que teve seu 
carrinho destruído por aci-
dente). Ela não estava conse-
guindo arcar com os valores 
pra voltar a ter a barraquinha 
própria. E a ‘Família Record’ 
proporcionou isso pra ela. Foi 
uma experiência muito emo-
cionante “, revela Gottino. Já 
para Ticiane Pinheiro, “a ideia 
de confraternizar ganhou ou-
tro brilho este ano. Foi emo-
cionante demais reencontrar 
tantos colegas que não via há 
tanto tempo. Mesmo eu ten-
do feito o ‘Hoje em Dia’ ao 
vivo durante toda a pande-
mia, não existia mais aque-
le encontro de corredor. Até 
chorei!”. Para Sabrina Sato, 
“o especial ‘Família Record’ é 
tão esperado por nós quan-
to pelos nossos telespecta-
dores. Essa celebração virou 

Especial Família Record promete emocionar
tradição nos lares brasileiros. 
Nos emocionamos e nos ale-
gramos juntos com a progra-
mação especial. Desejo que 
nosso 2022, assim como o 
‘Família Record’ seja repleto 
de amor, felicidade e esperan-
ça”, conclui Sabrina.

TV Tudo
Arremate. Participam do “Fa-
mília Record”: Adriane Ga-
listeu, Ana Hickmann, Cesar 
Filho, Felipe Bronze, Renata 
Alves, Rodrigo Faro, Sabrina 
Sato, Ticiane Pinheiro, Adria-
na Garambone, Carlo Porto, 
Juliano Laham, Ângelo Paes 
Leme, Christina Lemos, Luiz 
Bacci, Roberto Cabrini e Ser-
gio Aguiar. Vai ao ar em duas 
partes: 20 e 21 de dezembro, e 
reapresentação no dia 24.

Vai rolar. Devido aos bons 
índices de audiência e reper-
cussão, o programa “Mistura 
Paulista”, exibido aos sábados 
após o “Jornal Hoje”, já garan-
tiu uma segunda temporada 
na Globo. A atração faz um 
passeio pelos bairros mais 
tradicionais de São Paulo.

Na Globo. Após interpretar 
Mário Antunes em “As Aven-
turas de Poliana”, o garotinho 
Théo Medon conquistou um 
papel na minissérie “Passa-
porte para Liberdade”, estreia 
da Globo no próximo dia 20. 
Medon faz o filho da protago-
nista Aracy de Carvalho, vivi-
da por Sophie Charlotte. 

Previsão. O remake de “Pan-
tanal”, grande sucesso de Be-
nedito Ruy Barbosa, tem es-
treia prevista para o dia 14 de 
março. Há poucos dias, Dira 
Paes (Filó), Camila Morgado 

(Irma) e Julia Dalavia (Guta) se 
despediram das gravações da 
novela.

Exposição. Com “As Aventu-
ras de Poliana” sempre fre-
quentando o Top 10 da Net-
flix e gravando a nova fase 
intitulada “Poliana Moça”, do 
SBT, Dalton Vigh tem mais 
um trabalho no streaming 
confirmado. O ator integra o 
elenco da série “Não Foi Mi-
nha Culpa”, que será lançada 
na plataforma Star+. Dirigi-
da por Susanna Lira, a trama 
narra histórias de vítimas de 
feminicídios e violência con-
tra mulheres. 

Portas abertas. Day Mes-
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quita, estrela de “Amor Sem 
Igual” e com passagem por 
várias outras produções da 
Record, acertou seu retorno 
à emissora. Ela também será 
uma das atrações de “Reis”, 
próxima produção bíblica.

Inédito. Na próxima terça, às 
21h45, a Record estreia a oi-
tava temporada da série ca-
nadense “Quando Chama o 
Coração”. A trama conta a his-
tória da professora Elizabeth 
(Erin Krakow) que resolve dei-
xar uma vida de luxo para vi-
ver numa pequena cidade de 
seu país.

Roda viva. Os colegas mais 
próximos estão preocupa-

dos com o intenso ritmo de 
gravações do Marcos Mion 
no Grupo Globo. Não tem 
parado. Quando não é o 
“Caldeirão”, tem Multishow 
e outros produtos dos ca-
nais.

Live. Sobre o futuro das no-
velas no Brasil, Bárbara Bruno 
tem a seguinte opinião: “Não 
vão acabar. Vão se modifi-
car. A novela terá sempre o 
seu papel, porque é um veí-
culo muito forte no País”. Pra 
reforçar, a atriz destaca que 
muitas pessoas ainda têm so-
mente a TV aberta como op-
ção de entretenimento – e as 
novelas estão entre as princi-
pais audiências.

·       rodrigo Faro vai en-
cerrar as gravações desta 
temporada do “Hora do 
Faro” no próximo dia 23.
·       Segundo a equipe de 
“Além da ilusão”, próxima 
novela das seis na globo, 
não há mais planos para 
novas gravações em 
minas gerais...
·       ... E o pessoal tem se 
mostrado bastante satis-
feito com o desempenho 
de Larissa manoela, a 
protagonista da trama.
·       nesse primeiro mo-
mento, apenas maju Cou-
tinho e Poliana Abritta 
tocarão a apresentação 
do “Fantástico”...
·       ...Se por alguma razão 
uma precisar se ausentar 
no dia, a outra apresenta-
rá sozinha.
·       A segunda temporada 
de “The Witcher” estreia 
no dia 17, na netflix...
·       ...A sequência é uma 
das mais aguardadas da 
plataforma.
·       “Levamos oito meses 
para entender o que o 
público da band queria”, 
disse Cátia Fonseca em 
recente edição do “melhor 
da Tarde”...
·       ...Como se observa, é 
preciso dar tempo para os 
programas decolarem...
·       ...o problema é que 
a paciência de alguns 
executivos ou donos de 
TV não dura um mês, em 
muitos casos.
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A
URE Valor iza 
Santos é a me-
lhor solução 
para os resí -

duos sólidos urbanos 
(RSU) da Baixada San-
tista. URE significa Uni-
dade de Recuperação 
Energética e, trocando 
em miúdos, é uma tec-
nologia ambientalmen-
te correta, já utilizada e 
respeitada internacio-
nalmente, que conse-
gue transformar o lixo 
em combustível para 
gerar energia elétrica.

Com a implantação 
da URE Valoriza San-
tos, a Baixada Santista 
estará na vanguarda 
da termovalorização 
dos resíduos, mas este 
pioneirismo se dará 
apenas no Brasil, vis-
to que as Unidades de 
Recuperação Energéti-
ca (URE’s) na Europa 
tiveram início na dé-
cada de 60, enquanto 
as URE’s nos Estados 
Unidos e Japão datam 
dos anos 80.

No mundo, existem 
ap r ox i m a d a m e n t e 

2.430 URE’s em opera-
ção. São consideradas 
fontes de geração de 
energia limpa, mais lim-
pas do que o carvão, a 
biomassa ou os fósseis 
devido aos modernos 
filtros com água, car-
vão ativado e películas 
que são instaladas.

Em 2017, eram 492 
unidades em opera-
ção na Europa. Só na 
França, 126 unidades. 
Nos últimos anos, os 
avanços no desenvol-
vimento de sistemas de 
filtros, capazes de re-
duzir substancialmente 
essas emissões, corro-
boram com o crescen-
te número de licencia-
mentos que vêm sendo 
concedidos na Alema-
nha para usinas que 
utilizam a técnica da 
incineração, segundo 
inventário energético 
da EPE² (Empresa de 
Pesquisa Energética) 
ligada ao Ministério de 
Minas e Energia. Atual-
mente a Alemanha tem 
96 URE’s em operação.

Unidades de 
Recuperação Energética 

(URE’s) pelo Mundo

DIVULGAÇÃO

Clientes sofrem 
na pandemia por 
passagens aéreas

SAIBA O QUE FAZER. Em caso de cancelamento até 31 de dezembro, 
a legislação prevê que reembolsos sejam feitos em até 12 meses

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Consumidores que com-
pram passagens aéreas 
ainda enfrentam incerte-
zas por causa da pandemia. 
A legislação que protege o 
cliente em caso de cancela-
mento até 31 de dezembro 
deste ano prevê que reem-
bolsos sejam feitos em até 
12 meses. Caso a empresa 
descumpra esse prazo, ou-
tras medidas devem ser to-
madas.

O biólogo Fábio Souza da 
Silva, 28 anos, de Miranda 
(MS), foi um dos que não 
teve esse prazo respeitado. 
Ele conta que, em março do 
ano passado, comprou uma 
passagem para Portugal 
para dar de presente à mãe.

Com o início da pande-
mia, os voos foram cancela-
dos e ele até fez tentativas de 
remarcação, mas optou pela 
desistência em 3 de novem-
bro de 2020. Silva diz que es-
perou por um ano, mas não 
foi ressarcido.

“Não deram nenhuma sa-
tisfação. Não tem um chat 
no site para falar sobre isso 
e também eles não respon-
dem email”, contou ele, que 
fez a compra pela Decolar.

O valor da passagem foi 
cerca de R$ 3.000, pago no 
cartão de débito. A mãe, Ana 
Batista de Souza, iria visi-
tar uma amiga e essa seria 
a primeira viagem dela para 
a Europa.

“A plataforma é horrível 
para solicitar a devolução. 
Eu recebo retorno de que a 
empresa estava trabalhan-
do para resolver o proble-
ma, mas não estipulam ne-
nhum prazo e muito menos 
entram em contato. Nós que 
precisamos ficar correndo 
atrás”, desabafa.

A preocupação também 
afeta quem tem uma via-
gem marcada, caso da pro-
fessora Carolina Lobrigato, 
40, da Vila Industrial (zona 
leste de São Paulo). Ela com-
prou um pacote para toda a 
família. As passagens são da 
Gol, mas a compra foi feita 
em um site de milhagens e 
ela não encontrava o núme-
ro da reserva.

“Tive problema nos ca-
nais de comunicação, so-
mente atendimento eletrô-
nico e gravações”, afirma.

Ela, que fez reservas para 
Fortaleza, no Ceará, conta 
que chegou a se arrepender 
de ter comprado as passa-
gens. “Imaginei que iria ao 
aeroporto em janeiro sem 
saber se minha viagem esta-
va confirmada. E a surpresa 
poderia ser grande. Por isso, 
fiquei muito insegura e até 
mesmo arrependida de ter 
marcado viagem nesse mo-
mento em que as coisas ain-
da estão se estabilizando”, 
completa.

Procurada pelo Defesa do 
Cidadão, a Gol informou que 
foi realizado contato e con-
firmado que os dados da via-
gem estão todos corretos. 
“Ela agradeceu e ficou tran-
quila em relação à viagem 
em família”, informou a em-
presa em nota.

O Defesa também procu-
rou a Decolar sobre o caso 
de Silva. A empresa infor-
mou que segue buscando a 
melhor solução para o caso 
junto à companhia aérea. O 
cliente diz que foi informado 
que a companhia já regula-
rizou o valor e a devolução 
deve ocorrer em até 10 dias.

Como resolver? O pri-
meiro passo em casos como 
esses é entrar em contato 
com o SAC (serviço de aten-
dimento ao consumidor) da 
empresa. Se isso não resol-
ver, a alternativa é recorrer 
aos órgãos de defesa do con-
sumidor.

A Anac (Agência Nacional 
de Avião Civil) informa que, 
em caso de descumprimen-
to pela empresa do prazo de 
12 meses para reembolso, o 
consumidor deve recorrer à 
plataforma consumidor.gov.
br e registrar sua manifesta-
ção, que será respondida em 
até 10 dias. A agência infor-
ma que monitora, em âmbi-
to coletivo, as reclamações 
registradas e o atendimen-
to prestado pelas empresas 
aéreas.

A agência também afir-
ma que, em caso de com-
pra de passagem feita em 
outras plataformas, como 
agências de viagem ou den-
tro de pacote turístico, por 
exemplo, podem incidir re-
gras diferentes. Isso depen-
de do contrato assinado pelo 
consumidor na hora da con-

tratação do serviço, por isso 
é importante ficar atento an-
tes de fechar a compra.

Coordenadora das áreas 
técnicas do Procon-SP, Re-
nata Reis afirma que, nestes 
casos de compra em agên-
cias ou terceiros, deve ocor-
rer responsabilidade pelo 
reembolso. “Pode aconte-
cer de a agência falar que 
a companhia aérea não fez 
o reembolso e a aérea di-
zer que depositou. Enquan-
to isso, o consumidor fica no 
meio dessa queda de braço, 
o que não pode ocorrer.”

VACINAÇÃO.
O Ministério da Saúde 

informou, nesta quinta-fei-
ra (9), que os aeroportos de 
Brasília, de Guarulhos, em 
São Paulo, e do Galeão, no 
Rio de Janeiro, terão pos-
tos de vacinação contra a 
covid-19. Os serviços come-
çam a funcionar na próxima 
segunda-feira (13).

O anúncio foi feito no 
mesmo dia em que foram 
publicadas as novas regras 
para a entrada de viajantes 
no país. A portaria intermi-
nisterial estabelece a exigên-
cia de quarentena de cinco 
dias para não vacinados que 
queiram entrar no Brasil.

Segundo o secretário 
executivo da pasta, Rodrigo 
Cruz, os aeroportos de Brasí-
lia, de Guarulhos e do Galeão 
são os que respondem pelo 
maior volume de passagei-
ros internacionais. A ideia 
é que o posto de vacinação 
esteja em funcionamento 
sobretudo nos horários de 
maior movimento dos ter-
minais.

“[É] para que, caso chegue 
algum passageiro que tenha 
interesse em se imunizar, 
que tenha a vacina disponí-
vel para ele lá”, disse Cruz, ao 
destacar que, ainda assim, o 
viajante recém-imunizado 
teria que cumprir a quaren-
tena de cinco dias antes de 
poder circular no país.

Cruz acrescentou que 
autoridades sanitárias mo-
nitoram o cenário epide-
miológico atual e que, caso 
haja piora no cenário de 
pandemia, o tema será dis-
cutido novamente em 30 
dias. (FP/AB)

APOIO:

As incertezas da pandemia 
ainda afetam os 
consumidores que precisam 
comprar passagens aéreas


