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Aprendizado constante é requisito essencial 

para o profissional do futuro, por isso, a Pós-Graduação 

da ESPM apresenta um caminho ousado 
e antenado, com um ambiente de negócios 

em mudança e cada vez mais complexo. 

A Pós chega à Glória com uma estrutura tradicional 

e moderna de encher os olhos, com grandes 

novidades, novos temas, novos formatos, professores 

internacionais, mentoria de carreira, lideres de grandes 

marcas, tudo isso com o DNA ESPM, que há 70 anos 

antecipa-se às tendências, fazendo o futuro acontecer 

em suas aulas. 

Você é protagonista dessa jornada, 
e a ESPM é o seu espaço. 
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PASSAPORTE DA VACINA 

STF determina 
que governo 
exija imunização 
para viajantes 
entrarem no país 
Quarentena só é alternativa para 

VAI TER'IPO' EM PARAISÓPOLIS 
FAVELA DE SP VIRA HUB 

DE NEGÓCIOS E DÁ EXEMPLO 
Moradores da segunda maior favela de São Paulo canalizam 
mobilização da pandemia para o empreendedorismo ejá 

arte - 
O es d quem tiver justificativa médica ou vier ) 

de países com pouca oferta de vacina E 

Contrariando o presidente Jair Bolsonaro, o ministro 

Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, 

determinou ontem que o governo exija a comprovação 
de vacinação contraa Co vid-19 para permitir aentrada 

de viajantes no Brasil. O ministro considerou que dar a 
opção de não vacinados fazerem quarentena, como 
queriao governo, cria “situação de absoluto 
descontrole”, À oposição comemorou a decisão, PÁGINA298 

Bolsonaro tenta criar 

marca social para 2022 
Em um cenário de crise econômica, o presidente Jair 
Bolsonaro se apresenta como o responsável pela 

ampliação de programas sociais às vésperas da eleição 
de 2022. Objetivo é minar a popularidade do 
ex-presidente Lula nas camadas mais pobres. página 4 

APOROFUBIA 

O ódio à miséria que toma as ruas 

Campanha contra esmolas, lei antivadiagem, pedras 
pontiagudas sob marquises: hostilidade aos vulneráveis 

ganha força com o aumento da pobreza. página Is 

E 

Impacto social. Mi ide des Santos, Gilson Rodrigues, Joildo Santos a Givanildo Peréirac no 

EPOCA Vale a AREAS «a EUA ENTREVISTAALEXANDRE CARRETEIRO 

Leituras do ano PRE MT sr. “Consumidor migra 
de novo | a 

A pedida do GLOBO, 15 personalidades 

destacaram o livro mais marcante lido 

em 2021. Ficção, poliíticae a Biblia 

estão entre as indicações. SEGUNDO CADERNO 

de doce para salgado” 

CEO da Pepsico no Brasil aposta em sabor 
regional para os snacks salgados, que 

ganham espaço no pós-pandemia com a 

VIVI PARA CONTAR casa virando ponto de encontro, PÁGINA 19 

Dia a dia com 'ossos de vidro” 

Aos 39 anos e com 300 fraturas, Thais 

Pessanha desafia as limitações da 
osteogênese imperfeita: amante de 

esportes, tornou-se skatista. PÁGINA 21 

ENTREVISTAICHICÃO BULHÕES 
Secretário de Inovação quer o 
Rio como polo tecnológico misma sa 

Elas 

como eles 

Integrante 

do grupo 

Mulheres 

Do Muro 

leyarta uma 

Sefar Torá 
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Feminismo no Muro 

Judas reivindicam o direito de rezar como os homens 

no Muro das Lamentações, em Jerusalém, causando 

Lra nos ultraortodonaos, conta Paola DE ÔRTE. PÁGINAZE 
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têm 18 negócios. Com inovações financeiras, levam modelo 
aqutras comunidades no pais, revela ALINE RIBEIRO, PÁGINA 

Pagodeando: 
Fundo de Quintal chega 
aos 45 ANOS seounocanenno 

I e hd 

TRL LA DEA 

BODE JANEIRO QOMINGO. 17 DE DEFEMBRO DE 2021 AMO ACVI| - Mº TILES « PREÇO DESTE EXEMPLAR MO RI « RETOO 

Fem Scr pantas 

EDELCORIAL 

DEIRAR 

CRIANÇAS LONG E 

DA ESCOLA 

POL UM CRIME 
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LAURO TARDIA! 

Censo em 

risco no 

Orçamento 
PÁGINA É 

MERVAL PEREIRA 

Aliança pode 
garantir a 

Moro estrutura 
PÁGINA 2 

MIRIAM LEITÃO 

Moro não fala 
de ideias sobre 

temas decisivos 
PAGINA HR 

DOBRO HARAZIM 

O Brasil e sua 

atual condição 
de sumidouro 
PAGINA 3 

ELAS LASPAR] 

A briga inútil 

do capitão 
com a Anvisa 
PÁGINA E 

BERNARDO 

MEL PRANTO 

Bolsonaro quer 
mais destruição 

vação paragerar rendaloes PÁGINAS 

OBITUÁRIO/ MÓOBNARCO 

O simbolo maior 

da Portela 
Autor de clássicos 

e lider da Velha Guarda, 

Monaroo morreu ontem 

aos 88 anos: Foram 

oito décadas de 

intima, constante 

e apaixonada 

dedicação ao samba”, 
ESCTEVE 

João MÁxIMO. PÁGINA! 
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Eai os bas tas 

Me AMET O 

Quando 
uma casa 

pequena é 

mais vida 

Impulsionadas 
pelo éxo do 

urbano na 

pandemia e pelo 

desejo de não 
agredir o meio 
ambiente, mais 
pessoas buscam 

E raia o novasformasde 
comsimor try houses nopas mo adia. PÁGINAS 
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Deixar crianças 
longe da escola 
foi um crime 
Relatório de Banco Mundial, Unesco 
e Unicef recomenda ação urgente 
para resgatar aprendizado perdido 

oi um crime — não há outra 
pera — manter as crianças 
onge da escola por tantas 
meses. Um crime de repara- 
ção longa e custosa, que dei- 

xará marcas profundas em toda uma 
peração. E essaa conclusão i 
atirar do relatório “A path to recovery” 
(Um caminho para a recuperação), ini- 
ciativa conjunta de Unesco, Unicef e 
Banco Mundial neste mês. 
O fechamento das escolas, avalia o 

relatório, afetou 1,6 bilhão de crianças 
em 188 países, Na média, foram 121 di- 
as de aula totalmente perdidos e 103 
po O ensino remoto ou hi- 
brido apresentou resultados insatisfa- 
tórios, ea perda de aprendizado foi bru- 

tal. Quase dois anos depois da eclosão 
da pandemia, as aulas não tinham vol- 

lhões. O documento estima em US$17 
trilhões, ou 14% do PIB mundial, as 
perdas ao longo da vida dos afetados. 
Obviamente, às danos não se resu- 

mem ao custo econômico. 
“Crianças retrocederam na maioria 

ou em todo o conteúdo acadêmico que 
teriam adquirido, com as mais jovers e 
mais marginalizadas perdendo mais”, 
afirma o documento, Entre casos le- 

vantados em dezenas de paises, o 
exemplo de São Paulo é explorado a 
fundo, Desde o início da pandemia, 
avalia o relatório, as crianças paulistas 
aprenderam apenas 27,5% do que teri- 
am aprendido com aulas presenciais. 
Pelos dados do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), recuaram ao 
nivel de 14 anos atrás em matemáticae 
de dez anos atrás em português, 
O quadro paulista pode ser constee- 

rado até privilegiado em relação ao res- 
todo pais. No resto do mundo, o drama 
se repete: India, Rússia, Indonésia, Pa- 

quistão, Nigéria, Uganda, Estados Uni- 
das, Holanda, Itália, Reino Unido, on- 
dequer que tenha havido ensino rerno- 
to, houve queda no aprendizado. Uma 

exceção notável foi o Uruguai. Por lá, 
duas iniciativas contribuiram para mi- 
tigar as perdas: o investimento (anteri- 
or à pandemia) na conectivicade digi- 
tal paratodos os estudantes e a retoma- 
da mais rápida das aulas presenciais, 
sobretudo em zonas rurais e popula- 
ções vulneráveis. Mesmo a reabertura 
parcial resultou em perdas menores no 
Bra, constatou um estudo citado. 

uestão agora é como resgatar O 
ave ai perdido. “As consequências pa- 
ra a geração atual de crianças e jovens 

serão duradouras se não agirmos rápi- 
do”, afirma o documento. A primeira 
— e pais óbvia — medida é reabrir as 
escolas imediatamente. Nesse ponto, 
apesar das resistências e exceções, até 
que o Brasil já tomou a atitude sensata. 
Mas só isso não hasta. “Para evitar que 
as perdas se tornem permanentes, é es- 
sencial que os países implementem 
um Rego aço sms, do aprendi- 
zado: mesmo que o conjunto especifi- 
code intervenções possa ser diferente, 
cobjetivo deveria ser garantir que as 
crianças e adolescentes fiquem na es- 
cola e alcancem pelo menos o mesmo 
nivel de competência das Des que 
não foram expostas à pri” 
Às ferramentas sugeridas pelo rela- 

tório para isso vão da ampliação da 
carga horária à revisão de metodolo- 
gia e pedagogia. Mas primeiro é pre- 
ciso entender a urgência da questão. 
Ela deveria ser a prioridade imediata 
não apenas do ministério ou das se- 
cretarias estaduais e municipais de 
educação, mas de todas os candida- 
tas que tentarão conquistar o voto 
dos brasileiros nas urnas no ano que 
vem. Ignorá-la seria cometer um no- 
vocrime contra as mesmas vitimas: 
nossas crianças e nosso futuro. 

Damares promove ataque a política 
de direitos humanos consolidada 
Ministério persegue professores e 
tenta incluir os gari mpeiros E OS 

pecuaristas entre povos tradicionais 

LÁ 
atordoanteo festival de estul- 
tices que tem emanado nos 

últimos dias do Ministério 
da Mulher, da Familia e dos 
Direitos Humanos (MDH), 

sob o comando da pastora Damares Al- 
ves. Ex-assessora do ex-senador Magno 
Malta, Damares caiu no ministério 
meio por acaso, quando o chefe sub- 

mergiuem meioásintri dobolsona- 
rismo. No cargo, ela Mapenkudeços ch 
tunidade de tornar a pasta um veículo 
de sua militância conservadora, exe rci- 

daem nome da pretensa defesa dascri- 
anças, da familia e da moral cristã. 
A ministra conhecida no início do 

governo por declarações caricatas — a 
visão de Jesus muma goiabeira ou a 
inesquecivel “menino veste azul, me- 
nina veste rosa” — transformou-se 
mum blindado eficaz no avanço bolso- 
narista sobre as políticas de direitos hu 
manos consolidadas. Escolheu como 
alvos fetiches da extrema direita: a pe- 
dofilia e a famigerada “ideologia de gê- 
nero” (termo que pouco significa na re- 
alidade, além do preconceito contra 

gays e a comunidade LGBTQIA+ ). 

Pois a tal“ideotogia de gênero ;mes- 
mo sem sentido real, foi incluida no 

mantial tratar as mensagens re- 
cebidas no Disque 100, canal de de- 
númncias do MDH, usado, no caso das 

crianças, sobretudo para relatar abu- 
sos. Com base nessa orientação e nu- 
madenúnciaanônima, revelou repor- 
tagem do GLOBO, o diretor de uma 

escóla de Resende (RJ) foi intimado à 
rap cações na polícia. Os profes- 

res foram acusados de promover o 
comunismo e a ideologia de gênero”. 
Diante do despropósito, uma vez que 

a escola informou apenas seguir o pro- 
grama de ensino regular, obviamente à 

denúncia foi arquivada. Mas nãose tra- 
ta de caso isolado, Episódios similares 
têm-se multiplicado pela pais, sob a be- 
neplácito do MDH e insullados pelo 
movimento Escola sem Partido, cujo 
projeto que pretendia regular o ensino 
sepundo os cânones conservadores foi 
derrotado tanto no Parlamento quanto 
no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Não bastasse a tentativa de cercear a 
liberdade de cátedra dos professores, 
partiu agora do ministério de Damares 

outra proposta sem cabimento: classi- 
ficar garimpeiros e pecuaristas como 
povos tradicionais da Amazônia. Desse 
modo, os principais responsáveis pelo 
desmatamento ilegal receberiam o 
mesmo tratamento dercesvaãs a indi- 
genas, quilombolas e ribeirinhos. À in- 
tenção é óbvia: proteger grupos bolso- 
naristas que atuam na ilegalidade. O 
ministério alega que apenas “repassou 
a ii o específicos 
solicitando análise” da questão. 
Damares já tivera desempenho sofri- 

vel quando encarregada da estratégia 
de proteção dos povos indígenas na 
pandemia, corrigida depois de repro- 

vada pelo STE. Agora. aparentemente 
pretende proteger aqueles que atacam 
indios — não quem precisa ser protegi- 
do. O governo de um presidente que 
elogia a ditadura, a tortura e não cansa 
de demonstrar desprezo pelos direitos 
humanos encontrou nela um repre- 
sentante à altura para cuidar da ques- 
tão. Quanto mais tempo permanecer 
no cargo alimentando fantasias ideoló- 
picas, pior para quem precisa do apolo 
do Estado garantido na Constituição. 
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Moro com estrutura 

e dinheiro 

O na corrida presidencial a partirdo oficio do 
União Brasil de apoio à candidatura do ex-juiz Sergio Moro, 
Fruto da junção do Democratas (DEM) com o PSL, o nova 
partido, assim que tiver a autorização para funcionamento do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estará apto a oferecer a Mo- 
ro, do Podemos, uma estrutura financeira e capilaridade naci- 

onal, além de tempo de propaganda de rádio e televisão que 
poucos candidatos terão. As eleições têm demonstrado, no 
entanto, que essa estrutura é necessária, mas não suficiente 
para vencer uma na presidencial. 
O União Brasil nascerá tendo a maior bancada da Cá- 

mara, com 81 deputados federais, 53 do PSL e 28 do 
DEM. A expectativa é que consiga manter a maioria de 
seus filiados, embora uma ala bolsonarista do PSL possa 
se bandear para o PL. À boa colocação de Moro nas pes- 
quisas eleitorais servirá de lastro para impedir é e 
agregar possíveis novos deputados à bancada. 
De qualquer maneira, como duegunde bancada é a do PT, 

com 53 deputados, o União Brasil permanecer como a 
maior da Câmara. Outro fator de agregação serão os fundos 
eleitoral e partidário. Transformado no maior partido através 
da vitória de Bolsonaro em 2018, o PSL tem direitoa R$ 200 
milhões do fundo eleitoral e mais R$ 100 milhões do fundo 
partidário. Com a fusão com à DEM, o novo partido União 

Brasil passará a ter R$ 320 milhões no fundo eleitoral e mais 
R$ 138 milhões de fundo partidário. O partido que chegará 
mais pertoserão PT, queterá R$ 200 milhões do fundo eleito 
rale R$ 82 milhões do fundo 
Confirmada essa decisão, que vem sendo discutida entre os 

dirigentes dos dois há meses, a candidatura de 
prá apa isa nacional, pois o União etila 
o quarto partido com mais prefeitos no país, nesse caso graças 
a estrutura regional do DEM, que tem 464 prefeitos, que se 
juntarão aos 90 do PSL. O União tem base para lançar candi- 
datos competitivos aos povernos dosestados de Alagoas, Ama- 
zonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grossa, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rondônia, 
Santa Catarina e Tocantins. 
Nos maiores colégios eleitorais do país, o União Brasil sónão 

tem ainda palanque forteno Rio de Janeiro. Em São Paulo, de- 
veapoiar Rodrigo Garcia; em Minas, tenta tirar Romeu Zema 
da Novo; na Bahia, terá ACM Neto, seu secretário-peral, co- 

mo candidato a governador. O novo partido in- 
Autorizado a dicariaovice na chapa de Moro e tem nomes 

funcionar pelo fortes como o próprio ACM Neto e o ex-minis- 
TSE, União Brasil troda Saúde Henrique Mandetta. 

passará a ter 
R$ 320 milhões  paravice de Lula a fim de aplainaro caminho da 

no fundo eleitoral centro-esquerda, também a coligação do União 

emais R$ 138 
milhões de fundo de centro-direita mais palatável aos eleitores 

Assim como o PT pensa em Geraldo Alckmin 

Brasil com à Podemos representaria uma chapa 

partidário quase 2018, estão 

onados com a atuação do presidente, 
que deve ter uma ni inc mais extremista. Mostraria, 
inclusive, que não é à Sea a Moro negociar apoios parti- 
dários em termos republicanos, desmontando a advertência 
doministro Paulo Guedes, que disse recentemente que Moro, 
presidente, fecharão Congresso ou será impedido por ele. 
Os dias recentes apontam para um recrudescimento da 

agressividade de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Fede- 
ral, como única maneira de manter viva a radicalização da 
campanha eleitoral A decisão do ministro do STF Luis Rober- 
to Barroso de determinar aadoção do passaporte de vacina pa- 
raaentrada de estrangeiros no Brasil, como quer a Anvisa, de- 
ve marcar uma nova fase conturbada na relação do Executivo 
coma Judiciário. Assim come a indicação de Paulo Guedes 
deuá candidatura de Bolsonaro uma roupagem liberal que en- 
corajou empresários e economistas a apoiá-lo em 2018, hoje 
esses mesmos encontram em Moro a alternativa para inple- 
mentar, comoaval do economista Afonso Celso Pastore, uma 

politicaeconômica realmente liberal. 
Estariam lançadas as bases para uma candidatura que 

nasceu já se colocando como a alternativa preferida dos 
eleitores à polarização Lula x Bolsonaro, como mostram 

as pesquisas de opinião. 
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DORRIT 
HARAZIM 

do ou 

sumidouro? 

em coisas que simplesmente somem no 

Brasil. Por vezes, imimeras vezes, são vidas. 
es agenda «ou comida no prato, a ver- 

vergonha e adecência. Pode ser tudo is- 
so e muito mais. Pode também ser o fugitivo 

costas quentes Allan dos Santos. Evaporado do 
pais para não responder ao inquérito do Supre- 
mo Tribunal Federal sobre fake news, o blo- 
gueiro se mantém ativissimo na trincheira vir- 
tual bolsonarista. Sumiu apenas fisicamente. 
Convém, sobretudo, nunca esquecer os três 
ais de Belford Roxo, no ze que foram 

na rua por matadores soNa- 
Ri ano pisado: Lucas, de Pd 
dre, de 11, e Fernando, 12, nunca mais foram 

vistas. Nem sequer seus ossos, inicialmente 
confundidos com os de animais, foram en- 
contrados. Segundo a investigação policial di- 
vulgada nesta semana, o castigo dos mole- 

ques havia sido decidido pelo tribunal do trá- 
fico do Morro do Castelar: cabia-lhesuma ses- 
são de tortura por terem surrupiadoo passari- 
oho-de um morador da vizinhança. Uma das 
crianças não teria resistido. Morreu de surra. 
Diante desse incômodo imprevisto, os justi- 
ceiros executaram os outros dois moleques. 

Este serão primeiro Natal sem as travessuras 
de Lucas, Alexandre e Fernando, sumidos na 
endêmica violência nacional. Será, também, o 
primeiro Natal de 139 milhões de brasileiros 
plenamente vacinados cujos registros de imur- 
nização contra a Covid-19 simplesmente desa- 
pareceram na madrugada de sexta-feira. Por 

obra de hackers que conseguiram invadir o site 
do Ministério da Saúde, os aplicativos Conec- 
teSUS e o e-SUS Notifica, ambos absoluta- 

mente cruciais no momento atual, tornaram- 
se inacessíveis e inoperantes. O primeiro for- 
nece o Certificado Nacional de Vacinação ele- 
trônico, documento indispensável para quem 

precisa viajar a trabalho ou lazer tora do Brasil, 
além de já necessário também dentro das nos- 
sas fronteiras. O e-SUS Notifica é a ferramenta 
usada por estados e municipios para a elabora- 
ção diáriado mapa nacional da Covid-19. Dian- 
tedetamanho apagão, navegava-se às cegas até 
o fechamento deste texto. 

E ARTIGO 

É em momentos assim que a confiabilida- 
de de um governo emerpe ou afunda mais 
ainda. Em seus três anos no poder, o presi- 

dente Jair Bolsonaro divulgou uma soma ja 
mais vista de dados deliberadamente falsos 
— tosse perante a ONU ou em suas lives se- 
manais. O locatário do Alvorada também 
conseguiu uma mala repleta de absurdos 
sem lastro factual, Seu método operacional 
de liderança resume-se a manipular a má- 
quina do Estado a favor da manutenção do 
poder. Por tudo isso, foi inevitável que sur- 
Ani quase simultaneamente ao ataque ci- 

bernético real, uma teoria conspiratória pa- 
raocrime. O apagão teria sido ação de algum 
hacker “uberbolsonarista”, dado que sua 
consequência imediata foi o adiamento por 
uma semana da detestada entrada em vigor 
de regras sanitárias para viajantes? Apesar 
de as regras anunciadas serem mínimas 
quando comparadas às de outros paises, elas 
atrapalham um pouco o posicionamento an- 
tivacina de Bolsonaro e seus seguidores, 

É em momentos como 
o apagão de dados da Saúde 
que a confiabilidade 
de um governo emerge 
ou afunda mais 

A cojeriza palaciana à ideia de um passaporte 
vacinal obrigatório, que exigiria adequação ao 
negacionismo oficial do presidente, está no 

centro do imbróglio. Nada a ver com “liberda- 
de ou morte”, como procurou tonitruar o pe- 
destre ministro da Saúde, Marcelo Queiroga . 
“Porque vocês estão tão preocupados com esse 
assunto fo detalhamento das regras sanitárias | 
2... Vira a agenda, pessoal, vira a agenda...” 
bufava um Queiroga de passo apressado, simu- 
lando produtividade na véspera do apagão de 
dados. A estudada impaciência do ministro 
com a imprensa pretendia arrostar poder — 
aquele poder que a própria pessoa sabe ser pe- 
quena, e os demais sabem ser 
No dia seguinte, de jaleco do SUS e om- 

bros mais caídos, voltou a ser o titular da 

pasta falsamente modesto que consegue ser 
ainda mais desprezível que seu malfadado 
antecessor, Queiroga tornou-se uma de- 
sura paraasua profissão de médicoe avilta 
à luz Edi suas responsabilidades com a 
saúde pública. Sendoo Brasiloque é,a poli- 
tica haverá de abrigá-lo em algum escani- 
nho. Para um grande escritor do século pas- 
sado, Albert Camus, a grandeza de um ser 
humano está na sua decisão de ir além de 
sua condição. Outro escritor, Anatole Fran- 

ce, ainda mais antigo que Camus, ensinou 
que só ao envelhecer nos damos conta de 
que o atode pensar é a mais rara entreasco- 
ragens humanas. juntando as duas coisas, 

talvezainda tenhamos tempo de tirar o Bra- 
sil de sua atual condição de sumidouro — e 
de pensar. Pensar alto e grande. 

Sem incentivo à grilagem na Amazônia 

CANDIDO BRACHER 

pus dias após assumir, na COP26, em 

Glasgow, compromissos públicos de re- 
dução significativa das emissões de carbono 
ao longo dos próximos anos, o governo brasi- 

leiro foi informado de que atingimos, em 
2021, a maior taxa de desmatamento anual 
dos últimas 15 anas; foram 13,235 kum? de fo- 
resta devastados em apenas um ano. Qual- 
quer pessoa de bom senso julgaria que esse 
novo dado deveria reforçar a necessidade de 
fazer do combate ao desmatamento uma das 
maiores prioridades do país. Mas, a julgar pe- 
las propostas de regulamentação fundiária 
que circulam no Congresso, não parece ser o 
caso, Elas não contribuem para pacificar a re- 
pão amazônica, tampouco para promover à 
esenvolvimento alinhado à preservação da 

floresta. Sob o argumento falacioso de facili- 
tar a identificação dos responsáveis pelo des- 
matamento, os projetos de lei em tramitação 
propõem medidas e resultam em prêmio a 
desmatadores e grileiros. E prilagem, é sem- 

are bom kembrar, é roubo de terras públicas. 
funciona assim: grupos crimino- 

s08 (ER 1 terras públicas, desmatar e for- 

jam documentos de posse para sua venda. De 
tempos em tempos, o Congresso Nacional e os 
estados da região amazônica fazem edições ou 
modificam sua legislação para regularizar a si- 
tuação das áreas invadidas Es Esse tipo de prática, 
ao beneficiar os infratores, estimula agrilagem, 
além de perar prejuízos bilionários aos cofres 

públicos. Estima-se que uma área equivalente a 
29% da Amazônia (143 milhão de km”), atual- 
mente sem informação de destinação fundiá- 
ria, venha a ser o peiicipal alvo a apa e 
desmataniento, gerando conflitos e afastando 
investimentos de qualidade para o desenvolvi 
mento na região. 
A legislação atual já permite a titulação de ter- 

ras públicas ocupadas na Amazônia Legal até 
dezembro de 2012. A proposta em curso é es- 

tender esse prazo até 
Os projetos 2017, sancionando na 
de lei em 4. às invasões OCUT- 
tramitação ridas nesse período de 
propõem medidas  seisanosc oqueé os 
que resultam alimentando a ex 
emprémiopara | vadequeo adiiimento 
osdesmatadores voltará a se repetire en- 
e grileiros corajando a perpetuação 

dos crimes. Deveriamos 
reforçar a legislação atual para proteger essa 
área. Porém, nasemana passada, osenadorCar- 
los Fávaro (PSD-MT), relator da matéria, dívul 
gouumanova proposta de texto, que agrega ele- 
mentos dos dois PLs já em votação e adiciona 
novos artigos que agravam à retrocesso. 
Infelizmente, desde 2019 há tentativas de al- 

teração na lei federal de regularização fundiá- 
ria ( 11.952/2009), com ietivae Hexibili- 
zar regras para a titulação de ocupações em 
áreas da União. rda de validade da 
Medida Provisória 910/2019, essas tentativas 
se concentram em dois projetos de lei: o PL 
2.633/2020, já aprovado pela Câmara Federal, 

coPL5S10/2021, do Senado. 
A nova proposta de texto traz pontos muito 

preocupantes. Um deles é a anístia a quem in- 

vadiu terras públicas após 2011, Outro ponta 
problemático é o aumento do risco de titula- 
ção de áreas sob conflito, pois a nova lei dis- 
pensaria vistoria prévia na titulação de imá- 
veis com até 1.500 hectares. Além disso, o pro- 

jeto prevé a redução no prazo das garantias so- 
cioambientais que devem ser cumpridas após 
a titulação. E ainda incentiva quem pratica in- 
vasões como forma de negócio, na medida em 
que autoriza nova titulação para quem vendeu 
aárea há mais de dez anos. 

As orientações dos especialistas para prote- 
gera Horestae desenvolver a região são bem di- 
erentes do que propõe o projeto de lei. Elas se 
apoiam nos seguintes itens fundamentais: 1) 
respeito total ao limite temporal que a lei já es- 
tabelece para titular ocupações privadas em 
terras públicas; 2) cobrar o preço de mercado 
daterra na regularização; 3) premiar os produ- 
tores que adotem práticas sustentáveis de uso 
da terra; 4) exigir a regularização ambiental 
antes da titulação: 5) punir o descumprimen- 
po ed titulação coma retomada do imóvel, 

imprescindível que o combate ao desmata- 
mento passe a ser uma das premissas orienta- 
doras das políticas fundiárias implementadas 
na Amazônia. À regularização fundiária é uma 
medida necessária para ordenar nosso territó- 
rio, criando um ambiente mais seguro para 
quem opera na região e para atrair novas em- 

presas e investidores. Mas é necessário elimi- 
nar da legislação incentivos à grilagem e à des- 
truição Aorestal, E não os estimular. 

Candido Bracher, administrador de empresas 

formado pela FGY, tor executivo do setor tinan- 

celro por 40 anos 
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Três anos de 

destruição 
0 governo Bolsonaro vai fazer três 

anos. O capitão acha pouco e 
1er mais. Na semana que passou, 

de recebeu um e ienti da Ca n- 
E decombatera po- 
reza, ganhou mais R$ 65 bilhões 
ps astar atéa eleição de 2022, 

o projeto autocrático depende 
Ei um s q mandato para se con- 
solidar. Eo quelembrao filósoto Mar- 
cos Nobre, professor da Unicamp e 
presidente do Cebrap. Em seminário 
na sexta-feira, ele citou os exemplos 
de Hungria, Polônia e Turquia, go- 
vernados por lideres de ultradireita 
que ascenderam pelo voto. 
“Os populistas autoritários des- 

troemademocracia por etapas”, dis- 
se Nobre. “O primeiro mandato é 
dedicado a minar as instituições, 
Vãoaparelhando progressivamente 
para que no segundo mandato con- 
sigam fechar o regime”, alertou. 
Bolsonaro tem seguido a cartilha, 

Estimulou movimentos golpistas, 
asfixiou os órgãos de controle, ten- 

tou emparedar o Judiciário. Para 
minar a confiança na democracia, 
liderouuma campanha de desinfor- 
mação contra as urnaseletrônicas. 
O capitão ensaiou uma trégua após o 

7 de Setembro, mas voltará a radicali- 
zar para manter sua tropa mobilizada, 
previu o professor “Bolsonaro não tem 
nenhuma pretensãode governar paraa 
maioria. Pelo contrário: a ideia é pover- 
nar para uma minoria” explicou. 
Nosé últimos dias, o presidente deu 

razão ao Filósofo. Atacou o passapor- 
te da vacina e exaltou o deputado ex- 
tremista Daniel Silveira, presa após 
ameaçar ministros do Supremo, 

Para a cientista 
Bolsonaro atacou política Daniela 

as instituições Campelo, da 
e mobilizou sua FGV, Bolsonaro 
tropa contra a se tomou a “ilus- 
democracia. tração perfeita 

Agora terá mais do populista de 
dinheiro para direita. O único 

tentar se reeleger elemento que 
destoava do figu- 

rinoera a defesa da austeridade econó- 
mica, que tinha o ministro Paulo Gue- 
des como fiador. Agora a discurso fai 
abandonado em nome da reeleição. 

“Ainda me impressiono com quem 
acreditou que Bolsonaro e sua turma 
teriam se convertido ao neoliberalis- 
mo”, disse a professora. Ela lembrou 
que a gastança eleitoral deve abrigar 
o próximo govemo a assumir o país 
num cenário de crise fiscal aguda. 
Ainda que seja derrotado nas ur- 

nas, O presidente deixará um lepado 
de destruição institucional, afir- 
mou Campello. “Hoje o Ibama não 
defende o meia ambiente, a Funai 

não defende os indígenas”, apon- 
tou. “Bolsonaro conseguiu norma- 
lizar o anormal, e isso já foi uma 
Imenisa vitória”, concluiu. 

O cientista político Matthew Tay- 
lor, da American University, ressal- 
tou que o retrocesso poderia ser ain- 
damaior. Eledisse que a desorganiza- 
ção do governo atrapalhou parte da 
agenda autoritária. “Falo com certo 
alívio. Temos que agradecer a incom- 
petência do Bolsonaro”, ironizou, 
Os participantes do seminário do 

Cebrap divergiram sobre os prognósti- 
Cos para 2022. Para Daniela Campello, 

a inflação e o desem; tornaram 
“muito pequenas” as inces de reelei- 
ção. “Meu temor não é o Bolsonaro ga- 
nhar por vias democráticas. Éaqueele 
vai aprontar para desqualificar as elei- 
ções”, disse. Para Marcos Nobre, a opo- 
sição não deveria repetir o erro de su- 
bestimar o capitão. “O projeto é chegar 
aosegundotumoe demonizaro adver- 
sário oque ele sabe fazer berm” alertou, 



FOME DE VOTOS 

o ORÇAMENTO SECRETO 
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Aliados de investigado são favorecidos 
Prefeitos primos a Josimar Maranhãernho (PL) receberam R$ 3 milhões 

Presidente que faz o maior 
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Estratégia, Evento de filiação de Bo sonaro ao PL: ele foi apresentado coma criador do “maior programa social do mundo”. em relerência ao Auxilio Brasil, Flávio, seu fliho, admite tentativa de minar favoritismo de Luta entre os mais pobres 

NOVA ROUPAGEM 
Às vésperas da eleição, Bolsonaro tenta 
criar marca social para neutralizar Lu 
BERNARDO MELLO CAMILA EARUR 

TT 

tão, principalmente o Bolsa 

Familia. Ele também tem ci- 

tado o desemprego e a infla- 
ção que afetam mais a parce 
la pobre da população. 
No comando do PT, a hipó- 

tese-de Bolsonaro conquistar a 

parcelamais pobre do eleitora- 

do é vista com ceticismo. 
— O Bolgonaro, como todos 

que têm preconceito em rela- 
ção aos pobres, acha que pode 

comprar o voto e que fazendo 

isso vão lhe dar base de susten- 
tação, Às pessoas têm percep- 

ção. Elas sabem quando um 
er a PROPOSTAS DOS PRESIDENCIÁVEIS PARA OS MAIS POBRES governante está realmente 

datdsao agindo para combater a pobre- 

m um cenário de crise eco- 
3 nômica, com avanço da 
pobreza e da fome, o presi- 

dente Jair Bolsonaro procura, 

por meio de medidas que 
atingem a população de baixa 

renda, substituir o discurso 

antipolítica e de combate à 

corrupção, preponderante na 
campanha eleitoral de 2018, 

pela marca de responsável pe- 

la ampliação de programas 
sociais às vésperas da eleição 

de 2022. A nova roupagem, 

presente na cerimônia de fili- 

ação de Bolsonaro ao PL há 
duas semanas — na qual o 

presidente foi apresentado 

como criador do “maior pro- 
grama social do mundo” —, é 

defendida por seu filho mais 

Em cenário de crise econômica, com aumento do desemprego e da fome, 

prê-candidatos ao Planalto colocam area social entre suas prioridades 

LULA 
O ex-presidente deve tentar reforçar a memória 
de programas socia's de seus governos. como 
Bolsa Família, Luz Para Todos. Programa 
Universidade para Todes (ProUni) e Minha Casa, 
Minha Vida. O Bolsa Família era um programa de 
transferência de renda que unificou guxílios 
anteriores implementados no governo Fernando 
Henrque Cardoso, e seus beneficiários Ceveriam 

cumprir diversos critérios, como alta frequênca 

escoiar dos lhos 

BOLSONARO 
O governo conceceu o Avrilio Emergencial 
para famílias socialmente vu ineráve:s E 
trabalhadores informais que tiveram a renca 
prejudicada na pandemia. De olho em reeditar 
a alta de popularidade que obteve em 2020 
com a Iniciativa, Bolsonaro 'ançou o Aunlio 

Brasil como programa permanente no valor de 
R$ 400. Além disso, 0 poverno pretende pagar 
um vale-pas de connha para famílias de baxa 
renda e discute proposta para subsidiar à 
iransporte para essa parcea da população 

HORO 
Na filiação ão Podemos. criticou o avanço da infiação 
e da tome. no poverno Bolsonaro, & o desemprego 
“desde à época do governo do PT". Para elaborar seu 
plano econômico, chamou o ex-presidente da Banco 
Central Affonso Pastore. que tem defendido a 
importamcia de programas de transferência de renda 
atreados a projetos de desenvolvimento econômico 

CIRO 
Promete implementar programa de Renda Minima 
Lniversa. para tooos em dade economicamente 
ativa e criar do menos um milhão de Empregos com a 
reativação de obras paradas. Deve recorrer também 
Bos programas sociais de seu governo no Ceará nas 
áreas de educação e combate à mortalidade intantil 

DORIA 
Pretende recorrer ao impacto de programas soc ais 
implementados no governo de São Paulo, como o 
vate-gáse o Bolsa do Povo, Tem colocado o combate 
à fome no topo de suas proridades para uma futura 
plataforma de govero, per meio de programas de 
transferência de renda e de geração de emprego 

zãe para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas — diz a 

presidente G deisi Hoffmann 
Os petistas também des 

tacam que é no Nordeste, 
onde estã concentrada a 

maior parte da população 

pobre do país, queoex-pre- 

sidente tem seus melhores 

indices de popularidade 
Para o deputado Patrus 

Ananias (PT-MG), ministro 
do Desenvolvimento Social 
nogoverno Lula e responsá- 

vel pela execução do Bolsa 
Família, o Auxílio Brasil 

tem “caráter eleitoreiro” — 
Flávio Bolsonaro nega que a 

expansão mire 2022. 

—O auxílio não tem sequer 
os recursos garantidos nem 

previstos no orçamento, de- 

de minar a popularidade do gração com outras políticas 

velho e um dos principais es- INTENÇÕES Peri LULA JAR CIRO SERGIO JOAO R LULA JAIR CIRO  sERGO João pende de div eas ( precatór I- 
] gv Cr A 1 im) 4 cy ET ! Pinã trategistas de sua campanha, DEVOTOS familia BOLSONARO GOMES MORO DORA | — BOLSONO GOMES MORO DORA qcyque o país deveria pagar. 

o senador Flávio Bolsonaro r (“Am S 4. e 13) fem, (ha 3 L, É] Também é impossivel ter um 
(PL-RJ). como uma tentativa dk age 4=> dá a a. e, «> programa social sem a inte- 

ex-presidente Lula (PT) nas 

camadas mais pobres. O pe- 

Lista, que beira 60% de inten- 

ções de voto nesses segmen- 
tos, tem como estratégia elei- 
toral a “memória” de progra- 

mas sociais de seu govema. 

Além do Auxilio Brasil, que 
substituzyo Bolsa Família nes- 

te mês com um beneficio mi- 

nimo de Rá 400, e que pode 
totalizar um gasto de R$ 90bi- 

Ihões em 2022, Bolsonarotem 

acenado com outras medidas 

para famílias inscritas no Ca- 
dastro Unico, porta de acesso a 

beneficios sociais do governo. 

OQ cadastro se destina princi- 
palmente a famílias com ren- 

da per capita mensal de até 

meio salário minimo, faixa 
que engloba cerca de 63 mi- 
lhões de pessoas, segundo da- 

dos da última Pesquisa Nacio- 

nal por Amostrade Domicílios 
(PNAD) Continua, do IBGE. 

Este universo, que cormespon- 

de a 30% da população, é con- 

siderado por especialistas co- 
mo decisivo para a eleição pre- 

sidencial, e tem questões eco- 

númicas, a exemplo da infla- 

ção e do desemprego, como 
principal preocupação no mo 

= E 

Fonte: Pesquisa IPEC de setembro de 2021 

mento, segundo pesquisas. 
— Obviamente há um paro 

de fundo de desconstruir mais 

uma mentira do PT, de que 

vem é de direitaou conserva 

dor ignora a população mais 
pobre. Os conservadores de- 

tendem que o Estado esteja 
presente nos lugares que fo- 

rem necessários — afirmou 

Flávio ao GLOBO, 

Na avaliação do senador, 

o PT vai recorrer aos auxiíli- 
os concedidos durante os 

gOVErhOs petistas para 

atrair oeleitorado: 

— Essa é uma linha que 
eles usaram em 2018 e cer- 

tamente val estar forte tam- 

bém nacampanha em 2022. 
Dados da PNAD Conti- 

nua, referentes ao ano pas- 

sado, apontam um empo- 
brecimento da população 
empurrando mais pessoas 
para situações de pobreza e 
extrema pobreza. O rendi- 

mento média mensal per 

capita foi de R$1,3mil,4%a 

—- 

menos do que em 2019, Se- 

gundo o IBGE, à renda meé- 

dia no Norte e Nordeste é 
inferior ao salário minimo, 

de R$ 1.100. De acordo com 
números de setembro do 
Cadastro Único, 15 milhões 

de famílias têm renda per 

capita de até R$ 89, a linha 

de extrema pobreza, e ou- 
tras 2,9 milhões ficam na li- 
tiha de pobreza, até R$ 178 

mensais. Este é o contin- 
gente contemplado pelo 

Auxílio Brasil. 

Na tentativa de atingir de 
forma mais ampla o eleitorado 
mais pobre, preocupação 
compartilhada por Ciro Go- 

mes (PDT), Sergio Moro (Po- 
demos) e João Doria (PSDB), 
Bolsonaro também regula- 

mentou um vale-gás para fa- 

miílias com renda per capita de 
atêmeio salâriominima, ex que 

deve custar R$ 1,9 bilhão em 

2022. E editou uma Medida 

Provisória fexibilizando as re- 
gras do Programa Universida 

“Marpem de erro de dois pontas porcentuais pará mais de pára menos 

de Fara Todos (ProUni), de 

custeio de mensalidades, libe- 

rando a participação de ahumos 

de baixa renda de escolas pri 

vadas que não tiveram bolsa, 

desde que a renda familiar 
mensal seja de até três salários 
minimos. 

— Em função da grande de- 
sigualdade social do Brasil, se 
percebeu que essas políticas 

de transferência de renda ge- 

ravam retornos eleitorais. Em 
002,0 perfil do elertor de La- 

la era de pessoas brancas, com 

alta escolaridade e que mora- 

vai mo Sudeste — guria O ci- 

entista político Carlos Pereira, 

da FGV, ressaltando que o pe- 

tista inverteu o perfil de seu 
eleitorado em 2006, quando 

se reelegeu. 

Para não perder a conexão 

com a parcela mais pobre do 
eleitorado, Lula deve enfati- 

zar, nã campanha, que o Bra- 
silvoltou ao mapa da fome no 

governo Bolsonaroe lembrar 
programas sociais de sua ges- 

oo EH 

“Obviamente há um 
pano de fundo de 

desconstruir mais uma 

mentira do PT, de que 

quem é de direita ou 
conservador ignora a 
população mais pobre” 

Flávio Bolsonaro (PL-RJ). 

senadore filho do presidente 

As pessoas têm 

percepção. Elas sabem 
quando um governante 
está realmente agindo 
para combater à 
pobreza e para 
melhorar a qualidade 
de vida das pessoas” 

Gleisi Hottman, 
presidente do PT 

públicas — diz o deputado. 

PREOCUPAÇÃO DO ELEITOR 

Segundo pesquisas recen- 
tes, a principal preocupação 
dos eleitores é a economia, 

marcada pela alta da infla- 
ção, do desemprego, e pela 
crise decorrente da pande 

mia. Foi o que mostraram as 

sondagens da consultoria 
Atlas e da Genial/Quaest, 

ambas divulgadas nas últi- 

mas duas semanas. 

Para a socióloga Esther Sola- 
no, que tem realizado pesqui- 

sas qualitativas com enfoque 

em eleitores de Bolsonaro nas 
classes € e D, uma das dificul- 

dades para o presidente está 

no fato de que a piora de indi- 

cadores econômicos neutrali- 
za as iniciativas voltadas para 
os mais pobres. 

— O auxílio é contaminado 
pelo aumento dos preços, Se 

por um lado houve a percep- 

ção na pandemia de que 0 

lockdown era impossível, o 
que beneficiaria Bolsonaro, 

par outro lado isso acaba es- 

quecido agora pela inflação. 
Na economia, o saldo é muito 

ruim — avalia a socióloga. 
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O mundo vive em cons- 
tante evolução. O que 

eranovidade ontem já estará 
ultrapassado amanhã, « 

acompanhar as transfor- 

mações pode ser um desa- 
fiopara os profissionais. Em 
LITIa época emque a inovação 

é palavra de ordem nos mais 
diversos segmentos, manter- 

-se atualizado é fundamen- 
tal para ser relevante no 

mercado de trabalho. 

Paracspecialistas daárea 
e instituições de ensino de 
ponta, como à ESPM, à 

realidade atual fortalece o 

lifelong learning (aprendi- 
zado ao longo da vida, em 

tradução livre do termo 

em inglês), um conceito 

que surgiu em meados dos 
anos 1990 e que agora ganha 

ênfase como uma solução 

para às profissionais que 
precisam acompanhar as 

intensas transformações, 

que impactam o ambiente 

de negócios e as jornadas 
profissionais, 

“A percepção de carrei- 

ras está se tornando menos 

lincar e mais repensada,, 

Cabe às instituições de 

ensino apoiarem os profis- 

SIONdIS NESSE processo. 

Ames, agentevia de forma 
mais marcada o tempo 

do estudo € o tempo do 

trabalho, Hoje, indepen- 
dentemente da profissão, 

é preciso se manter atua- 

lizado, se desenvolver 

continuamente, enten- 

der como os movimentos 

do mercado impactam o 

dia a dia da carreira, é se 

preparar para esses desa- 
fios" explica Tatsuo Iwata 

Neto, diretor nacional de 

Pós-Graduação é Educação 
Continuada da ESPM. 

De acordo com o diretor, 

os estudantes têm buscado 

especialização logo depois 
da graduação, e existe 

uma pressão do próprio 

mercado para que isso acon- 
teça. “Estamos vivendo 
mais, e, para atendermos 

às demandas profissio- 

nais que surgéêm ão longo 
dessa jornada, muitas delas 

imprevistas, é preciso estar 

bem preparado. Mesmo 

durante a pós-graduação, 
que tem um ciclo menor, 

em torno de um anó emeio, 

muitas coisas mudam, 

Setores são repensados 
e reconstruídos, surgem 

novos modelos de negócios 

e formatos", diz, 

FOCO NA JORNADA 

DO ESTUDANTE 

Atenta à essa demanda, a 

ESPM adota o conceito de 

lifelong learning em todas 

as suas unidades — São 

Paulo, Riode Janeiro, Porto 
Alegre, Florianópolis e no 

ensino a distância (EAD). 

“Acreditamos que os cursos 

de ciclos longos serão cada 
vez mais combinados com 

programas de desenvolvi- 

mento curtos, para capaci- 

tar os profissionais a acom- 

panharem às mudanças na 

forma e na velocidade que 
elas se derem”, diz Tatsuo. 

Recepção do novo campus a 
úlla Aymoré, no Rio de Janeiro 

Na ESPM a jornada do 
estudante é trabalhada sob 

a perspectiva do lifelong 

learning, porém em diferen- 
testrilhas de aprendizagem, 
de acordo com as neces: 

sidades dó aluno naquele 

momento de carreira. Mas, 

basicamente, classãoalinha- 
das a quatro perfis: iniciante, 

pára o recém-formado, que 

parte paraa pós-graduação; 
crescimento, para o profis- 

stonal que inicia 0 processo 

de ascensão na carreira 

e precisa se aprofundar; 
consolidado, voltado ao 

gestor que lidera equipe e 

busca uma visão mais estra- 

tégica; e reconhecimento, 
que é o gestor sênior, O 

E-level ou alguém que está 

prestes a ocupar essa posi- 
ção e precisa de um espaço 

para troca e discussões entre 

pares, eventos, imersões, 

missões internacionais, € 

programas em parcerias, 

FLEXIBILIDADE NO 

APRENDIZADO 
Para atender aos diferen- 

Les perfis, e sempre com 

foco no aprendizado cons- 
tante, à ESPM conta com 

APRESENTADO POR 

ma 
o Dynamic, uma inicia- 

tiva voltada ao profissional 

que não se interessa pela 

pós-graduação, que pode 

“NOSSA MISSÃO 
É PREPARAR O 
PROFISSIONAL 
PARA LIDAR COM 
ESSE AMBIENTE DE 
INCERTEZA, EM UM 

MERCADO QUE AINDA 
NEM EXISTE” 
TATSUO INATA NETO 

Diretor nacional de 

Pós-Graduação e Educação 
Continuada da ESPM 

durar Wm ano e meio, mas 
quer investir no aprendi- 
zado pontual, pautado pelo 
movimento de sua carreira. 
Disponíveis nas modalida- 

des online, presencial e flex 

(alunos podem acompanhar 
a mesma aula presencial- 

mente ouonline, ao vivo), os 

cursos oferecem aexperién- 
ciseducacional da ESPM de 
maneira personalizada. 

O aluno pode montar 

sua trilha de aprendizado 
de acordo com. os ternas de 

Seu Interesse € com os seus 

objetivos profissionais e 

escolher quantos múdulos 

deseja fazer e em quanto 

tempo, “O Dynamicatende, 
por exemplo, quem tem 

formação em marketing e 

senteanecessidade de apri- 

morar seu conhecimento 

em big data, mas busca uma 

imersão em pontos especi- 

ficosdentrode umajornada 
de aprendizagem de menor 

duração”, diz Tatsuo. 

Um importânte dife- 
rencial do Dynamic é a 
concessão, ao final de cada 

módulo, de badges digitais, 

um selo dé competência 
referente ao curso realizado 
que vai automaticamente 

parão LinkedIn do aluno. 

70 ANOS DE INOVAÇÃO 
Com sete décadas de histó- 

ria a ESPM é referência em 

escola de negócios inova- 
dora, “Identificamos, atra- 

vês de pesquisas, que o 

mercado espera da ESPM 
um movimento d isrup- 

tivo, de provocar forma- 

tos e propostas que fujam 

do padrão tradicional e 
antecipar tendências € 

movimentos dos ambientes 

de negóciosa partirde pers- 

pectivas c olhares próprios 

da marca. Por isso, a inova- 
ção é um pilar transversal 
em todos Os nóssos Cursos, 

não apenas no estimulo à 

criatividade, mas, também, 
no processo, no método e 

na tecnologia inovadora, 

independentemente da 

área da proposta” explica 
odiretor. 

De olho nas constan- 

tes mudanças, a ESPM 
lançou Fecentementoe O 

curso matutino, um novo 

formato de pós-graduação 

que acontece das 7h às gh, 

para atender quem estuda 
antes do trabalho. “Outra 

novidade é que à partir 

do próximo ano teremos 
profo ssores internacionais 

ministrando disciplinas 

da pós-graduação e inte- 
grando os cursos online, 
Em 2022, teremos a parti 

cipação de uma profes- 

sora da Sorbonne, uma da 

Universidade de Coimbra, 
e um professor da Nova 

Information Management 

School (IMS) de Lisboa”, 
DOME. 

| TRADIÇÃO E MODERNIDADE EM UMA ESTRUTURA DE ENCHER OS OLHOS 

REFERÊNCIA EM COMUNICAÇÃO, NEGÓCIOS E ECONOMIA CRIATIVA, A ESPM INAUGURA NO INÍCIO DE 2022 

e Instalado no bairro 
da Elória, um marco da 

história do Rio de Janeiro, 
o Conjunto Arquitetônico 
Villa Aymoré conta com 

prédios construidos entre 
ós anos de 19208 CI9lo, 

e Tombado coma patri- 
mônio histórico e cultu- 
ral do município, q 
espaço é repleto de histó- 
rias marcantes desde os 
primórdios da cidade e já 
foi residência de familias 
deciasse ala. 

e Restaurado e adaptado 
em aco, após a escolhado 
Rio de Janeiro pará sediar 
os jogos Olimpicose 
Paralímpicos de 2076, 

SEU NOVO CAMPUS NO RIO DE JANEIRO, O VILLA AYMORÉ: 

à local se reintegrou à vida 
urbana com modernidade, 
mas sem perder seus valo- 

res históricos e culturais. 

s Com mais de E milmetros 
quadrados de área constru- 

ida, o complexoaçabade ser 
novamente restaurado, O 
espaço, totalmente tecno- 
lógico e contemporâneo, 
passa n abrigar os cursos de 
graduação e pós-graduação 
da ESPM na cidade. 

“Os dez prédios e o anexo 
do campus ESPM Villa 
Avmoré serão usados exclu- 
sivamente pela comunidade 
acadêmica, formada por 
cerca de oc alunos e 200 
funcionários professores, 

Política 

prendizado constante é requisito 
essencial para o profissional do futuro 
ESPM adota o conceito “lifelong learning” em todas as suas unidades - São Paulo, 

Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e no EAD 

REFERÊNCIA 
EM ECONOMIA 
CRIATIVA 
Entre os cursos ofereci- 

dos pela ESPM RI, vem se 
destacando à Mestrado 
Profisslonal em Gestão da 

Economia Criativa (que 

já está com as matrículas 
| abertas), que posiciona à 

escola como lider nessa 

| discussão, “Essa estrada 

tem muita interação como 
mercadoe conta com proje- 

tos importantes, como 
o que envolve a cadeia 
produtiva do carnaval dó 

Bão, o Muse do Amanhã e 

oMAC em Niterói. Todos 

trazendo a relação das 
indústrias criativas como 

desenvolvimento econá- 

mico da cidade através da 

inovação”, conta Tatauo, 

Voltado não apenas ao 
teórico, mas também à 

prática, o projeto Leader in 

Class val além da tradicio- 
nal palestra de executivos 
e conta com a participação 

de um profissional lider é 

referência de mercado para 
discutir o tema da aula, 
contextualizado a partir da 

sua experiência. “A partir 

de 2022, todas às disci- 
plinas de todos os cursos 

de pós-graduação, sejam 

presenciais onlineou EAD, 

terão ao menos uma aula 

neste formato, O projeto, 

ousado, apresentou resul- 

tados significativos neste 

ano, Por isso, pretendemos 
fortalecê-lo e torná-lo um 

grande diferencial dentro 

da nossa pós-graduação”, 
conta o diretor. 

As parcerias empresa- 

riais, parte do DNA da 

escola, prometem ser 

ainda mais fortes em 

2022, Cóm à Master Em 

Gestão para Inovação, em 

parceria como ITA;a pós- 

graduação em big data é 

Inteligência de Marketing, 

em parceriacomalBM; ea 

pós em Marketing de Luxo 

coma Vogue. 

E, graças à proximidade 

comomercado, outro pilar 
estratégico dentro da pós- 

graduação, à ESPM montou 

o DE Lab Digital Business. 
Coma ACE,uma das maio- 
res aceleradoras de negó- 

cios da America Latina, 

o curso adota o formato 

de laboratório e não tem 
matriz curricular. *O 

aluno submete seu projeto 
a uma banca composta 

por professores da ESPM 

é profissionais da ACE. 

Se aprovado, passa por 

um processo de acelera- 
ção durante um ano, com 

metodologia da ACE. Há 
um periodo comum a todos 

os projetos selecionados 

até chegar o momento em 

que a trilha é individual 

é acompanhada por um 
mentor. Na apresentação 

final, o projeto pode ser, 

inclusive, objeto de inves- 
timento” diz Tatsuo, 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR ELAB.GLOBO.COM 
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JUDICIÁRIO 

O reida... 

O STF já se prepara para alguma 
confusão nodia da posse de André 

Mendonça — só não se sabe ainda 

o tamanho dela. E o tumulto, cla- 
ro, deve ter Jair Bolsonaro como 

protagonista. Ao menos Cessed 

Temor QUE percorre cor redores 

importantes da Corte. O motivo é 

aobrigatoriedade de os convida- 
dos pa raa cerimônia estarem 

vacinadosou, se não estiverem, 
levarem um testede PCR. Suspei- 

ta-sequeorebelde presidente 

tentará entrar na sede do Supre- 
mo sem ter feito o exame (nin 

guém tem a menor esperança 
quanto a ter se vacinado até lá). 

confusão 

Como descascar esse abacaxi? À 
ideia mais aceita é que se instale um 

local de teste rápido contraa Covid 

na portaria para que Bolsonaro, 
enfim, comporte-se como um cida- 

dão civilizado. Será que vai dar cer- 

to? Evidentemente, num pais nor- 

mal tal questão jamais existiria. 

Campanha paralela 

Emsua silenciosa, mas nem tão 

discreta campanha paralela pela 
vaga do STE, que queria tomar de 

André Mendonça, Augusto ras 
chegou a fazer reuniões com sena- 
dores num famoso escritório de 

advocaciade Brasília. 

GOVERNO 

O tradutor 

Fabiano Guimarães, otradutor de 

libras oficial da Presidência da Re- 

pública, quer se filiar ao PL, legen- 
da adotada por Jair Bolsonaro para 
tentar a reeleição em 2022. Guima- 

rdes não decidiu ainda se val ser 

candidato, Tem sido incentivado a 

disputar, mas diz que, por ora, sua 
meta é continuar no governo. Ele 

ganhou destaque ao aparecer em 
quase todas as transmissões de Bal- 
sonaro desde o início de 2019. 

SENADO 
Hora de submergir 

Depois da derrota na sabatina de 

André Mendonça, Davi Alco- 
lumbre tentou novamente medir 

sua força. Aum grupo de senado- 

res, dmeaçõã atuar para derru- 

bar a votação da PEC dos Preca- 

tórios e impor um revés ao gover- 
no. Demovido pelos colegas, 

preferiu submergir. 

ahatra ghodrs Or) Mit dat cm 

Com João Paulo Satom, Marts SzpacanhopF e Nairá Trindade 

Falta 
de senso 
Se depender da mais recente versão 
do projeto de lei orçamentária para 
2022, 0 IBGE ficará sem recursos 

para fazer o Censo de 2020. Apesar 
de uma decisão do STF caté do ok. 
do Ministério da Economia de au- 

mentar a dotação inicial do órgão de 
R$ 2 bilhões para R$ 2,3 bilhões para 
o ano que vem, no relatório setorial 

da Comissão Mista do Orçamento 
está prevista a transferência de so- 
mente R$ 1.895 bilhão para a reali- 
zação da Censo. Em resumo, em vez 

de reajustar os recursos para que o 

recenseamento possa ser feito ade- 
quadamente, os distintos parlamen- 

tares resolveram subtrair quase meio 
bilhão de reais. 

ELEIÇÕES 2022 
Um verdão... 

joão Doria superou Eduardo Leite 

nas prévias e agora tem que lazer 
amesmo sabre Sergio Moro, que 

virou o candidato da terceiravia 

de maiorevidência no momento. 

Mas como fazê-lo se até maio é 
muito difícil os ponteiros das 

pesquisas se alterarem substanci- 

almente, de acordo com todos os 
especialistas? 
O entorno de Doria não tem Espe- 

rança que as pesquisas mudem 
até lã. Avaliam que só em meados 
de 2022 as alterações começam, 

difícil 

Então, a ideia é que até março Do- 

ria se concentre em entregar suas 
obras e realizações em 5ão Paulo. 
Qu seja, no verão Doria vai terque 

segurar abarra das cobranças e 
desconfianças pelos seus magros 
múmeros nas pesquisas. 

Outras passarelas 

O MDB sondou Luiza Brunet 

para filiar-se à legenda e disputar 

ura cadeira de deputada federal 

em 2022 pelo Rio de Janeiro. 

BRASIL 
Com um pé atrás 

Muita gente insiste em 

duvidar, mas as prega- 
ções de Jair Bolsonaro 

tem Elo Cm segmentos 

expressivos do eleito- 

rado, Um exemplo são 
asurnas eletrônicas, 

Uma pesquisa inédita 

do Ipec feita em todos 

os estados em setem- 
bro revela que 31% dos 

entrevistados discor- 

dam da afirmação “O 
resultado da eleição 

nas urnas eletrônicas é 

confiável” (58% con- 

cordam ) 

Rouba, mas faz 

A mesma pesquisa, 

aliás, mostra que, ao 

menos na teoria, o bra- 
sileiro rejeita o tradicio- 
nal“roubha, mas faz”. 

Apenas 28% dos entre- 

vistados disseram con- 
cordar com a frase: “O 

importante é ter um 

governo que faça muita 
COLA, TMESTNO QUE roube 

um pouco”. Um expres- 

sivo contingente de 

63% disse discordar da 
afirmação 

FUTEBOL 
Namarca do 
pênalti 

Avançou muito à pro- 
cesso de venda do Bo- 
tafogo e do Cruzeiro 

para grandes grupos 
estrangeiros. Dentro 
deummês,a XP, que 

coordena as duas ope- 

rações, deve anunciar 
Da NOVOS do nos d E] 

futebol desses dois 

clubes. Os favoritos 

nesta disputa são fun- 
dos de investimentos 

de países árabes e con- 

troladores de times 
EUPopeus 
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Selo de qualidade 
Um baú preciosa, de um gênio da muúsi- 

ca brasileira, começa a ser aberto para o 

público em 2022: 26 músicas inéditas 

de Pixinguinha, de um total de 50 ga- 

rimpadas no acervo do compositor que 
está no IMS e nos de outros músicos, 

Serão apresentadas puttia Série de 

shows nos CCRBs de Rio de Janeiro, 

São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, 

sdo chorus, sambas, polcas e tangos que 
vão das anos 1910 até 1960. Essas peças 
instrumentais vão ganhar letras de 

compositores contemporâneos. É por 

que há tantas obras de Pixinguinha 
inéditas? Henrique Cazes, o instru- 

mentista e pesquisador que liderou este 

resgate histórico explica: “Pixinguinha 
entregava partituras sem cópia para 

músicos amigos, por exemplo, assim 

como orquestrações ficaram dispersas; 
o baú ainda guarda surpresas”. Nodia 
22, uma live fará a prévia do show que 

será apresentado em 2022, com dez 

pnuúsicas instrumentais inéditas. 

Sem confete 
e serpentina 

O brasileiro adora carnaval, 
mas... otemorã Covid éainda 

mais forte da que a vontade de 

sair por aí se acabando nos 

trios elétricos e blocos. Uma 

pesquisa inédita da Quaest, 

feita em tado Brasil entre os 

dias 2e5 de dezembro, cons- 

tatou que 85% dos entrevista- 

dos são a favor de se proibiro 

carnaval em 2022. Apenas 9% 

querem a folia liberada (3% 
não respo nderam). Entre os 

evangélicos, o percentual dos 

contra sobe para 93% 

ECONOMIA 

Bilhões de grãos 

A Vale estã abrindo uma 
nova subsidiária, Ainda 

sem nome, aempresa vai 
vender areia. Á criação 

desta startup só foi possi- 

vel depois de uma resolu- 

ção da Agência Nacional 
de Mineração permitindo 

que as mineradoras co- 

mercializem os rejeitos 
das minas. À Vale tem a 

capacidade de produzir 

60 milhões de toneladas 
de areia por ano, cerca de 

25% do total da produção 

brasileira. 

Das costelas 

A propósitode novas 
empresas surgidas das 
costelas de gigantes, a 

Ambev tem o exemplo do 

Bees. O aplicativo foi 
criado há dois anos para 

atender pedidos de bares, 

restaurantes e varejo em 

geral que são clientes da 
cervejaria. Hoje é a gran- 

de aposta de negócio pa- 

ralelo da Ambev. Desen- 
volvidono Brasil, já aten 

de cerca de 800 mil esta- 

belecimentos locais — 

85% do total de clientes. 

E jáoferece 350 itens de 

outras empresas do setor 

de alimento. 

Olhona urna 

Depois da XP, Modalmais 
e Genial, mais um banco 

entrará na onda de divul- 

gar pesquisas eleitorais. À 
partir de janeiro, oBTG 
Pactual passa a publicar 

quinzenalmente levanta- 

mentos encomendados à 

FSB Pesquisas 

Éod igital, estúpido 

Um dos ângulos para 
sentir como a revolução 
digital mudou o cotidia- 

nobancário:hã20 anos, 

o Bradesco tinha 20 

milhões de clientes; 
desses, 5,5 milhões fre 

quentavam as agências 
pordia. Hoje, o banco 
possui 70 milhões de 

clientes, mas somente 
15 milhão vão às agén- 

cias a cada 24 horas. 

Emi) - Lab to darei Louro (arde globo cóm. bs 4 João Paio Second josopuila adcontimioglado com.br “Marta Srpacenhopl marta space nhopfe tra dolor“ Nara Trindade maira troncia dee oglabo com br” Eguipé co unalsuroja dire com he 

O QUE É 
A N.IDEIAS? 

estrategia de 

gente ouve o cliente, 

estuda o cliente e desenha 

a estratégia de comunicação: 

mo uma fazedoria, 

implementa essa estratégia 

em parceria comas agências 

e demais fornecedores 

de comunicação do cllênte 

NY 10h) b 
À FAZEDORIA 

DE COMUNICAÇÃO 

ESTRATEGICA DE =” 

NIZAN GUANAÃES. 
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Mauro Paulino / DIRETOR DO DATAFOLHA 

Baseado na análise de pesquisas, ele diz que a 
economia vai recuperar o protagonismo que havia 
perdido nas eleições de 2018 para a corrupção 
BERNARDO MELLO sesmado mifofirisgiaho com dr 

“QUANTO MAIS 
POBRE, MAIS 
PRAGMÁTICO 
É O VOTO 

=“m setembro, pesquisa 
Datafolha apontou que 

quase metade dos eleitores 
mais pobres reduziu consumo 

de alimentos como frango, 
legumes, feijão e laticínios, e 
muitos não conseguiam 

substituí-los por outros, 
como ovo. Como esses 
números se traduzem no 
cenário eleitoral? 

Hoje, metade dos brasilei- 
ros tem renda familiar men- 
sal de até dois salários mini. 

mos: 1sso quer dizer que à 

grande maioria, que decide 
a eleição, está te ntando so- 

breviver. Quanto mais po- 

breo eleitor, mais pragmáti- 

co é o voto. Como a fome 
cresceu, estamos falando de 

pragmatismo no sentido de 

precisar de dinheiro para 
comprar comida. Esse elei- 
tor vai escolher o candidato 

que mostrar mais condições 

e vontade política para re- 
solver isso. 

O Auxílio Brasilreúne as 
condições para credenciar 

Bolsonaro para esse papel? 
Eclaro que, num primeiro 

momento, o Auxílio Brasil 

pod e ter im pacto in 

na avaliação de Bolsonaro, 

porque o programa não 
atinge só quem recebe, mas 
sim aqueles que conhecem 

alguém que recebe. Mas se a 

inflação continuar a crescer 

no início do ano que vem e 
tirar o poder aquisitivo des- 

se auxílio, a maioria dos que 

recebem pode considerar 
que o dinheiro é insuficien- 

te para se alimentar. 

Além da inflação atual, como 
o senhor avalia que o cenário 
econômico tem afetado 

eleições presidenciais? 
Em 2006, o Balsa Familia fot 

decisivo para Lula se reeleger, 

e depois foi também decisivo 

para eleger Dilma Rousseff co- 
mo Smessora. Eraum CONTEx= 

SETA REL SODA 

Imagem. Mauro Pau no afirma que Bolsonaro terá o desafio de quebrar a identilicação dos mais pobres com Lula 

to totalmente diferente do atu- 
al. Lula fez com que o poder 

aquisitivo do salário minimo 

crescesse, em uma situação de 
estabilidade econômica. Não 

vejo perspectiva disso no mo- 

mento presente, com inflação 
acima de dois digitos. 

Por que mesmo após uma 
década fora da Presidência, Lula 
consegue manter a “memória” 
de programas sociais de seu 

governo entre os mais pobres? 

O Bolsa Família é muito di- 
retamente associado a Lula e 

adido EOVETIHS do FT PrTIC|LLO 

veio acompanhado de um pla- 
nejamento de comunicação 

muito forte, que ficou muito 

introjetado especialmente en- 
tre eleitores mais pobres do 

Norte e do Nordeste, Bolsona- 
ro terá que quebrar a identifi- 

cação desse segmento com 

Lula e trazer para ele, o que 
não é simples. Não sei até que 

ponto esses eleitores, que têm 
menor acesso à informação, 

associarão o Auxilio Brasil ao 
góverno atual, Mesmo com a 

mudança de nome, num pri- 

meiro momento, por exem- 
plo, OS CATÍDEs pa ra receber o 

benefício ainda são os do Balsa 

Família. Em 2018, de acordo 

com as pesquisas, Bolsonaro 
venceu a eleição entre ho- 

mens mais pobres, mas per- 
deu para (Fernando) Haddad 
entre as mulheres mais po- 
bres, E são essas mulheres que 
mais identificam o Balsa Fa- 
milia como um beneficio do 
governo Lula, porque são elas 
que recebem 

O auxílio emergencial trouxe 
algum impacto duradouro ou 

significativo para Bolsonaro? 
Oúnico momento em quea 

aprovação de Bolsonaro sur 
perou a reprovação foi entre 
agosto e dezembro de 2020,0 

que coincide com o maior mi 
mero de pessoas recebendo o 
auxílio de R$ 600 e uma dimi- 

De headphone a smartphone 
em 21x sem juros 

Samsung 

no Plano Vivo Família 60GB Anual 

Ta 

itéê 10% de cashback 
o cartão Vivo Itaucard 
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nuição de casos da Covid-19. 
Quando diminuiu o valor pe- 
la metade, a popularidade do 

governo piorou. Há um dado 
que considero importante na 

pesquisa Datafolha de seterm- 

bro: 57% dos brasileiros di- 

zem nunca confiar nas decla- 
rações de Bolsonaro, e isso so- 

para 61% entre os mais po- 

bres. Portanto, esse é justa- 
mente o público que mais re- 

provão presidente. 

Ou seja, a popularidade não se 

sustentou em um cenário 

econômico adverso... 

Tem um número que ihus- 

tra bem isso: em setembro, 

59% dos eleitores disseram 

ue a situação econômica 

do Brasil havia piorado nos 
últimos meses, Só isso já 

aponta para um cenário 

bem diferente em relaçãoao 
salto de popularidade que o 

Bolsa Família trouxe a Lula. 

Acorrupção, embora com 
menor força, ainda é citada por 
um contingente relativamente 

grande de eleitores como um 

dos principais problemas do 
país. Qual deve ser a relevância 

desse tema na campanha? 

Vejo que a economia vai re- 

cuperar o protagonismo no 
processo eleitoral que havia 

perdido em 2018 para a cor- 
rupção. Já fizemos pesquisas 

que mostraram que o eleitor, 
de certa forma, aceita a cor- 
rupção desce que tenha uma 
condição de vida melhor. E 

uma triste realidade, mas é o 

pragmatismo que temos ob- 
servado em diversas eleições. 
E um tema que mobiliza mui- 

to mais a classe média, que 

tem seu prato de cada dia Ea- 

rantido, doque os mais pobres. 

8) Loja Vivo x) vivo.com.br/natal (E) App Vivo 

do plano é parcelamento em https Celrot/tlageu ma loja mais próxima, Imagem meramente Mustrativa, F F 

or A vista do Samsgng Galaxy AGes 56: R$ 1.209,00, Oferta válida de 10/12/2021 a 16/12/2021 e sujelta a disponibilidade e alterações sem aviso prévio, Consglte condições 
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ELIO 
GASPARI 

o, 
globo gaba coesa fepinido 
ator ae go des gheihas cor to lr 

A linha do 
almirante 
da Anvisa 

olso naro pintou-se para titia 

nova guerra: 
“Estamos trabalhando agora 

com a Anvisa, que quer techar 
uv espaço aéreo. De novo, por- 

ra* De novo vai começar esse negócio?” 

A Anvisa nunca sugeriu que se fechasse 
o espaço aéreo mas, diante do surgimen- 
to de uma nova variante do virus, o presi- 
dente anteviu uma nova batalha. Ele não 
gasta da vacinação, preferia cloroquina e 
prefere viver no mundo da negação, su- 
pondo que com isso defende a economia, 

Há um ano, Bolsonaro dizia que a vacina 

CoronaVac não seria comprada, Com- 
prou-a. Condenava o isolamento social e 
teve que aceitá-lo, 
De fato, pode ser que comece tudo de 

novo, porque o governador João Doria 
anunciou que instituirã o passaporte de 

imunização em São Paulo. Ele comproua 

vacina chinesa e em janeiro começou a 
aplicá-la. 
A nova encrenca de Bolsonaro com a 

Anvisa foi um retrato da disfuncionalida- 

de de seu governo: Com mais de 600 mil 
mortos, o governo federalainda assim te- 
ria algo de que se orgulhar. O Brasil está 

chegando perto da marca de 300 milhões 
de doses aplicadas, com cerca de 65% da 
população imunizada. Apesar disso, Bol. 

sonaro prefere procurar uma nova briga. 
Arrumou um ministro da Saúde capaz 

de dizer que prefere perder a vida à liber- 
dade, como se esse dilema estivesse na 

mesa. Depois de ter fritado dois minis- 
tros que tomaram o partido da ciência e 
deter amparado umgeneral desastroso, o 

capitão sente-se confortável com o médi- 
co Marcelo Queiroga. É seu estilo, mas 
não precisava chamar a Agência de Vigi- 
lância Sanitária para a briga. Primeiro, 
porque a Anvisa é um órgão independen- 

te, Além disso, porque está atirando em 
um quadro de sua tropa, o médico e almi- 

rante Antonio Barra Torres, cujo pecado 

seria ter traçado uma linha no chão, além 
daqualnão pisaria, 
Barra Torres pode ser visto como um 

exemplo do oficial que atendeu ao cha- 

mado do capitão. Militar e cavaleiro da 
Ordem de Malta, foi colocada na direção 
da Anvisacem marçode 2020, quando os 

mortos pela Covid eram cínico, acompa- 
nhou Bolsonaro numa manifestação que 
desafiava a pandemia eo Supremo Tribu- 
nal Federal, Ele não se entendia com o 
ministro Luiz Henrique Mandetta e ti- 

Imóvel diferenciado; tríplex do Guarujá será sorteado 
Empresário, que comprou imóvel do caso envolvendo o ex-presidente Lula, diz que apartamento 'faz parte da história do Brasil' 

NATÁLIA PORTINARI 
duas portinha ógirãs cor dr 

o triplex do Guarujá por R$ 
2,2 milhões em 2017, agora 

tráse desfazer do imóvel 

nha tudo para virar um daqueles alopra- 

dos que o general Pazuello levaria logo 
depois parao Ministério da Saúde, 

Sem estridência, Barra Torres afastou- 

se do negacionismo, Recusou-se a patro- 
cinar as virtudes da cloroquina e disse 
coisas desagradáveis, tais como: “Esta- 

mos trabalhando no mundo real, que é o 

mundo científico”, ou “Vamos deixar de 

bobagem e vamos vacinar”, 
Quando foi pressionado, o almirante 

deu um recado críptico: "Meu limite está 

muito longeainda. Tenho 32 anos detrei- 
namento militar”. Coma tem mandato e 

dirige uma agência independente, não 

cabia na frigideira em que foi jogado ge- 
neral Santos Cruz. O almirante preser- 
voua credibilidade da Anvisa, evitou ba- 

te-bocas e provocações. Não se colocou 
como um ativo contraponto adissemina- 

ção de superstições. 

Barra Torres. ão contrário do general 

Pazuello e do “coronel” Queiroga, não é 
candidato a nada. E raro que oficiais da 
Marinha se metam em política eleitoral. 

Não se pode saber e rumo tomará a 

briga pela exigência do passaporte. Afi- 

de Brasília. Na semaria pas- 
sada, o Ministério Público 

Federal reconheceu a pres- 

nal, Bolsonaro e Queiroga produziram 
umagambiarra. O governador João Doria 
venceu as batalhas da vacinação e da Co- 
ronaVac, e é candidato a presidente da 

República, 
Uma coisa écerta, Bolsonaro não precisa- 

va encrencar com a Anvisa. Até porque, no 

atacado, a agência tem razões para se orgu- 
lhar de sua conduta durante a pandemia. 

Destruição criadora 

A financeira digital Nubank tornou-se o 

banco privado mais valioso da América La- 
tina, superando as grandes casas brasilei- 
ras. Seu valor de mercado chegou a US$ 

47,6 bilhões. Conseguiu isso em apenas oito 

anos de operações. 
Úito anos parecem ser um tempo mágico 

para a destruição criadora do capitalismo 

no mercado financeiro de Pindorama. Fun- 
dado em 1943, o Bradesco tornou-se o mai- 
ot banco privado do país em 1951 Como? 

Amador Aguiar, seu patriarca, percebeu 

que os grão-senhores da banca não gosta- 

Domingo 12122021] O GLOBO 

vamde pente com púLicos sobrenomes é sa- 

patos sujos. Diante disso, decidiu que as 
mesas dos gerentes ficariam na entrada das 

agências eos funcionários deveriam ajudar 
os clientes a preencher cheques. Em algu- 

mas cidades do Paraná, as agências do Bra- 

desco chegavam antes da luz elétrica, 
O Nubanke seus similares fazem coisa pa- 

recida no mundo digital de hoje, correndo 
atrás deuma fatiade consumidores deixada 
de lado pela grande banca. Facilitam os con- 

tatos com a clientela e abrem mão de taxas 

lucrativas, porém antipáticas. 

DESTRUIÇÃO DESTRUIDORA 
A gigantesca United Health, dona da ope- 
radora brasileira Amil, livrou-se de sua 

carteira de planos de saúde individuais, 

com 370 milclientes. Pagou R$ 3bilhões a 
umafinanceira paraqueela ficassecomos 
contratosesuas obr ipações. 

Para a empresa, foi um bom negócio, por- 
que aoperação dava prejuízo. Sóa tempo di- 
rão que acontecerá com os clientes. 

Na melhor das hipóteses, fica tudo igual. 

Na pior, os clientes vendidos, quando de- 
satendidos, deverão recorrer à justiça. 

No século XIX, a Santa Casa de Miseri- 

córdia do Rio de Janeiro pós um anúncio 
nos jornais pedindo aos donos de pessoas 
escravizadas que parassem de depositar 

negros doentes em seus cemitérios. 

FRANCIS CANTOU A PEDRA 
Paulo Francis foi um jornalista brilhante 

e implicante, O caso de Daniel Ortega, 
que chegou ao poder na Nicarágua no se- 

culo passado e está agora no quarto man- 

dato, mostra que havia sabedoria na sua 
implicância 
Nos anos 1990 ele pegavano pé do guer- 

rilheiro sandinista porque, numa passa- 

gem por Nova York, ele comprou um ócu- 
los de grife, 
Parecia ranhetice. Era premonição. 

O guerrilheiro passou à usar lentes de 
contato, mas tem a mulher na vice-presi- 
dência e suas famílias estão bem postas 

navida. 

A COVID DE TRUMP 

Mark Meadows, chele de gabinete de Do- 

nald Trump, revelou queo presidente-ma- 
chão que desafiavao coronavirus foi ao de- 

bate com Joe Biden em outubro do ano 

passado tendo testado positivo para a Co- 
vid, Dias depois, levaram-no para o hospi- 
talcomataxa de oxigenação do sangue em 
86%, indicando perigo para um homem 

de sua idade. 
Melharou a marca do tempo que se passa 

para que se conheça o estado de saúde de 

um presidente americano. À patranha se- 
gundo a qual estava tudo bem levou pouco 
mais de um ano para prevalecer. 

Em 1963, depois de levar um tiro na ca- 

beça, o presidente John Kennedy chegou 
morto ao hospital, mas esse detalhe levou 
tempo para ser aceito, 

Em 1981, 0 presidente Ronald Reagan 
tomou um tiro no peito e sua turma espa- 
lhou que ele entrou no hospital fazendo 

Ee Era mentira. Com um pulmão per- 

rado, tiraram-no do bico do urubu. 

queria usar o imóvel para 
uma ação promocional, já 

que acreditava que usar à 

potencial de midia seria 
mais vantajoso do que ven- 

der para um comprador 

individual no mercado. 

— Quem sabe, se agente 
puder fazer uma campanha 

onde eventualmente uma 

ARS Bandas gago 

oe: empresário Fernando 
Gontijo, que arrematou 

1 Mis 

Venda / Conserio / Fabricação 
Pago na hora em dinheiro 

por meio de um sortejona 
internet, Segundo ele, o 

apartamento “faz parte da 

história do Brasil” e, por 
isso, merecia ser lançado no 
mercado de uma forma 
diferenciada. 

Uma plataforma irá ven- 
der assinatura mensal para 
quem quiser participar do 

sarteio. Durante quatro 
meses, outros prêmios, 
como televisorese carros, 
por exemplo, também serão 

distribuídos. 
O prêmio finaléo triplex, 

que levou à condenação do 

ex presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Três anos 
depois do julgamento em 
segunda instância, o Supre- 

mo Tribunal Federal anu- 
lona condenação, e o pro- 
cesso foi enviado à Justiça 

crição das acusações contra 
gex-presidente e pedivo 
dE uivamen to do proCEsso. 

— Desde o meu investi- 

mento inicial, eu sabia que 
oimável tinha um valor do 

ponto de vista de mercado 

imobiliário e tem um valor 

de mídia espontânea, Co- 
mo ele é um imóvel diferen- 

ciado, sua colocação no 
mercado tinha que ser de 
uma forma diferenciada — 

disse Gontijo. 

Desde que adquiriu o imó- 

vel, Gontijo diz ter feito 
manutenções periódicas e 

instalou umar-condiciona- 
do. O triplex no litoral pau- 

lista nunca foi ocupado. O 
sorteio foi revelado pelo 
jornal"Folha de S.Paulo” e 

Nunca ocupado. Triplex no edfico So'aris foi comprado por empresárioem 2007 

confirmado pelo GLOBO. 

Em 2020,0 empresário já 
pensava em fazer uma espé- 
cie de rifa par conta pró- 

pria. No Brasil, a Caixa Eco- 

nômica Federal temo mo- 
nopólio sobreos sorteios e 
exige que promoções do 

tipo estejam vinculadas à 
compra de um produto ou 
serviço. Por isso, Gontijo 

aptou pelo aplicativo, que 

vende uma assinatura e está 

autorizado pela Loteria 
Federal, segundo ele, 

— Não é somente um 
valor por metro quadrado, 
É um imóvel que faz parte 

dalhistária do Brasil, E um 

imóvel famoso que desper- 
ta curiosidade, 
Gontijo desdeo início 

pessoa de recursos finan- 
ceiros limitados puder par- 

ticipar e ser venc edor, a 

pessoa também irá virar a 
chave do triplex e a condi- 
ção socioeconômica de sua 

tamília — afirmou. 

O processo de Lula sobre 
o triplex começou a trami- 
tar na justiça em maio de 

2016. A força-tarefa da La- 
va-Jato sustentava que o 
ex-presidente teria recebi- 

do o apartamento como 

propina da construtora 
ODAS por contratos obtidos 
pela empresa na Petrobras. 

Lula chegou a ser preso por 
esse caso, emabril de 2018, 
mas foi solto em novembro 

de 2019 após o STF mudar 

de entendimento sobre 

prisões após condenações 
em segu nda instância. 
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Petistas reagem à aproximação com Alckmin 
Dirigente do partido e ex-ministro de Lula argumentam que o PT sempre fez oposição às gestões do 

ex-governador de São Paulo e afirmam que sua chegada à chapa presidencial pode esfriar a militância 

SÉRGIO RECO 
secpão rmoiiso egloba core be 
Si Ra LE 

Er ra venha sendo ven- 
tilada nas últimas sema- 

nas, à possibilidade dequeo 

ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin seja vice 

do ex-presidente Luiz Iná- 

cio Lula da Silva em 2022 es- 
tã longe de ser uma unani- 

midade no PT, Próximos a 

Lula, o deputado federal Rui 

Falcão (SP) e o ex-ministro 
Luiz Marinho, presidente 
do partido em São Paulo, 

criticam a ideia. 
Lula e Alckmin se encon- 

traram na semana passada, 
na casa do ex-dep utado Ga- 

briel Chalita. Os dois vêm 
trocando elogios públicos, 

apesar de adiscussão sobre a 

composição da chapa ainda 
não ter sido tratada direta- 
mente. O ex-governador de- 
ve deixar o PSDB nos próxi- 

maos dias, mas ainda não in- 
formou em que partido se fi- 

liará nem se pretende con- 

correr ao governo do estado 
mais uma vez. 

Falcão e Marinho citam 

pontos que consideram ne- 

gativos dosgovernos de Alck- 
min em São Paulo como ar- 

pgumento para se colocarem 

contra a aliança. Nos 12 anos 
em que comandou q estado 
(2001-2006 e 2011-2018), 

Alckmin enfrentou oposição 
dura do PT. 

— O Alckmin viria por 

ERIC Dan PASS dE 

qual partido? Para fazer q 

quê: Com qual programa? É 
a simbologia? O Pinheiri- 
nho (área da cidade de São 

Jusé dos Campos desocupa- 

da em janeiro de 2012 du- 
rante ação da PM marcada 

por denúncias de violên- 

cia), as brigas com professo- 
res, as quatro gestões de pri- 

vatizações e de arrocho? Es- 

sa é a herança dos tucanos 
aqui em $ão Paulo, O fato de 
ele sair do PSDB não apaga 

essa história — afirma Fal- 

cão, ex-presidente do PT e 
integrante da Executiva da 
sigla, 

Na visão do deputada, a 

aliança ainda poderia “esfri- 
ar” amilitância: 

Dividida. Rui Falcão e Luiz Marinho se opõem publicamente à hipótese de que 0 ex-governador Gersido Alckmin sea woe de Lula nas elesções do ano que vem 

— Em uma campanha que 
p recisa de due rritoen to, 

você val botar um anestests- 

ta? O cara é um gelo. 

TRATAMENTO RESPEITOSO 
Apesar dascríticas, háno PT 

quem esteja mais aberto pa- 

ra a composição com Alck- 
min, Eles lembram que, no 

cargo de governador, ele 

manteve boa relação com 

Lula e Dilma Rousseff, en- 
quanto eram presidentes, € 
Fernando Haddad, durante 

sua passagem pela prefeitu- 
ra paulistana. Às discussões 
mais rispidas, argumentam, 
ocorreram nas campanhas 
eleitorais. O próprio Lula já 
disse que ele e o ex-tucano 

ESA S0u Diiclhs had -doiE 

não têm diferenças “irre- 
conciliáveis . 
Falcão também acha que o 

cenário hoje é muito dife- 

rente do de 2002. Na ocasi- 

ão, Lula escolheu o empre- 
sário mineiro José Alencar 

para ser o seu vice. 

— Quando escolheuwo Alen- 
car, o Lula tinha as restrições 

da inexperiência e da falta de 

credibilidade. O vice ali funci- 

ONO COM LIM complemen- 

to importante. Hoje, o Lula 

não carece de experiência e 

temgrandecredibilidade por- 
que já fez um monte de coisa. 
Pode-se gostarounão, mas to- 

do mundo reconhece. 

A escolha de Alckmin, ar- 
gumentam os entusiastas 

MAREOS ALLE road aá 

E. É 

dessa chapa, serviria para 

dar um sinal de união de an- 
tigos adversários, que p ode 

ser positivo em um ambien- 

te político tão conflagrado. 

Alckmin ainda goza de pres- 
tigio junto a empresários é 

setores do agronegócio, o 

que pese ser útil também. 
Falcão argumenta que a 

discussão sobre o posto de 

vice não deveria acontecer 

neste momento, 

— Agora é hora de discutir 

programa, reunir forças e 

iniciar a organização da 
campanha. Temos que ver 
quem são os aliados, que 

programa vamos propor. 
já Marinho não fecha to- 

talmente as portas para à 

composição com Alckmin, 

mas diz queos debates sobre 

os problemas deixados pela 
gestão do ex-governador 
precisam ser colocados. 

— No estado de São Paulo, 

nós temos um adversário 
histórica que se chama 

PSDB. O PSDB teve como 

governador por 12 anos um 
cidadão chamado Geraldo 

Alckmin. (Nesse tempo, 

houve) O atraso do engaja- 
Inento ind ustrial, odesastre 

na rede de educação, na se- 

gurança pública. 

NEGOCIAÇÃO COM PSB 
Para o presidente do PT de 

São Paulo, o partido precisa 

analisar outros nomes: 
— Se chegar lá na frente, e 

tor para derrotar o neotas- 

cisma, você engole sei lá 
quantos Alckmins, Mas não 
tem alternativa? 

Paraa negociação vingar, 

Alckmin teria que se filiar 
ao PSB, que, por sua vez, 

exige o apoio do PT em seis 

estados, entreeles São Pau- 
lo, para fazer parte da cha- 

pa de Lula. O PT tem mos- 

trado incômodo com as 

condições apresentadas 
pelo partido, mas as nego- 

ciações seguem em anda- 

mento. Não há garantia, 
porém, que esse será oca- 
minho adotado pelo ex-go- 

vernador. Ele também co- 

gita sair candidato ao go- 
verno do estado pelo PSD. 
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Políticos bolsonaristas 
lideram bloqueios de 
seguidores nas redes 
Dados são de ferramenta criada pela Abraji e pelo Congresso em 

Foco; projeto em tramitação na Câmara quer impedir restrição 

oro, 

S.:Nar 
A ESCUTA DAS REDES 

JAN SIELAS E LICAS MATHIAS 

pole sDegiibo cam br 

P rovado no grupo d e tras 

balho da Câmara dos De 
putados, o projeto de lei que 
analisa a legislação sobre fake 

news prevêem um deseusar 

tipos que agentes públicos se- 
pátr impedidos de bloquear 
seguidores em suas redes so- 

ciais, A restrição é vista por es- 

pecialistas como ameaça à Lei 

de Acesso à Inh rmação e tem 

pnotivado Ações judiciais. Da- 

dos reunidos por plataformas 

que acompanham os bloquei- 
os apontam que os campeões 

na falta de tr ansparência são 

políticos bolsonaristas. 

A ferramenta Bolos Anti- 
Block, criada pela Associação 
Brasileira de Jornalismo Inves- 

tigativo (Abraji) e pelo site 
Congresso em Foco, já Tegis- 

trou pelo menos 558 bloquei- 
os de autoridades desde 12 de 

abril deste ano. O campeão de 
bloqueios E presidente Jair 

Bolsonaro (PL), com 122: e 

apoiadores de seu governo do- 
minam o "top 10, 

Nesse grupo, estão Abra- 
ham Weintraub (70), Marco 
Feliciano (45), Flávio Rolso- 
naro (44), Carla Zambelli 

(301, Ricardo Salles (25), Os- 

mar Terra (25), Eduardo Bal- 
sonaro (23)e Luiz Philippe de 

Orleans e Bragança (21). Poli- 
tios deoposição, DOER DS PO 

vernadores de São Pauho, Inão 

Doria (5), e do Maranhão, 

Flávio Dino (2). a presidente 
do PT Gleisi Hottmann(Zieo 
senador Randolfe Rodr igues 

(2). também estão no rol. 
Em agosto, 4UNG Human 

Rights Watch publicou um re- 

latório com 176 perfis, entre 

jomalistas, congressistas E L- 

Huenciadores, banidos por 
Bolsonaro, À conta da própria 

instituição foi bloqueada pelo 

chete do Executivo e. mais re- 

CETTE, também toi bani- 

da pelo ministro da Educação, 
Milton Ribeiro. 

Segundo a ONG, as restri- 
ções se tornaram “uma prática 

contínua por parte de mem- 
bros do governo Bolsonaro” 
que “impede que pessoas par- 

tidipem-do debate público e vi- 

úla liberdade de expressão”. 

Os bloqueios do presidente 
levaram o professor de Direi- 

to da Unidade de Ensino Su- 

perior Dom Bosco, no Mara- 

nhão, Thiago Comes Viana a 

coletar uma série de casos de 

restrição de perfis nas redes 
sociais. Ele ingressou, em 

2019, com uma ação popula 

para pedir à ilegalidade do 

bloqueio. A ação tramita na 

Justiça Federal, em Brasilia, 

DIREITO À INFORMAÇÃO 

Para Viana, autoridades impe- 
direm pessoas de acessarem 

sLxas publicações Fere o direito 

de acesso à informação, que é 

garantido peia Constituição, 

Além disso, dificulta a fiscali 

zação do poder público pela 

sociedade. 
=> [) bloqueio de usuários 

por parte de autoridades pit 

blicas compromete q acesso à 

inha WTNAÇÃO, OQUE prejudica O 

próprio exercício da cidada- 

nia, portanto é prática ilegal — 

diz o protessor de Direito, ao 
apontar riscos desse cercea- 

mento. — A falta de transpa- 

rência de um governo é terre- 

no fértil para corrupção por- 
que impede o controle social 

RANKING 

EX-HINISTRO DA EDUCAÇÃO 

Abraham Weiatraub 

dá DEPUTADO Marco 

e Faliciano (PL-SF) 
A = 

e. SENADOR Flávio 
Bolsonaro (PL-R) 

DEPUTADA Caria 

Zambelll (25! -5F) 

EX-MIMISTRO DO MEIO 

AMBIENTE Ricardo Salles 

DEPLTADO Osmar 
Tema (MDE-R5) 

DEPUTADO Eduardo 

Bolsonaro (PEL-SP) 

Fonte. Bolos Anti-Biocã 

exercido pela sociedade civil. 
Como ainda não hã defini- 

ção jurídica sobre o tema —o 

que pode ser mudado com à 
aprovação do PL das Fake 

Nuas =, USUÁrios são obriga- 

dos a recorrer à Justiça quando 

têm vacesso vedadoa pertisde 
agentes públicos. Após o ex- 

ministro da Educação Abra- 

ham Weintraub bloquear a 

professora e pesquisadora da 
Universidade de Brasília 

(UnB) Debora Diniz, poi 

exemplo, um grupo de 1 ad- 
vogadas entrou com um man 

dado de segurança contra a 

restrição. Elas argurmentaram 
que o Twitter oficial de um 

agente público do alto escalão 

DEPUTADO Luiz Philippe de ' 
Orleans e Bragança (FSL-5P) ; 21 

NE DE SEGUIDORES 
Ti! 

Budd 

30 

25 

25 

23 

SEMADOS Alvaro Das (PODEMOS-PR) 12 

E DEPUTADA Bia Kicis (PEL-DF) 

Editoria de Aria 

do governo não é apenas uma 
conta pessoal, mas um canal 

de diálogo comos cidadãos. 

Ainda segundo dados da 
Bolos AntiBlock, o cargo de 

deputado federal éo que mais 
bloqueia (41,4%). seguido pe- 

lo de presidente/vice-presi- 
dente (21,86%) 2 o de minis- 

tro (18,82%), Dentre as dez 

áreas de atuação mais bloque- 

adas, estão jornalistas (101); 

profissionais de Direito (58), 

Educação (40). Publicidade 

(35) e Administração (25): 
estudantes (22) profissio- 

nais de Comunicação (21). 

Desenvolvimento de Sottwa- 

re (15je Artes (14) e funcio- 
nários autônomos (13). 

CAR NA SAUDE: 
Cuidados com a visão paraquem passoudos40 anos 

Com o passar dos anos, os olhos podem começar a apresentar 

algumas dificuldades no dia a dia. Você já sentiu algum desconforto 

lendo jornal ou uma dor de cabeça que parece não passar? 

Nesta live, vamos tirar dúvidas sobre a saúde ocular e conhecer novas tec- 

nologias de lentes que proporcionam maior bem-estar. Não perca. 

TESE senao 
AS 16h 

Inscreva-se 

[let [ml 

Transmissão 

Dr. Cesar Lipener 
Médico Dlisimologista 

GO O Globo - Marie Claire 

"Visito soy médico oftalmologista para orientação e um diag 

ator e Embaixado) 
vVarniux Br 

Patrocínio 

mbaixadora 

Política | 31 

Nos Estados Unidos, o ex- 
presidente Donald Trump foi 

obrigado pela Suprema Corte 
adesbloquear usuários das re- 
des sociais. O tribunal enten- 

deu que perfis na internet — 
TES É put e ar PRESSA = 

quando usados por autorida 

des públicas para fazer anún- 
cios, divulgação de dados e in- 

formações de interesse públi- 

co, devem parantir a todo e 
qualo VET cidadão o direito ao 

acesso atais infor mações. 

LIBERDADE VIOLADA 

Crentendimento da Justiça foi 

O mesmo em prucrsasos ie] 

México, em 2017, quando um 

jornalista foi bloqueado no 
Twitter pelo perfil pessoal do 

promotor de Veracruz Jorge 

Winckler Ortiz; e na Costa Ri- 

Ca, depois cque um untermanta 

foi impedido de interagir nas 

publicações do perfil obicial da 

presidência do pais. Na ocasi- 
ao em sÚL2, 0T arpo Era OCU- 

pado por Lavra Chinchila. O 

caso chegou à Suprema Corte 

e no julga IMEerto, 05 Maristra- 

dos consideraram que o cida- 

dão teve a sua liberdade de ex- 

pressão violada. 
No Peru, no entanto, um 

internauta foi bloqueado, em 

2015, pelo então pre sidente 

do Conselho de Ministros, 

Pedro Cateriano Bellido. Ele 

tentou reverter a ação na Jus- 

tiça. O caso foi à Corte Cons- 
titucional em 2019, e o en- 

tendimento foi EJuHE pedido 

não tinha fundamento, já 
que há contas do Conselho 

de Ministros e da Presidên- 

cia da República para trans- 

mútir dados oficiais. Já na Po- 
lônia, o jornalista Norbert 

Ortowski foi impedido de in- 

teragir na página no Facebo- 
ok do prefeitode Ciechanáw, 
Krzysztof Kosiski, 

Ss 
ESSILOR 

Ana Lucia Azevedo 
Repirar cial Globo 

vVariluxX. OGLOBO marie claire 
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Elos tata 

Ritmo eleitoral. Na foto à esquerda, Castro, aplaudido por Reis. ergue um termo de convénio ass.nado às pressas no início de uma apenda movimentada que inclwu apresentação de coral infant | (30 centro] ed scursos a0 lado de políboos 

Maratona em Caxias vira 

ensaio para Castro e Reis 
Prefeito roda 14 endereços em cinco horas para se cacifar na corrida 

ao Senado, e governador tenta ganhar bagagem para reeleição 

BERNARDO MELLO E 

MARCELO REMIGHO 
policsthogiato com és 

Cc: tze endereços visitados 

emcinco horas, num 
percurso de quase 50 quiló- 
metros, Os mimeros que 

parecem os de uma maratona 
correspondem à agenda or- 
ganizada na última quarta- 
teira pelo prefeito de Duque 

de Caxias, Washinpton Reis 

(MDB), para receber na cida- 
de o governador do Rio, Cláu- 

dio Castro (PL), numa prévia 

da campanha de 2022 e da 

disputa por vaga ao Senado, 
O péripl 3 por Caxias teve 

anúncios de reformas em três 

unidades de saúde, com di- 
reitoa hreve apresentação de 

um coral infantil, e a inatgu- 

ração de outras quatro, todas 

municipais —incluindo um 
hospital veterinário, no qual 

Reis descreveu o governador 

como “um apaixonado por 

animais” ao justificar sua 

presença. Houve ainda visi- 

tas à três obras de pavimenta- 

ção feitas em convênio como 

governo estadual, duas inau- 

gurações de praças e uma 
reunião com empresários. À 

esta altura, no sétimo com- 

promisso do dia, Reis comen- 

touque estava tir ando o 

couro do governador coma 
agenda. 

O pontapé inicial, descrito 

como “Tançamento do Centro 
Tecnológico de Duque de 
Caxias , Ocorreu em uma área 

descampada no bairro Sara- 

puí no qual só uma placa e um 
banner posto às pressas, debai- 

xode chuva, mdicavam haver 

alguma obra. Próximo à uma 
UPA e auma creche, o local 

foi tomado par um séquito de 

vereadores e funcionários 

municipais, vários de crachá, 

que seguiram a comitiva ao 
longo da tande e da noite. 

Durante a agenda, Castro 

alternou afagos a Reis com 
discursosde que busca 

atender “todos os 92 muni- 

cipios”, frase que repetiu ao 

ser abordado pelo GLOBO, 
Questionado, enquanto 

embarcavaão lado de Cas- 

tró, sea cena se repetiriana 

campanha de 2022 cama 

colegas de chapa, Reis não 

escondeu à expectativa. 
— Estou gostando dessa 

conversa — afirmou, 

Momentos antes, Castro 

havia afirmado na inaigura- 
cão-de um posto de saúde que 

havia “muita gentecom ciú- 

me” do prefeito por andar 

tanto aseu lado. Filiado ao 
PL, oguvernador deve dividir 

palanque com o presidente 

Jair Bolsonaro, que tem inte- 

resse em lançar aliados ao 
Senado nos estados. Na fila 

pela vaga também estã o 

senador Romário, do mesmo 
PL, candidato à reeleição, 

Para Reis, que póde condor 

terese recleper em 2020 

graças a uma liminar do Tri 
bunal Superior Eleitoral 

(TSE) que suspendeu uma 

inelegibilidade por crime 
ambiental, a corrida pelo 
Senado é um das poucos ca- 

minhos desobstruidos, já que 
dois irmãos, Gutemberg e 
Rosenverg, devem concorrei 
anovos mandatos como de- 

putado federal e estadual, 

respectivamente. Se deixar a 
prefeitura, quem assume é 

seu tio Wilson Reis. Outra 

opção ainda estudada é ser o 
vicena chapa de Castro. 

—Claró que acoligação 

depende de decisões nacio- 

nais, mas mesmo que não 

esteja na chapa, caminharei 
junto ao governador — diz 

Reis, que minimiza o possivel 
embate com Româánia, — E 

um bom senador, mas só 

preciso de um voto a mais. 

Aincia que não consiga a 
vaga nachapa, Reis garantiu 

com Castro a transferência de 

duas UPAs para o município, 
ecomaporte de R$ 20 mi- 
lhões do governo. 

Preteito e governador tarm- 

bém anunciaram amumicipa- 
lização do Hospital Estadual 

Adão Pereira Nunes, quase na 

mesma hora em que o secre- 
tário estadual de Saúde, Ale- 
xandre Chieppe, assinava um 

oficio informando que ainda 

não havia decisão sobre trans- 

ferir a unidade à prefeitura 

Estrategicamente, o supos- 
to termo de municipalização 

foi assinado em outro local, e 
avisita ao Adão Pereira Nunes 

toi aúnica pulada na marato- 

na. Questionado na véspera, 
Reis havia reconhecido que 

faltavam “algumas burocraci- 

as, mas disse que bastaria "já 
entrar no hospital reforman- 
do" e ele estaria, na prática, 

municipalizado. Na sexta, 0 

POVErno recuoue disse que 
não houve municipalização, 

mas sim a assinatura de um 
“termo de melhorias”. 

Para se cacifar na corrida 
eleitoral, Reis percorreu oito 

municípios em eventos ofici- 

ais desde o fim de outubro, 
incluindo viagens de mais de 

quatro horas ao Norte cao 
Norveste Huminense. As 

visitas têm ocormido mesmo 

em dias de semana. 
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À primeira e a maior rádio do 

Brasil que só toca notícias. 

Qmiles, 900) QUINTOANDAR 

GG RIO 
Portof Bupo 

"PATROCÍNIO 
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TRISTEZA, DESCULPAS E CARTA PSICOGRAFADA 

Boate Kiss: relembre o julgamento 
MAWES  Aofimias der dias de jbri, quatro réus foram condenados por homicídio 

Pacia, 

ACESTAE 
APENTE 
O CEUULER 

PARA 
QuE: L E+ 

MINICASAS, MAXIVIDAS 
Cada vez mais brasileiros buscam 
moradias alternativas e ecológicas 

potes DE Cos DATAS 

Mudança de vida, Robson Lumardie Be 

EDUARDA GRAÇA 
nua do gra coitado om iu 

alo ai LO 

à quatro anos, o estatistco 

Robson Lunardi, 39 anos, 

ea especialistaem turismo Bel 
Albernoz, 45, viviam com o h- 

lho João Pedro, 6, em uma bela 

casa de 167 mº na Zona Ceste 
de São Paulo. Eram, definem, 

“uma família típica de classe 

rnédia, com sonhos Idem": 

— Ou seja, trabalhávamos 
cada vez mais para consumir 
cada vez mais e ter mais col- 

sas. Até que tivemos bumout, 
Foi em nossas licenças médi- 

cas que percebemos que o 
custo daquela vida era muito 
alto. Era preciso mudar. Mu- 
dar mesmo — conta Lunardi, 

O casal investiu em alimen- 

tação saudável, com menos 
carne. Depois veio a husca pela 
sustentabilidade e o lixo zero. 

Logo estavam usando apenas 
metade do espaço em que vivi- 
am, Até que à algoritmo D& 

apresentou ao minimalismo 
das tiny houses. 
—Nocameço, a Bel se assus- 

tou: “será que não é radical de- 

mais morar em um espaço de 
2imoº?”. Mas não se trata ape- 
nas de viverem uma casinha, é 

uma filosofia de vida, um mo- 

vimento —diz Lunardi. 

Eles largaram osempregos, 
doaram ou venderam tudo 

que tinham em São Paulo e 

partiram para os EUA a fim 
de pesquisar e entender a vi- 

da em casas de até 37 m?, 

construídas de forma perso- 

nalizada, desenvolvidas para 
simplificar a vida dos mora- 

dores, conceito que já atraia 

americanos interessados em 
umavida mais prática, funci- 

onal, sustentável e, juram os 
tiners, muito, mas muito 
mais livre (inclusive com 

isenção de IPTU cIPYA). 

Não há contagem oficial, 

mas o mercado estima que já 
são hoje cerca de 10 mil tiny 
houses nos EUA, com produ 

cão de 700 ao ano, com cresci- 
mento constante desde a cri- 

se financeira global de 2008. 

Eas modelos mais baratos co 

meçam a ser utilizados por 
prefeituras, especialmente na 

Costa Oeste, como uma das 

soluções pardos Segn-tedo. 

—À tiny house é uma casa fei- 
ta a partir de um reboque, que 

oferece também a possibilida- 

dede mobilidade. E aocontrá- 

Hodos trailers e motor homes, o 
foco é na moradia, não na via: 

gem. Você pode VÍVEE CINCO 

anos em um terreno na Mata 
Atlântica e depois mudar para 

outro no Cerrado, por exem- 
plo —diz Lunardi. 

MENOS É MAIS 
Desde aposto de 2019 ele vive 

com a familia na Araraúna, à 
primeira tiny homologada no 

pais, que também abriga a fi- 

lha da dupla, Lara, 3. Os mó- 
veis são multifuncionais, co- 

mo a escada-armário, e a lim- 

peza é “um passeio O menos 

é mais” se reflete na facilidade 

ce deixar tudo em ordem 
As paredes são de madeira 

legal, o material é reciclável ou 

de engenharia reversa e hã 
mais janelas por metro qua- 

drado do queem uma constru- 

ção convencional, com ampla 
huminação. Erguida sobre pe- 
destais ca partir de um chassis 

de automóvel, não contamina 

osola, com uso de privada seca 
ecomposteira, 

— A pegada ambiental é 

central. Não há espaço para 
tralhas. Você vê e jamais es- 
quece tudo que tem. Sabe o 

que foi mais complicado de se 

adaptar é Como a cama de ca- 
sal fica num mezanina, acima 
da sala-cozinha, sem o pé-di- 

peito convencional, arrumá-la 
exige certa arte, Ah, e descer 
de noite para fazer xixi, Mas 

VOCÊ se acostuma — garante. 
Após um hiato durante a 

pandemia (“para ver o que iria 
aDOntecer só as encomendas e 

Ma Cantareira. Cabanas têm assinatura de Ricardo Miune e Peles Burmester 

pedidos de informação au- 
mentaram tanto que a dupla 

reabriu a empresa em 2020 e 

planeja à mudança da estrutu- 
ra fabril, deum galpão em Po- 
rangaba, no interior paulista, 

para um espaço maior em 

Campinas. E de passar a pro- 
duzir quatro, & não só duas ca- 

sas por vez. Eles já venderam 
cinco tiny e fabricam hoie ou- 
tras quarro (uma para uma fa- 
múlia do PA, cutra do interior 

de SP um Airbnh móvel na 

Serra Gaúcha e dois home off- 
ces, em S€ e MG). Os preços 

vão de R$ 80 mila R$ 400 mil, 

dependendo do projeto. 
impulsionados pelo êxodo 

urbano na pandemia e o dese- 

jo de ocupar espaços sem apre- 
dir o meio ambiente, mais byra- 

sileiros têm buscado soluções 

alternativas de moradia coma 

aencontracda pelos Lunardi, 
Foi o que aconteceu com o 

mestre de kung-fu e ex- inte- 

grante do Cirque du Soleil 
Luiz Pellegrini. Quem dorme 
em sua cabana na Serra da 

Cantareira, dentro da Mata 

Atlântica, não deixa o Airbnh 
sem perguntar como se faz pa- 

ra morar com simplicidade é 

“dentro da natureza”. O espaço 
de dois andares e ponco mais 
de 20m? foi erguido em junho 
ao lado da casa convencional 

em que ainda vive com a mu- 
lher, Silvia, naturóloga, e os fi 

lhos, Theo, 6,e Tan, 3. 

— O aluguel ajuda a recupe- 
caro investimento, mas o pla- 

no é morar na cabana, que po- 
de ser adaptada paraquatro ro- 

das. Queremos mostrar pros 
filhos a importânciadasimpli- 
cidade, da natureza, de se con: 

sumiroquese necessita —diz. 
Auma hora de carro do cen- 

tro da capital, a cabana leva a 

assinatura do engenheiro 

agrônomo Ricardo Aliune é 

doarquiteto e paisagista Peter 
Burmester, do Estúdio Okko. 

Suas microcasas de 15 a 50” 

são feitas de madeira rellores- 
tada (pinus ecucalipto) e des- 

toam dos casarões vizinhos. 

A dupla, que já ergueu três 
unidades na Cantareira, nego- 
cia com uma centena de inte 
ressados. gente que comprou 

terrenos durante a pandemia 
emmáreas verdes emendereços 

como o sul de Minas, a Chapa- 

da dos Veadeiros e a Bahia. 

PRESERVAR CORPO E MENTE 

A sustentabilidade das caba- 

nas começa na construção. 
Elas são suspensas, com mo- 

dulos que se encaixam a qual. 

quer tipo de terreno, 
— São sim pequenas, mas à 

casa segue no entorno. Os ch- 

entes preservam a natureza e. 
ao mesmo tempo, se preser- 
vam, O COMP E à Mente — di- 

zem os sócios, 

Para a cabana de Pellegrini, 
nenhuma árvore foi derruba- 
da. O paisagismo se resolveu 

com galhos e pedras. Às peças 

de madeira semiprontas fo- 

ram montadas no local e os 
móveis feitos sob medida. 

A bisarquitetura inclui ven 

tilação cruzada, resiso da água 
com captação da chuva, trata- 

mento de esgoto com fossa 

séptica e uso de ener Ela cólica 

ou solar. Mais limpa, a cons- 
trução exige menos mão de 

obra e é mais rápida do que a 

convencional — um mês nO 
modelo de 20 nr, por E$ 100 

mil,e45diasnode40m?,a R$ 

200 mil. O licenciamento are 

biental é o mais demorado: po- 
de chegar a um ano. 

Há oito meses, a artista plás- 

tica Aline Soares também de- 

cidiu investir em uma casa al- 
ternativa, mas de forma inde- 

Albernoz largaram os empregos, doaram ou venderam tudo que tinham moram e foram morar com os f lhos em uma biny house: hoje a fiosatia virou negõõo rertivel é eles constroem casas pelo pais 

pendente. Ela registra o passo 

a passo da construção de sua 
motor home nas redes sociais. E 

assegura que “a morada trans- 

cende o matertal”: 

— Posso me sentir em casa 
em qualquer lugar, justamen 

be porque a sensação não de- 

pende de endereço especifico, 
é sabre comunidade, entorno, 

enão éestática —diz. 

Sua casa múvel éerguida em 

um Ford Transit 2011 com 
motor reformado, comprado 

por R$ 30 mil. 

— Fiz toda a parte elétrica 
sozinha. Sequer havia instala- 

do uma tomada na vida, e dei 

conta até do painel solar, uma 

placa de 485 watts. O maior 
desafio é voltar a dirigir. Tirei 

carteira há seis anos, mas nun- 

cative carro —diz. 
Elaconversoucom OGLO- 

BO um dia após a morte de 

seu fiel parceiro Saga. Ocãoa 

acompanhou na adFentura 

desde o início e refletir sobre 

seu desejo de morar sem en- 
dereço fixo, muma “vida cuja 
rotina é não ter rotina algu- 

ma”, diz, a ajudou a esquecer 

um ticoa dor. 

Foi uma perda, a do marido 
Rubens, vitima de um tumor 

cerebral aos 44 anos, que fez 

Lana Paiva, 55, repensar 

prioridades. À pandemia, 

conta, e o enclausuramento 
no apartamento em Três Ca- 

choeiras, no interior gaúcho, 
reforçaram a certeza de que 

era preciso “abandonar o 

convencional e embarcar na 

aventura da vida” 
— Recebi uma herança e 

comprei uma van 2008, que 

tui arrumando — conta. 
Comacaçula, fez umavia- 

gem-teste em abril a Goiás, 

Adoraram. Ela, Christina, 

de 2L anos, e Freeda, como 

batizaram o motorhome, 

— De Freedom. Que, com 
autonomia e saúde, é o que 
precisamos para seguir em 

trente — diz. 
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Enchente rompe barragens e deixa Bahia em alerta 
Duas cidades baianas estão praticamente submersas e há desaparecidos. Ontem, 25 municípios já haviam 
decretado situação de emergência, com centenas de desabrigados. Cinco ministérios atuam em força-tarefa 

À: fortes chuvas na Bahia, 

| que castigam o estado 

desde a última terça-feira, 
provocaram o rompimento 
de duas barragens, destruí- 

ram casas e deixaram cente- 

nas de desabrigados. Na sex- 
ta-feira, o governo federal 

aprovou os decretos de situ- 

ação de emergência em 17 
cidades baianas e em outras 

31 de Minas Gerais, tam- 

bém afetadas pela enchen- 
te, O decreto de emergência 
acelera a adoção das ações 

de resposta. 

As barragens rompidas fi- 
cam no município de Apua- 
rema, à cerca de 344 Km de 

Salvador. Segundo o prefei- 

to Rogério Costa, 242 pesso- 
as estão desabrigadas. Uma 

terceira barragem pode ce- 

der. A situação estava sob 
monitoramento de técnicos 

da Superintendência de De- 

fesa Civil da Bahia (Sudec), 

do Corpode Bombeiros e do 
Instituto do Meio Ambiente 

é Recursos Hidricos (Ine- 

ma) na tarde de ontem. Até 

o fechamento desta edição, 
não havia registro de pesso- 

asdesaparecidas no munici- 

pio e nem de mortes provo- 
cadas pela chuva. 

Na madrugada de ontem, 

uma casa na zona rural do 

municipio de Amargosa, no 
recôncavo baiano, foi soter- 

rada apús deslizamento de 

terra causado pelo acúmulo 
deágua. Ao gl, oprefeito Jú- 

lio Pinheiro afirmou que 

trabalha com a informação 

de que são três ou quatro 
moradores desaparecidos. 

Em jucuruçu, mais de 500 

famílias estão desabrigadas 
ecerca de 2.500 pessoas ti- 

veram suas casas invadidas 

pela água. Já em Nova Ale- 
Era, quase todos Os mora- 

dores ficaram desalojados, 
Em Minas, uma criança de 

dois anos morreu na cidade 
de Pescador, após um desli- 

zamento atingir a casa onde 

elaestava. O municipio tem 

cerca de 4 mil moradores. 
Ontem, o governo federal 

anunciou que foi montada 

uma "torça-tareta” de cinco 
ministérios para atuar nas 

Devastação. 

Cidadede 

AUCuruço. na 

Raha é tomada 

por lama, após 

tortes chuvas 

que também 

castigam Minas 

Dera s 

cidades mais atingidas. Par- 

ticipam as pastas do Desen- 
volvimento Regional, Cida- 
dania, Saúde, Defesa e da 

Mulher, da Família e dos Di- 

reitos Humanos, 
Além disso, a Caixa Eco- 

Aporofobia: depois do preconceito, o ódio aos pobres 
Padre Júlio Lancellotti exibe cenas de hostilidade a moradores de rua em diferentes cidades e dissemina o debate sobre o tema 

CLEIDE CARVALHO 
deidetogaso cam br 
amis Lo 

Nº meio da pandemia, em 

abril passado, um projeto 
da Prefeitura de Curitiba pre- 
via multar grupos que distri- 
buissem comida aos pobres na 

rua, Em Londrina, em novem- 

bra, a Câmara Municipal apro- 
vou a lei “antivadiagem” para 
proibir colchões, barracas ou 

similares em logradouros púr- 
blicos e impedir repasse de be- 
nefícios financeiros sem pré- 

vio exame negativo para uso 
de droga. Em Porto Alegre, pe- 

dras pontiagudas foram insta- 
ladas na frente de uma agência 

da Caixa e retiradas depois que 

o padre Júlio Lanceltotti, da 
Pastoral do Povo de Rua de São 
Paulo, divulgou fotos do caso. 

O padre é o responsável par 

uma série de postagens em re- 
des sociais que ajudaram a dis- 
seminar o termo “aporofobia” 

entre os brasileiros e a colocar 
em discussão atos de hostilida- 
de contra moradores de rua. 

Foi ele também quem que- 

brou a marretadas 05 SEE ig 
pipedos colocados sob viadu- 
tos na Zona Leste da capital 

paulista para impedir morado- 
res de transformá-los em teto. 
Cunhada pela filósofa espa- 

nhola Adela Cortina, “aporo- 

fobia” foi eleita a palavra do 
ano de 2017 pela Fundación 

del Espanol Urgente e incluida 

no dicionário da Real Acade- 

mia Espanhola. Significa fo- 
bia, pavor códio aos pobres, 

Na Espanha, foi usada no 

contexto da chegada em mas- 
sa de imigrantes. Foi quando 

se abriu espaço para um senti- 

mento de hostilidade que, pa- 

ra Adela, não era xenofobia, 
pais os imigrantes ricos, que 

compravam imóveis na Espa- 

nha ouchegavam como turis- 
tas eram muito bem-vindos. 
Num Brasil onde crescem à 

tome, é a miséria e o desem- 

prego jogaram famílias intei- 
ras nas rãas, 0 filósofo Mauro 

Cardoso Simões, professor de 

Ética e Cidadania na Univer- 
sidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), observa que a pa- 
lavra passou a ser usada por 

ser apropriada ao momento. 
Para ele, o údio aos pobres 

que se observa na chamada 

“arquitetura hostil”, é uma 
evolução do preconceito e da 
discriminação. 

LÃ E E O 4 A IÊ MCIA, 

Obstáculos. Pedras sob o Viaduto Dom Pedro | em Londrina impedem a presença de moradores de rua. Vereadores aprovaram, na cidade, lo: 'antivadiagem 

ENTREVISTA 

Júlio Lancellotti panar 

“HÁ UMA EPIDEMIA DE 
HOSTILIDADE A POBRES 
CLEIDE CARVALHO clade cosas ophoe com hr 

Ce atuação na região 
central de São Paulo, 

área que concentra diversos 

problemas, entre eles à 
cracolândia, o padre Júlio 

Lancellotti do responsável 

pela divulgação de atos 
hostis aos pobres e pela 
popularização do termo 

aporafobia nas redes soci- 

ais. Para ele, a agressividade 
contra os moradores de rua 

serve paraesconder o fato 

— O ódio é gasolina na fo- 

gueira —diz Simões. 

O filósofa lembra que, até 
a década de 1990, dizia-se 
que os pob resviviam"âmar- 

gem da sociedade”, ou seja, 
estavam dentro da socieda- 
de, embora nas heiradas. 
Quando a questão passou 

aser reconhecida como “ex- 

clusão social”, foram cria- 
dos mecanismos de inclu- 

de que os programas sociais 
não funcionam, 

O sentimento de ódio ao pobre 
sempre existiu ou é novo? 

Sempre existiu, mas au- 

menta na proporção em 

ue aumenta a população 
e rua. Na Europa, eclodiu 

com o movimento dos refu- 

giados eo termo foi cunha- 
do pela filósofa Adela Corti- 
na, E im portante nominar 

são para enfrentar o proble- 

ma. Q uso do termo correto, 

portanto, define o que pre- 
cisa ser combatido. 

"ESMOLA VICIA' 
As imagensdecampanhas que 
pedem quea população não dê 
esmolas, sob o risco de “viciar” 

os pedintes ou estimular a 
mendicância, também vêm 
sendo postadas por Lancellotti 

um fenômeno que tem sido 

puto vivenciado aqui. 

Prefeituras voltam atrás 
quando o senhor denuncia a 

aporofobia? 
Algumas sim, outras não. 

O fato é quea denúncia 
causa incómodo e muitos 

lazem até nota para se ex- 

plicar. Mas o grande núme- 
ro de casos mostra que há 

uma epidemia de hostilida- 

dee decriminalização da 
pobreza. Os obstáculos 

arquitetônicos e essas cam 

panhas são agressivas, mas 

no fundo elas escondem 
que os programas assisten- 

ciais não funcionam. Uma 

cidade acaba mandando os 
moradores de rua para ou- 
tra. Nãose luta contra à 

para denunciar a hostilidade 

crescente à população de rua. 

“Não alimente a miséria”, diz 
uma placa da Prefeitura de 
Florianópolis. “Para o confor- 

t0€ à segurança de todos, não 

dé esmolas neste local”, orien- 
ta uma placa de lojista em 

Franca, no interior paulista. 

Especialistas apontam que 
as instituições públicas não 
conseguerm tirar as pessoas da 

pobreza, se criminaliza o 

pobre. 

Comoosr. vê campanhas 
contra aesmola? 

Se pedir esmola fosse 

rentável teria muita gente 
vivendo disso. Essas campa- 

nhas colocam o foco nas 

pessoas que moram nas 

ruas, não no problema que 
fez com que cla fosse para a 

rua. Estamos com desem- 

prego altissimoa, inflação de 
dois digitos, inadimplência 

de aluguel altíssima. E um 

conjunto de coisas que cau- 
sao empobrecimento ace- 
lerado. O Brasil é um pais 

com desigualdade social 

aguda e é preciso proteção 
social para solucionar esse 

problema. 

ruae oferecer parvelas uma vi- 
da digna. Em Londrina, por 

exemplo, não há, segundo o 
Ministério Público local, pro- 
gramas públicos para acolher 

usuários de drogas. 
Segundo especialistas em 

um contexto de radicaliza- 
ção nos discursos, primeiro 

surge o preconceito, depois 
a discriminação e, por últi- 
mo, o ódio — e em última 

nômica Federal anunciou 

que irá liberar o saque do 

Fundo de Garantia do Tem- 
po de Serviço (FGTS) por 
calamidade nas regiões da 

Bahia e também de Minas 
Gerais que foram atingidas 
pelas enchentes. 

Voluntários e moradores 

que se mobilizaram para 
ajudar vítimas da enchente 

na Bahia reclamam da inefi- 

ciência do governo estadual 

no envio de equipamentos 
até os locais. Segundo eles, 

as aeronaves disponibiliza- 

das estão paradas por falta 
de combustivel, 
Procurada para esclarecer 

as alegações, a Superinten- 

dência de Proteção e Defesa 
Civil (Sudec), que está na li- 
nha de frente do desastre, 

não se pronunciou. (Com ini- 
formações do gJ) 

instância, crimes de ódio. 

Num artigo de 2020, Lucas 

Batista de Carvalho Pinheiro, 
secretârio-executivo do Con- 

selha Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, 

lembrou o caso do índio Gal- 
dino Jesus dos Santos, que 

morreu numa parada de ôni- 

bus em Brasilia, onde cinco 
jovens atearam fogo nele. 
“Podemos nos questionar 

qual é a relação do assassinato 

de um lider indígena com 
aporofobia. Essa relação resi- 

de exatamente na justificativa 

daqueles jovens, que alega- 
ram que cometeram o homi- 
cidio por achar que ali na pa- 

rada de ônibus estava uma 

pessoa em situação de rua, 
escreve Pinheiro, 

Antonio Djalma Braga Juni- 
ox, professor da Universidade 

Positivo em Curitiba, diz queo 
contexto de desmonte de poli- 

ticas sociais favorece o senti- 

mento de aporofobia. Para ele, 
impedir dp ea de comida é 
“2 máximo da crueldade”. O 

prefeito de Curitiba Rafael 

Greca afirmou, na ocasião, 
que foi mal interpretado e que 
queria apenas organizar a dis- 

tribuição devido à pandemia 
— e retirou a multa. 
Segundo Braga Júnior, a dis- 

cussão não é mais ausência de 

políticas públicas, como ocor- 
ria na década de 1990, mas o 

desmonte delas. 

Os especialistas afirmam 
que não basta empatia, outra 
palavra que entrou na moda, 

É preciso mais ações de soli- 

dariedade. Missionário hã 
três anos na catedral de Nos- 

sa Senhora de La Salette, nos 

alpes franceses, o padre bra- 

sileiro Neuci Miranda afir- 
ma que sempre houve no 

Brasilum discurso de que o 

pobre é pobre porque é vaga- 
undoe não se esforça. 

Com atuação na periferia de 

algumas das maiores cidades 
do pais, Miranda acredita que 
a melhor forma de evitar a 

aporofobia é fortalecer as insti- 

tuições da sociedade civil e as 
instituições de Estado, para 
que as políticas públicas de 

amparo social funcionem. 

A Prefeitura de Londrina 
não acolheu o projeto aprova- 

do pelos vereadores. A agência 

da Caixa em Porto Alegre reti- 
rou as pedras. A Prefeitura de 
São Paulo, na época em que o 

padre usou a marreta, afirmou 

que havia sido uma “iniciativa 
tsolada” de um cidadão. Na ca- 

ital paulista, ainda hoje ha 
ancos em praças com braços 

de ferra a dimidir o assento. Pa- 
raningoém dormir ali. 
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e O MELHOR 
PROGRAMA PARA 
O SEU DOMINGO. 
A primeira semana do Rio Gastronomia acaba 
hoje com uma programação deliciosa. E a portir 

de quinta-feira tem mais, muito mais. A edição 
2021] do maior evento de gastronomia do Brasil 
está cheia de atrações e novidades incríveis, 
mais espaço e ainda mais charme. 

Roda-gigante de 20m de altura 

Aulas com grandes chefs 

Programação musical de primeira 

Atividades para a criançada 

Quiosques de restaurantes e trucks famosos 

Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

Um ambiente delicioso e muito alto astral 
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Pião do Prado, 

Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso em 
ingressocerto.com/riogastronomia 
ou na bilheteria do evento. 

mo A programação completa das aulas 
você confere em 

riogastronomia.com 
(ODriogastronomia 

Naturgyl” (Ceitala 

Ticteterio Oficio! 

ifogd fi E] ingresso certo 

Todos os protocolos sonitorios indicados pelos outoridodes do 

soude e vigentes durante o periodo ge realização do evento serão 

seguidos. Será também exigido o possoporte do vacina, digital ou 
físico, com documento de identificação. Saiba mais no nosso sita 

— Porcoria — 

UR rORRRS 
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Economia 
AIRENB O Nova York abre guerra contra aluguel ilegal 

MAWES Projeto propleque anhitrião se registre antes de locar imóvel por periodo curto 

Seleclo ita? Edilicações co oridas que fazem parte de um projeto de revitalização em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo: taveia redirec ona mobil zação exémpiar da pandemia para 0 dinpistcidadorisn smo como forma de gerar mit 

erre mer S.A. 
Celeiro de negócios de impacto social, 
favela de SP “exporta modelo para outras 

ALINE RIBEIRO 
amarstriedgaba ice ba 
To PELO 

A À ssimqueocoranaviras deu 
a primeira amostra do po- 

tencial de estrago, lideranças 
de Paraisópolis, a segunda 

maior favela de São Paulo, or- 

ganizaram-se para tentar ga- 

rantir saúde e comida na mesa 
dos cerça de cem mil morado- 

res dali. Negligenciados pelas 

políticas públicas, apostaram 
na criatividade e no ativismo 

para travar sua própria luta 

contra o virus. Passada a fase 
dasobrevivência, a comunida- 

de apora se empenha na gera- 

ção de emprego e renda em 

melo a Crise CCommica agra- 

vada pela pandemia. 

Um galpão que há pouco 

tempo estava abandonado, na 
entrada de Paraisópolis, reúne 
hoje 18 empreendimentos 

que surgiram ou cresceram na 
pandemia. Neste hub de negó- 
cias, há desde uma pequena 

empresa de venda direta até 

um banco de microcrédito. A 

partir de janeiro, a iniciativa 
ganha escala com a inaugura 

ção de similares em outras 

quatro favelas do país: Helió- 
polis (a maior de São Paulo), 
Jardim Terezópolis (em Be- 

tim, na região metropolitana 
de Belo Horizonte), Coroadi- 
nho(São Luis) e Casa Amarela 
(Recife). A meta é alcançar ci- 
dades de dezesseis estados. 

— Desde o início do ano, es- 

tamos vivendo “9 novo nor- 

mal”. Uma parte pode ficar no 
homeoffice, eoutra pode passar 
fome — diz Gilson Rodrigues, 

que é chamado de “prefeito” 

de Paraisópolis e presideo GIO 
Favelas, um bloco econômico 
formado pelas dez maiores do 

pais. — Aquela solidariedade 

do começo da pandemia aca- 
bou. Decidimos que precisa- 

mos voltar para nossa vocação, 
que é empreender. 

O Brasil tem cerca de seis 
mil favelas, onde vivem 12,5 

milhões de pessoas, 6% da po- 
pulação. Um estudo do Out- 
door Social Inteligência esti- 

ma em R$ 159 bilhões o poder 
de consumo das famílias des- 

sas comunidades, consideran- 
do empregabilidade e capaci- 

dade de endividamento. Se- 

gundo o levantamento, há 232 
mil comércios formalizados 
nesses termtánrios. 

REAÇÃO AO DESEMPREGO 
Assim que a pandemia explo- 

diu, em 2020, Rodrigues con- 

vocou lideres comunitários de 
Paraisópolis para traçarem um 
plano de guerra. Nasceu ali a 

ideia de organizar a favela na 

figura do chamado “presiden- 
te de rua”, que ficou responsá- 

vel por ajudar seus vizinhos a 

garantir comida e assistência 
médica. Cada um cuidava de 
50 famílias. Sem apoio gover- 

namental, eles conseguiram 

mobilizar recursos para con- 
tratar ambulâncias de plantão 

e distribuir marmitas, másca- 

ras € álcool em gel. Criaram 
fundos para desempregados e 
até cemstruicam tum banço de 

dados independente para ras- 

trear casos de Covid-19 e mor- 
tes. O modelo foi replicado em 

outras comunidades, e, hoje, 

há 3.150 “presidentes de rua” 
espalhados pelo Brasil, 

Passada a crise inicial, os 

moradores começaram a em- 

preender, numa reação ao alto 
desemprego e às filas em busca 
de doações, que só crescem. 

O negócio de maior desta- 

que surgido até agora em Pa- 
raisópolis é a Favela Brasil 

Xpress, uma start-up de logis- 

tica criada há menos de um 
ano para solucionar um pro- 
blema antigo: o chamado pre- 

conceito de CEP Trata-se da 

dificuldade de moradores de 
favelas de receberem produtos 

comprados pela internet. De 

carro, moto, bicicleta, tuk-tuk 

caté skate, são 300 funcionáni- 
os entregando encomendas 

Delivery. Nascida em Paraisópo is, Favela Brasi Xpress já emprega 300 pes suas ó las entregas em ollocomunidades 

em casas onde 05 Correios e 
transportadoras não chegam. 

Em nove meses, à Favela 

Brasil Xpress fez 375 mil en- 

tregas em oito comunidades 
do pais, circulando um total de 

R$ 45 milhões em mercadorn- 

as, Só na Black Friday endere- 
çou 120 mil pacotes. No mês 
passado, numa cerimônia 

com a presença de personali- 

dades coma a empresária Lui- 
za Trajano e o apresentador 
Lndanoi luck, a start-up colo- 

couo pé nomercado financei- 

ro. A empresa foi a primeira a 
fazer uma oferta pública de 

Sonho grande 

para paquenos 

Gilson 

Rodr pués quer 

fazer do ELO 

Bank a maio 

rede de 

mecrmoeredito do 

pais “A pente 

não quer Ser 

coitadinho. a 

gerite quer ser 

rica” 

ações (IPO, na sigla em inglês) 
na recém-criada Bolsa de Va- 
lores das Favelas, que usa um 

modelo de investimento cole 

tivo e permite a apoiadores 
comprar cotas do negócio a 
partir de R$ 10. A meta é cap- 

tar R$ 1,3 milhão até fevereiro 
para a expansão da empresa, 
cujo plano é alcançar 50 bases 
em seis estados até 2023. 

— À gente não levasóum pa- 

cote, a gente leva dignidade 

Fazemos à mocador da favela 

entender que tem o mesmo di- 

reito de alguém dos Jardins ou 
do Morumbi. Para nós, não 

existem dois Brasis — define 
Givanildo Pereira, de 21 anos, 

o presidente da empresa. 

COMUNICAÇÃO DE VALOR 
Outro negócio surgido na 

pandemia é a Cria Brasil, uma 

agência que presta serviço de 
assessoria de imprensa e ge- 

renciamento de midias sod- 

ais para Empres as INLEressa- 

das em melhorar a comunica 

ção com os consumidores das 

tavelas. Quando termos co- 
mo home officeelockdounpas- 
saram a dominar o vocabul 

rio da crise sanitária, o jorna- 

lista Joildo Santos, de 36 anos, 
decidiu traduzi-los em Parai- 
sópolis. Parte dos moradores 

não compreendia a gravida- 

de, achava que só ricos que vi- 
ajavam para fora se contami- 
navam. Joildo já tinha um tor- 
nal local, À partir dessa expe- 
riência, criou uma agência de 
comunicação inclusiva feita 

para é pela favela. Hoje, co- 
manda 15 funcionários que 
atendem clientes como Cla- 

ro, Santander e Americanas. 

Para driblar o desemprego 
na pandemia, em especial o 
das mulheres, a lider comuni- 

tária Maria Nilde dos Santos, 
de 58 anos, teve a ideia de bus- 

car empresas parceiras para 
montar sacolas com produtos 

para a venda de porta em porta 
em Paraisópolis, Nascia a “Sa- 

coleiras vendem tudo”, rede 

ue treina moradoras em ven- 

Ee Desde julho, 30 mulheres 
oferecem nas casas da favela 

itens como linperie, cosméti- 
cos, bijuterias, doces e roupas, 
Hershey, Hering e Embeleze 

foram as primeiras marcas à 

apostarem nas revendedoras. 

'BNDES DA FAVELA! 

Para impulstonar os negócios 

na comunidade, Gilson Rodri- 
gues decidiu criar um banco, o 

GIO Bank. Segundo uma pes- 

quisa do Instituto Locomati- 

va, 34 milhões de brasileiros 
não têm conta bancária ou à 

usam com pouca frequência. 
A partir de um aporte de R$ 
18 milhão de empresários 
anônimos, Rodrigues já viabi- 
lizou 87 empréstimos para ne- 

gúcios de Paraisópolis com po- 
tencial de ganhar escala. As 

cotas variam de R$ Imila R$ 

IG mil. O lider comunitário diz 
já ter recebido propostas rmili- 
onárias para vender o banco, 

mas declinou de todas. 

— Queremos ser o BNDES 

da favela, a maior rede de 

apoio a pequenos e microem- 

preendedores — diz Rodri- 

gues, destacando o papel soci- 
alda iniciativa. —A gente sern- 

pre foi visto como improvável, 
violento, marginal. Com a 
pandemia, aprendemos que a 

pente pode. A gente não quer 

ser coitadinho, a gente quer 
ser rico, Por que temos de ser 
predestinados a morar esa ci- 

mado córrego, na ribancetra” 

Para o economista Guilher- 
me Fowler, professor do Ins- 

per, esse empreendedorismo 

de necessidade tende a ganhar 

escala. Ele cita o exemplo do 
Grameen Bank, o primeiro 

banco do mundo especializa- 

do em microcrédito, criado 
pelo bengalês Muhammad 
Yunus, Nobel da Paz e chama- 

do de “banqueiro dos pobres. 

— Empreendimentos que 
nascem para resolver proble- 

mas comuns à comunidades 

mais frágeis do ponto de vista 
social, com os chamados bura- 
cos institucionais, podem SET 

uma oportunidade. Mas são 
oportunidades que só quem 
está dentro da comunidade 

consegue enxergar — observa 
Fowler. — São soluções gené- 
ricas suficientes para serem 
aplicadas em outras favelas. 
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MÍRIAM 
LEITÃO 

As contradições e 
as lacunas de Moro 

senadora Simone Tebet, pré-candidata 
do MDB à Presidência, disse que o in- 

vestidor não precisa ter dúvidas sobre o po- 
sicionamento dela na economia e acrescen- 
tou: “Minha história fala por mim”. Esse éo 
problema com o candidato Sergio Moro, do 
Podemos, ele não tem história em alguns te- 
mas decisivos do país. Em outros, acumula 
controvérsias. No mercado financeiro já se 
ouveo fartalhar dos apoios incondicionais à 
pessoa sem conteúdo definido, como houve 
em 2018. O autoengano recomeçou, 
O problema em torno de Sergio Moro é o 

quasenada que se sabe sobre suas idelasem vá- 
rias áreas. Nos 16 meses que ficou na Ministé- 

TE 

rio da Justiça, Moro barrou demarcações de 
terras indigenas, mandou o fracassado 
anticrime paraoCo o rembutindoneleo 

excludente de ilicitude, apoiou indiretamente 
um motim de policiais no Ceará e abonou os 
sinais de desvios éticos no governo Bolsonaro, 
quando começaram à surgir. 

Para contextualizar os ditos no parágrafo 
anterior. Havia 17 processos de demarcação 
de terras indígenas prontos para serem assi- 
nadas pelo ministro da Justiça. Moro devol- 
veu tudo para a Funai e nunca demonstrou 
ter qualquer interesse pelo tema Indigena. O 
apoló do excludente deilicitudeé agrenÃo ão ao 
Direito. Ninguém que aposte no devido pro- 
cesso legal pode achar natural essa licença 
para matar que é bandeira de Jair Bolsonaro. 
Na questão da corrupção, queo levou a ser 

conhecido no pais, Moro disse que tinha 

“confia Se soal” em Onyx Lorenzoni, 
quando se descobriu o caixa dois do então 
coordenador da transição do governo Bol- 
sonaro. Em 9 de janeiro de 2019, diante do 
relatório do Coaf mostrando as movimen- 
tações suspeitas de Fabrício Queiroz, ele 
disse que o presidente já havia esclarecido o 
caso da ex-assessor do filho. Até hoje o caso 
permanece não esclarecido. 
Houve um evento assustador na sua gestão 

no Ministério. Greve de policial é proibida, 

porque é motim de pessoas armadas. E que 

CONHECER PARA NÃO SER ENGANADO 

Veja o que comprova a autenticidade das cédulas de R$ 100 e R$ 200 

NOTA DE R$ 100 

Tâmanho: São as malores cédulas 
em essculação, Têm Jem do altura o 
Mem de comprimento 

Textura: É felia em pope! lducibro, 
que tem uma tertura mais firme é 
dspera que a do papel comum 

156 em 

Hans Auorescentes: 
Com ouso da luz 

ultravbolela, rm 

número 100 aparece na 
-—  frante danota O 

Faixa holográfica: A faixa do lado 
esquerdo lam uma garoupa que fica 
colorda ao se movimentar a Cêdui'a para 
coma e para bao. Também aparecem a 
palavra “reais a o número 100 

Fonte BE 

Fio de segurança: Vista 
contra a luz. à câdula reunia 
um Bo de segurança de 
ponta à ponta par cima da 
afigia da Repiblica 

número de séria fica 
amarelo o há paguenos 
tos na cédula inteira 
que só são vEiveis 
dessa lorma 

| Número escondido: 
= | Maface da estampa da 
| paróupa. há vm número 

HO escondida na bola 
| amu escura que fca no 
Heanto enferior direito 

Ainda rara nos bolsos, 
nota de R$ 200 já é a 
segunda mais falsificada 
Desde o lançamento, BC ja recolheu R$ 7,8 milhões de notas do 
lobo-guará' falsas. Número só perde para o da 'garoupa; de R$ 100 

GARRIEL SHINOPARA 

A 

mm do lo- Apac nota com ai 

bo-guará, de R$ 200, ain- 
daérara. Muitos brasileiros se- 
quer tiveram um modelo des- 
tas em mãos, em devido 
à digitalização da economia 
com a pandemia e ferramen- 
tas como Pix, em 
crise mesmo. ara ca 
lançada em setembro do ano 
passado é cada vez mais alvo 
de golpistas e aparece com fre- 
quéncia crescente nos proces- 
sos de venficação de za fal- 
sas do Banco Central (BC). 
Em salas espalhadas pelas 

dez unidades do BC ao redor 
do pais, cerca de 30 servidores 
especializados têm uma tarefa 
principal: analisar as cédulas 
que são enviadas à instituição 
sob suspeita de falsificação ou 
em estado de conservação tão 
ruim que, às vezes, precisam 
da análise de um especialista 
para atestar o seu valor. 
Desde o ano passado, essas 

salas estão cheias de notas de 
R$ 200, dando um trabalho 

foram armadas pela sociedade com o fim ex- 
clusivo de protegê-la. Policiais militares se 
amotinaram no Ceará, desafiando o governa- 
dor Camilo Santana e levando medo à popu- 
lação, Maro enviou o coronel Aginaldo Oli- 
veira para resolver o conflito. Lá, o coronel 
definiu os amotinados como corajosos e gi- 
gantes. “E muita coragem fazer o que vocês 
estão fazendo. Os covardes nunca tentam, os 

fracos ficam pelo meia 
O país não conhece do caminho” Imagine a 
as ideias do perigo se todas as PMs 
condidato Sergio do Brasil seguissem à 
Moro em questões orientação do de enviado 
decisivas, cem sua do Ministério da Justiça 
passagem pelo ao Ceará. Moro foi pa- 
governo Bolsonaro — drinhodo casamento de 
oex-juiz cometeu  Aginaldo com a deputa- 
muitos erros da Carla Zambelli e 

nuncao repreendeu por 
essa atitude temerária. 
Essessãoos fatos. Moronãopode ser idea- 

lizado. Ele precisa, na campanha, definir 
suas ideiase propostas. Ter escolhido coma 
conselheiro um bom economista como Af- 
fonso Celso Pastore é bom, mas está longe 

de ser suficiente. Ele, em muitas áreas, é 
uma página em branco e precisa preenchê- 
la. Para o bem ou para o mal, as outros can- 
didatos são pessoas com ideias conhecidas. 
O ex-presidente Lula está na vida política 

NOTA DE R$ 200 
Tamanho: em o 
mesma tamanho 
da céduia da 

R$ 20: 6,5em de 
altura é 14. Zem 
de comprimento 

Textura: É teta em pape fiduciário que tem uma textura 
mais trme é dspera que a do papel comum. com várias áreas 
em allo-relevo, como nas iegendas "Banco Central do Brasil" 
e "República Federativa do Brasil", na lama vertical de folhas 
E lrutos, ná eligia de República é nã imagem do labo-guarh 
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do país há mais 40 anos e governou o Brasil 
por dois mandatos, Bolsonaroteve longa vi- 
da parlamentar, na qual defendeu atenta- 
dosá liberdade caos direitos humanos. Esse 
tétrico prontuário foi desconsiderado por 
muitas cabeças pensantes do pais. Deu no 
que deu, O governador João Dária tem um 
histárico que não é longo, mas testado na 
administração da maior cidade e do maior 
estado do país. Ciro Gomes foi prefeito, go- 
vernador e ministro. A senadora Simone 
Tebet foi deputada estadual, prefeita, vice- 

governadora e, no Senado, presidiu a Co- 
missão de Constituição e Justiça. Todos po- 
dem dizer “minha história fala por mim”, 
Moro teve curta experiência administrati- 
va e deixou lacunas e contradições. 
Hã muitos temas que precisarão de respostas 

em 2022 e não apenas a economia. O ataque de 
Bolsonaro à democracia exige uma defesa in- 
transigente do pacto democrático de 1988, As 
ofensas aos negros, as ameaças aos indipenas, O 
desprezo às mulheres, o preconceito contra à 
comunidade LGBTO no governo Bolsonaro 
aumentaram a urgência da questão da diversi- 
dade. E mais do que um debate sobre minorias, 

é trincheira de defesa da civilização. Os atenta- 
dos à Amazônia tornaram emergencial um am- 
plo plano de proteção do meio ambiente. À am- 
biguidadenão será aceitávelem 2022. O país vi- 
ve momento dramático e decisivo. 

Mudança de cor: O 
nimaro 200 no canto 
superior da face da frente 
muda decor ao se 
masimentar a códus na 
altura dos ólhos com uma 

MZ em 

| 
itens fluorescentes: Com 
ouso de luz utraolnta vir 
múmeco 200 aparece na 

e da nota, mais à 
esquerda Mo verga, O 
mimeco de séria fica amaro 
Na luznosmal à vermelho 

os elementos Auorescentes 
que ficam visíveis somente 
sob luz ultravioleta. “(A análi- 
se) é feita de forma manual e 
individual, por funcionários 
com experiência nesse traba- 
lho, que envolve conheci- 
mentos técnicos sobre às 
itens de: ança das cédu- 
jilesitimes e mendes de a 
sificação” explica o BC. 

COMO RECONHECER 
Para o cidadão comum, há ele- 
mentos mais fáceis de identif- 

cação. Mariana Campos, pro- 
prietária da Mariana Campos 
Numismática, loja de meda- 

Fio de segurança Vstacontraalur as | 
cédula revela um fio escuro no meo E O 
número MM escondido na parte superar, 
abuso da leganda "República Federativa 
do Brasil. Também d possível ver um 
loba-guará no centro da nota onde não 
há nenhum desenho, na parte frôntal 

extra aos profissionais do BC. 
Até novembro deste ano, a au- 
toridade monetária já reteve 
39,2 mil unidades falsas de R$ 
200, o equivalente a R$ 7,84 
milhões. Com esse registro, a 
nota de R$ 200 se torna a se- 

O desconhecimento de 

boa parte da população em 
relação a uma nova cédula, 
particularmente de valor al- 

ta, éum dos principais incen- 
tivos aos criminosos, Como 

ainda circula pouco, a labo- 
gunda cédula mais falsificada pararam efeaie de ml 
no país, atrás apenas dade R$. brasileiros, qe têm dificul- 
100, No mesmo periodo,o BC | dades para identificar sinais 
reteve 206, milnotas falsasda de falsificação. Segundo o 

cédula ihustrada upa, BC, são apenas 89,8 milhões 
oque daria R$ 20,6 milhões. de cédulas de R$ 200 em cir- 

culação, contra 1,8 bilhão de 
DESCONHECIMENTO FACILITA cédulas de R$100€R$2/1bi- 

“As cédulas de maior valorsão  lhões de R$ 50. Assim, mui- 
em geral as mais visadas pelos tos comerciantes acabam 
falsários; e, após o lançamento — tentandoevitar anota ou pas- 
de uma nova denominação é sam mais tempo que o nor- 

comum encontrar tentativas mal“olhando” TA dia con- 
de falsificação em circulação”,  traaluz para tentar assegurar 
explicao BC, em nota. a autenticidade na hora de 

De janeiro até 26 de novem- receber. Hábito, aliás, reco- 
bro desteano, o BC examinou — mendado pelo BC para não 
380 mil cédulas, das quais ficar no prejuizo. 
182 mil eram falsas, As cédu- Para identificar as cédulas 
las são enviadas pelos bancos — falsas, os técnicas do BC avali- 
quando há suspeita de falsifi-. am manualmente os elemen- 

aqueo BC co tos de se ça, Como os mi- 
é mr ou ide extáienie (nrioo 200) em 
o valor no caso de unidades 
muito deterioradas. 

torno do lobo-guará, que só 
podem ser vistos com lupa, e 

lhas, moedas e cédulas em São 

Paulo, explica que um clhar 
atento para o número 200 na 
parte rior direita da face 
com a ehigie é um bom inicio; 

— Se você colocar a cédula 
contra a luz, percebe que a 
cor (do número 200) muda 
da verde para o azul. Essa é 
uma tecnologia que eles uti- 
lizam e que é quase impossi- 
veldesere irnascédu- 
las que não são verdadeiras, 
A especialista ainda ressalta 

outros dois elementos de Lácil 
identificação. O primeiro é a 
marca dágua que ficano meio 
da cédula, na face com à ef- 
gie. Contraa luz é possível ver 
um lobo-guará e o múmero 
200 escondidas. Outro ponto 
é o alto-relevo em várias par- 
tes da cédula, como na efígie, 
no lobo-guará e nos nume- 
rais. Segundo o BC, um siste- 
ma de segurança “robusto”. 

Feita às pressas para evitar 
caixas eletrônicos vazios na 
época em que o governo co- 
meçou a pagar o auxílio emer- 
gencial, as notas de R$ 200 

— fmná brilhante que se 
: mise pari cima 

e pára baixo 

Número escondido: 
Sob intónca luz, é portada 
ver onimero 200 na parte 
de trás da mota, escondido 
denteo do arbusto 
desenhado 20 lado da 
lobo-guará no canto 
interior diteita 

“Editoria de Aria 

dulas de R$ 20. As duas com- 
a mesmo tamanho 

e alguns elementos de segu- 
rança. Apesar disso, o BC in- 

forma que até hoje não encon- 
trou casos de notas de R$ 200 
falsas feitas a partir de unida- 
des verdadeiras de R$ 20. 

Se uma pessoa suspeitar 
que está em posse de uma no- 
ta falsa, o Banco Central reco- 

Hd, tl 
agência bancária para enviar 
acédula suspeita ao BC. Caso 
atalsificação seja comprova- 
da, não há reembolso. Se for 
autêntica, a pessoa recebe o 
dinheiro de volta. 

SPTEMMAIS NOTAS FALSAS Q 

Os dados do BC apontam que 
o estado com mais cédulas fal. “O Brasil é 

sas retidas até novernhro deste. uma 

ano é São Paulo, maior econo- imensidão, 
eia do país, com 816 milno- No interior, se 

tas de todos os valores, segui alguém chega 
de Minas Gerais, com 25,3mil com uma nota 
e Paraná, com 20,8mil Consi- deR$200e 
derando a população em cada  dizqueé 

estado, o Distrito Federal éa original, a 
unidade da federação onde o pessoa pode 
BC mais reteve cédulas falsas acreditar pois 
nesteanópr iconalmente, nunca vii 

seguido de São Paulo, Parande uma e no 
Rijo Grande do Sul. sabe avaliar 
Gilberto Cavalini, dono da se é falsa” 

Loja do Colecionador em Bra- 
silia ainda não vivumacédula Gilberto 
falsa de R$ 200, mas ouviu re-  Cavalini, 
latos de que estavam circulan- colecionador 

do mesmoantes do n- 
to oficial, em setembro de 
2020. A baixa circulação da 
nota ajudas falsários, ele diz: 
—O Brasil é uma imensidão, 

No interior, se alguém 
com uma notade R$ 200€ 
que é original, a pessoa pode 
acreditar pois nunca viuuma e 
não sabe avaliar se é falsa. 
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ENTREVISTA 

Nome perfil / ALEXANDRE CARRETEIRO 

Presidente da Pepsilo acelera inovações para 
fisgar consumidor que, após a pandemia, 
fez do lar o local de encontro com os amigos 
BUUNO ROSA E LUCIANA RODRIGUES s comam ierbagisto com br 

"CONSUMIDOR 
ESTA MIGRANDO 
DO DOCE PARA 
O SALGADO' 
2 supre com seus produtos 

em 96% dos lares brasilei- 

vos, à Pepsilo quer aumentar 

a frequência com que os con- 
sumidores compram seus his- 
coitos e bebidas. E, para isso, 

aposta em acelerar inovações 
e regionalizar os sabores. O 
Cheetos ganhou versão doce 

po Nordeste, com sabor coca- 

da, durante as festas juninas. E 
formato igual ao do logo do 
TikTok, em vídeo que teve 

mais de 1,2 bilhão de visualiza- 

ções, O Doritos ficou mais fi- 
no, o Torcida teve versão ca- 

marão picante. 

A aposta maior é nos snacks 
salgados, afirma ao GLOBO o 
presidente da empresa, Ale- 

xandre Carreteiro, em sua pri- 

meira entrevista desde que as- 
sumino cargo, em março, após 
18 anos na Nestlé. No pós-pan- 

demia, diz o executivo, a casa 

virou o lugar para receber os 
amigos, e os salgadinhos esta- 

rdo mais presentes no cardá- 

pio. Para atender a uma clien- 
tela cada vez mais conectada, 

as inovações na empresa, que 

antes levavam até dois anos, 
agora saem em seis meses, 

O senhor assumiu a 
presidência da Pepsilo em 

março. Quais são os planos da 
matriz para o Brasil? 

É uma empresa super forte 

nos Estados Unidas e tem um 
mar de oportunidades em pa- 

ises emergentes. Brasil, Chi- 

na, Índia e Rússia são grandes 
oportunidades. Construimos 
um plano baseado na inova- 

ção, no crescimento sustentá- 

vel e na regionalização. À ca- 
tegoria de snacks salgados 

vem se destacando quando 

você compara com chocolate, 
biscoito e goma de mascar, E 
uma categoria que vem cres- 

cendo acirna de 20%. 0 con- 
sumidor está migrando do 

doce para salgado. 

mix maior de produtos ou uma 

adaptação s sabores locais? 
Dolhar regional significa es- 

tar mais próximo do consumi- 

dorlocal. O de São Luís do Ma- 
ranhão ou de Recife não tem 
nada a ver com o de Porto Ale- 
gre. E trazer inovações que 

possam ser cada vez mais 

adaptadas ao sabor local, É ain- 
da se adaptar a maneira de 
operar. Temos fornecedores 

régio nais, assim como distri- 

buidores. Olhando para as ino- 

vações locais, tivemos um 
Cheetos Arraiá, para às festas 

do Nordeste, que tinha tam- 
bém uma versão doce (sabor 
cocada). Temos um centro de 
pesquisa e desenvolvimento 
em Sorocaka (SP) no qual in- 
vestimos US 25 milhões (em 
2017). E é um dos sete centros 
globais. E isso nos permite ser 
muito ágil. Antes, a inovação 

demorava de um ano e meio à 

dois anos. Agora, termos conse- 
guido em seis meses. Com o 
Torcida, pegamos um pastel 

de camarão do Nordeste e 
troReTrHos para nosso Centro 

de pesquisa e conseguimos re- 
plicar o sabor em um Torcida 
camarão com pimenta. Há 

dois meses, lançamos o Ruf- 
fles maionese temperada Hell. 

manrns, marca da Unilever. 

Agora, fizemos a primeira par- 
ceria com o TikToK, com o 
Clheetos no formato (do logo) 
do TikTok, cujo vídeo teve 
mais de 1,2 bilhão de visualiza- 
ções. Em achocolatado, inova- 

mos com versão em Toddy 

Twixe Toddy Snickers (arnhas 
marcas da Mars), Em Doritos, 
criamos à Dinamita, uma ver- 

são mais fina em formato de 

tubo com dois sabores, Esta- 
mos entrando em novas cate- 

górias. Temos ovinhos flamin 
hot com wasabe. Essa veloci- 
dade em fazer inovação vainos 
permitir cada vez mais aterris- 

sar com sabores regionais. 

Essa agilidade surgiu durante 
à pandemia? 

A pandemia trouxe digitali- 
zação, uma maneira de se co- 

nectar cada vez mais rápida e 

uma maior aproximação com 

os clientes. Durante a pande- 
mia, não houve tanta inova- 
ção, pois o foco foi mais no bá- 

sico. Agora que estamos po- 
cdendo retomar uma certa nor- 
malidade, a inovação é mais 

uma questão de mindset, ce 

que não precisa ter todas as 
respostas e tem que testar con- 

Q 
“Hoje o consumidor está 
mais aberto o Lestar novas 

altemativas na sua casa 
A casa é onovo huh, 
é o lugar onde você 

recebe pessoas” 

“Temos uma mentoria 

reversa na qual líderes 
negros são mentores de 
executivos. Eu tenho um 
mentor, que ê guy, negro e 

budista. E o que aprendo 
com ele é incrivel” 

ceitos. Hojeo consumidor estã 

mais aberto a testar novas al- 
ternativas nasua casa. À casa é 

onovo hub, éo lugaronde você 

recebe pessoas. Tem uma von- 
tade muito grande dos consu- 
midores de testarem coisas 

novas. Torcida é um dos dez 

itens mais consumidos no 
churrasco, APAPEDCL ET uma 

pesquisa nntema Tue fizemos. 

Estamos entrando nessa nova 
rotina do ONTEM idor e poi- 

tas delas vão ficar. 

O centro de pesquisa lança 
produtos só parão Brasil? 

Esse centro tem um pouco 

mais de três anos. Na pande- 
mia, tivemos que trabalhar 
Dias remoto e agora Estamos 

acelerando a utilização. Há 
uma dernanda muito grande 
dos outros países da América 
do Sul. Temos mais de 90 cien- 

tistas no Brasil, Essecentroco- 
loca o Brasil em uma posição 
de destaque no cenário global, 

E ajuda a desenvolver toda a 
cadeia de valor local. Utiliza- 
mos muitos produtos locais, 
como a tapioca, a mandioca, à 

batata. O consumidor quer sa- 
ber aorigem dos produtos. 

Em que categorias há potencial 

de crescimento ano que vem? 
Alimentos têm sido bem re 

siliente. O grande desafio no 

pús-pandemia é o quanto vai 

ter de migração desse consu- 
mo do lar para fora do lar. 
Acreditamos que, dos hábitos 

do consumo no lar, muitos vão 
ficar, como receber mais em 
casa e fazer churrasco. E isso 

nos ajuda muito. E há uma 
transição do consumidor do 
biscoito e do chocolate para 

um snack salgado. Essa é a ca- 

tegoriaque se destacamais. É o 
que vamos apostar muito, 
Aveia também, pois as pessoas 

estão tomando mais café da 

manhã em casa e (aveia) tem 
baixa penetração. 

No Brasil, a PepsiCo tem uma 

plantação própria de coco. É 
comum ter isso em outros 

países? 
Em batata temos parceiros 

que plantam e temos contra- 

tos de médio e longo prazo. E 

apoiamos o desenvolvimento 
sustentável dessa agricultura. 
Nossos parceiros já são 100% 

sustentáveis. E queremos ir 

para uma agricultura regene- 
rativa. Água de coco é um ne- 

gócio muito local. Temos um 

compromisso com agricultura 
regenerativa, Em coca, por 
exemplo, a gente pensou ent ir 

além. Como temos achocola- 
tado, estamos fazendo uma 
parceria com a Barry Calle 

baut, amaior empresa de plan- 

tação de cacaudo mundo, para 
plantar cacau embaixo dos co- 
queiros. O cacau precisa de 

sombra. Será em Petrolina, 

Pernambuco. Isso é utilizar a 
agricultura e o campo da me- 
lhor maneira possivel. Temos 

ainda a sustentabilidade em 

toda a cadeia, com veiculos 
elétricos e a gás natural, Te- 
mos agora o primeiro baú de 

caminhão feito com garrafas 
PET ebolsasdesalgadinho. E o 
primeiro do Brasil 

Big techs' querem US$ 1 tri por ano com o metaverso 
Com aita velocidade de conexão do 56, inteligência artificial e novos aparelhos, gigantes de tecnologia aceleram protótipos 

BRU IS AS 
bruma rogo magiato Cr br 

Himai gia 

e gm lado, celulares mais 

D potentes cóculos de rea- 

lidadevirtual e aumentada 
leves e compactos, Do outro, 

o desenvolvimento de novas 

redes de inteligência artifici- 
alea conesão de alta veloci- 
dade do 56, que tem potenci- 

al para oferecer intemet até 

cem vezes mais rápida que a 
do 4G atual, Essas condições 
estão favorecendo à acelera- 

ção dos investimentos de 

gigantes de tecnologia, teles e 
tabricantes de smartphones 

no chamado metaversa, am- 

biente virtual que promete 
sera mova era da internet. 
As empresas têm pressa, 

Previsão da Gravyscale Inyest- 
tnents aperta que O metaver- 

só tem potencial para gerar 
negócios de USS 1 trilhão 

par ano em diversos setores 
como varejo, entretenimen- 
to, esportes e aplicações 

inchustriais. Pesos-pesados 

como Naomi, Motorola, 

Microsoft e até a ByteDance, 
dena do TikTok, já estão 

trabalhando em dezenas de 

modelos de óculos em parce- 
ria com a Qualcomm. Já são 
50 protótipos que devem ser 

lançados nos próximos me- 
ses. No início do mês, algu- 
mas inovações foram apre- 
sentadas em evento do setor 

de telecomunicações nos 
EUA, o Snapdragon Tech 
Summit, no qual fabricantes 

e teles se reuniram para mos- 

trar tendências e apresentar 
lançamentos. 

O conceito de metaverso 

ganhou popularidade após o 
Facebook ter mudado sem 
nome para Meta, em outubro. 

Com o desenvolvimento do 
metaverso, as empresas vão 
oferecer aos clientes diferen- 

tes serviços inmersivos, como 

compras on-line e games, 
além da prática de esportes e 
jogos ao vivo. 

Google e Qualcomm anun- 
ciaram o desenvolvimento de 

uma nova rede de inteligência 
artificial, Segundo June Yang, 

vice-presidemedo Google 

Cloud, essa nova infraestrutu- 
ra vai permitir que dispositi- 

vos, como óculás e celulares, 

passam oferecer novas experi- 
ências digitais que hoje são 
inviáveis por causa do grande 

uso de memória, capacidade 

de processamento e energia. 
— Seremos capazes de 

construir e otimizar novos 

modelos de inteligência 

artificial de forma mais 
rápida, em semanas em vez 
de meses — disse Yang. 

Para Ziad Asghard, vice- 
presidente de Gerenciamen- 
tode Produtos da Qual- 
comm, computadores, celu- 

lares e óculos vão formar a 
cadeia do metaverso que 
será impulsionada pelo 56: 

— Quando você adiciona 

inteligência à rede, é possi- 
vel desenvolver novas tec- 

Avida em avatares. Demonstração do metaverso com basquete vrtus 

n ologias de detecção de 

profundidade, rastreamen- 
tode mãos e olhos para 

capturar movimentos com 

mais realidade e dar novo 
impulso aos negócios. 
No seminário do setor de 

telecomunicações nos EUA, 

as americanas Verizon e Qual- 

comum fizeram transmissão ao 

vivo com resolução de ima- 

gem em 8K em HDR, permi- 
tindo maior contraste de co- 
Tese som imersivo, 

— Estamos construindo 
uma nova rede confiável 
para explorar conectivida- 

de e dar mais possibilidades 

aos clientes, gerando novos 
negócios — disse Kyle Mo- 
lady, vice-presidente de 

Tecnologia da Verizon. 

Alex Katanzian, vice-presi- 
dente sênior da Qualcomm, 
simulou coma rede5G a 

compra de um tênis que só 
existe on-line em tempo real. 
A imagem se altera conforme 
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Aempresa lançou 
globalmente uma iniciativa 

para formar lideres negros. 

Como é no Brasil? 
Um tema que temos muito 

orgulho é a diversidade, equi- 

dade e inclusão. Aqui o empo- 
deramento da mulher é algo 

muito forte. As mulheres são 

54% do meu time e 48% das 
gerentes. Temos equidade de 
salários entre homens e mu- 

lheres, Você mencionou a 
equidade racial. Nós somos 
membros ativos do Mover, 

que é o movimento pela ecqui- 
de racial, Temos 19% de l- 

deres negros e queremos che- 

gar em 2025 no minimo com 
30%. Temos vários grupos, co- 
mo o Negrow, que são embai- 

xadores negros dentro da Pe- 

psiCo para que a gente consiga 
acelerar essa jornada na com- 
panhia. Temos uma mentoria 

reversa na qual lideres negros 

são mentores de executivos. 

Eu tenho um mentor que é 
gay negro e budista. E o que 

aprendo com ele é incrível. No 
nosso prograna de LrINEES, 

80% são negros. Em cada vaga 

aberta, tem que ter pelo me- 

nos um candidato negro. E 
também coloco a jornada 
LGBTOL +. Nosso propósito é 

que cada pessoa possa ser pe- 

numamente ela cu ele dentro 
da companhia e atingir seu 

máximo potencial. Ao trazer 

mulheres, negros. LGBTOI+, 
a gente está elevando a capaci- 

dade da companhia. Isso cria 

uma empresa mais inovadora 

e sustentável. 

E a empresa fez mudanças no 

mix de embalagens por conta 
da pandemia? 

Temos que estar presentes 

em produtos com embalagens 

pequenas e grandes e em qual- 
quer momento no qual o con- 

sumidor vai comprar. Ná par- 

demia e no pós-pandemia, 0 
premium val CRESCE, Assu CO 

mo a acessibilidade. Nosso ne- 

gócio é de impulso edisponibi- 
lidade, O que a gente conse- 
guir fazer para ganhar ainda 
mais espaço a pente vai fazer. 

Por isso, a regionalização. Te- 

mos que estar em todos os hu- 
gares. Como estamos em mais 

de 96% dos lares brasileiros 

com as nossos produtos, que- 
remos fazer crescer a frequên- 
cia. Temos 1 fábricas em to- 

das as regiões do Brasil. O país 

já está entre os dez maiores 
mercados eo crescimento na 

América Latina foi de 13H nos 

primeiros nove meses deste 
ano. O Brasil cresce acima dis- 
0 À perspectiva É positiva. 

a pessoa se move, sem erros. 

—Os avatares são criados 
nanuvem e exibidos em tem- 
po real na celular usandoa 

rede 5G. É um processo com 

plexo, com captura de ima- 
gemao vivo. Os movimentos 

das pessoas são traduzidos por 

filtros sem a ajuda de equipa- 

mentos especiais ou horas de 
edição — disse Katauzian. 

Além da Verizon, a T-Moabi- 
le mira em serviços como 
experiências imersivas. A tele 

faz parte de um novo ecossis- 

tema, batizado de “Snapelra- 
gon Spaces”, que já conta com 
outras operadoras, como a 
alemã Deutsche Teledkom ca 

japonesa NTT Docomo, e 150 
mil desenvolvedores de apps. 
No Brasil, a Claro aposta no 

desenvolvimento de novos 

serviços. Paulo César Teixeira, 
CEO da operadora, diz que há 

muitas oportunidades na 

industria 4.0, agronegócioe 
entretenimento: 

— Em realidade virtual e 

aumentada, o que se tem são 
oportunidades no entreteni- 
mento, E estamos trabalhan- 

do nisso, vendo locais especi- 

ticose aplicações. Há poten- 
cialenorme. (*O repórter 
viajou a convite da Qualcomm) 
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Indefinição de festas de 
fim de ano ofusca planos 
do turismo para o verão 
Estabelecimentos revisam expectativas para a temporada 

vista como tábua de salvação após as perdas da pandemia 

RAPHAELA RIBAS 

enghaoda ribufiiniogiobo crer be 

descoberta da nova vari- 

ante Ômicron do coro- 
navirus levou prefeituras de 
cidades turísticas pelopaisa 

suspenderem suas tradicio- 

nais testas de fim deano, Até 

o fim da semana passada, ci- 
dades como Fortaleza, Vitó- 

ria e Salvador mantinham a 

decisão de cancelar a come- 
moração de Réveillon com 

shows e queima de fogos pa- 

ra evitar aglomerações. O 
mesmo fez São Paulo, que 
voltou atrás sobre a festa na 

Avenida Paulista que havia 
confirmado em novembro. 

Outras cidades, como Flori- 

anópolise Recife, descartaram 

osshows davirada, masmanti- 
veram a queima de fogos. No 
Rio, palco tradicional de uma 

das mais farnosas lestas de Ano 

Novo do mundo, o prefeito 
Eduardo Paes cancelou tudo, 
mas, após autorização de um 

conselho estadual de especia- 
listas, voltou atrás e liberou os 
fogos de artifício em Copaca- 

bara, mas sern shows. Para ne 

duzir a necessidade de deslo- 
camento das pessoas, haverá 

queima de fogos em outros no- 

ve pontos do Rio. 
Amda que as festas cancela- 

das sejam reabilitadas, esse 
vaivém ampliou as incertezas 
impostas pela Ômicron e já 
afeta os planos de negócios li- 

ados ao turismo. O setor, um 

des maisatingidos pela pande- 
mia, enxergava na alta tempo- 
cada deste verão à tábua de sal- 
vação para seus caixas depois 
de muito prejuizo. 
O cancelamento de festas de 

Reveillon levanta dúvidas so- 

bre outra data-chave para o mu 
rismo: o carnaval. Reforça o si- 

nal amarelo a situação em pai- 

ses europeus, como França e 
Dinamarca, onde bares, res- 
taurantes e boates foram cbrl- 

gados a fechar ou voltar a limi- 

tar o número de frequentado- 
res para deter avariante. 

CAUTELA APÓS BAQUE 
No Brasil, representantes do 
setor de serviços não veem 

medidas radicais como lock- 

doum no horizonte, mas reco- 
nhecem que, em geral, o pé 

dos empresários passou do 

acelerador para o freio. 
O endividamento atinge 

quase metade (48% ) dos em- 
presários de restaurantes, se- 

gundo pesquisa da ANR, feita 
pela consultoria Galunion, es- 
pecializada na área de retei- 

ções fora de casa, e do Instituto 
Foodservice Brasil (IFB). O es: 

tudo mostra que à maior parte 
das dividas é com os bancos. 

— Não vai ser (0 fim de ano) 
Coto espe rávamos, mas não 

será tão ruim como 2020. O 

ue preocupa é lo me- 
Por tada cicá Prel revive- 
ram até aqui estão endivida- 

dos, então não tem muita mar- 

gem, lembrando que a infla- 
ção dos alimentos está alta. 

Qualquer coisa que mexa no 
faturamento pode ser um ris- 
co de sobrevivência das em- 

preta nesse nhoinento — diz 

Fermando Blower, diretor exe- 

cutivo da Associação Nacional 
de Restaurantes (ANR) e pre- 
sidente do SindRio, que reúne 
bares e restaurantes cariocas. 
Oempresário diz que as mu- 

danças de última hora prejudi- 
cam muitas empresas, mas be- 
neficiam outras. Um reflexo 
negativo que ele diz já estar 

acontecendo é o cancelamen- 

ta de reservas e eventos priva- 
dos e a redefinição de tod 

como a suspensãode contrata- 

ções temporárias com expec- 
tativa menor de público. 
E ocaso do Bhar! Ginteria 

Desculada, que tem casas na 

Tijuca e em Vista Alegre, na 
Zona Norte do Rio. Devido à 
variante, o bar voltou a cobrar 

acarteira de vacinação dos cli- 
entes e suspendeu grandes 

festas c eventos. Com isso, 

não houve necessidade de 

contratação de novos funcio- 
nários para o fim de ano. 
Por outro lado, Blawer acre 

dita que, mesmo com as restri- 

ções, cidades de veraneio con- 
tinuarão movimentadas, com 
as pessoas ávidas porsairdeca- 

sa. Festas canceladas até po- 
dem ser positivas porque à 
procura pri r cestatrantes para 

eventos aumenta, avalia ele. 

No tradicional restaurante 
Salvador Dali, na capital baia- 
na, nada mudou diante da per- 

cepção dos proprietários de 
ue o cancelamento da festa 
Reveillon não deve afastar a 

mioria dos turistas Em Reci- 

fe, Bruno Catão Ribeiro, sócio 
de sete restaurantes, entre eles 
o Parraxaxá, de comida típica 

nordestina, tem a mesma sen- 

sação a partir do movimento 
aquecido nas duas últimas se- 
mariá. Assim como muitos 

empresários do ramo, ele dis- 
pensou funcionários na pan- 
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demia, pegou empréstimo e 
refez seu planejamento. fá 

conseguiu reconstituir quase 
90% do quadro de colabora- 
dores que tinha, mas evita es- 

tocar insumos por cautela, 

— O fluxo de caixa está bem 
apertado para se reequilibrar., 
Continuamos com o plano de 

ser mais eficientes, porque es- 
tá tudo muito caro, a água, 0 
imposto, a comida, O emprés- 

timo — diz. — O Réveillon 

cancelado é uma medida pru- 
dente e que a curto prazo não 
vai ter impacto negativo. Tere 

mos bam fluxo até o carnaval, 
porque tem pessoas que visi- 
tamacidade cos parentes. De- 
pois é que preocupa, com a 

renda apertada das famílias. 

CELEBRAÇÕES NOS HOTÉIS 
No GJP Hotels & Resorts, que 
tem várias unidades no Nor- 

deste, destino bem procurado 
nesta época, o mês passado foi 

o melhor novembro da histá- 

riem vendas nos pacotes para 

Virada mo Rio. Shoas na Praia de Copacabana foram suspensos, mas a queima de logos voltou à programação cardca 

Natal, Réveillon e férias de ve- 
rão. À taxa de ocupação está 

em 85%, e a expectativa é que 
chegue a 95% nesta alta tem- 
parada. Para Fabio Godinho, 

CEO do grupo, as restriçõese o 

câmbio dificultam viagens in- 
ternacionais e estimulam o tu- 
rismo interno. Além disso, às 

hotéis têm comemorações 
pgto independentes das 
testas de Réveillon, observa: 
— No Rio, o hotel Prodigy 

Santos Dumont terá festa 
no roaftap e vai fazer, pela 

primeira vez, sua própria 

queimade fogos própria por 
dez minutos, em parceria 
como Bossa Nova Mall, que 

fica ão lado. 

Para Paulo Solmucci, pre- 
sidente da Associação Brasi- 
letra de Bares e Restaurantes 

(Abrasel), o maior problema 
são as decisões precipitadas e 
a falta de clareza nas infor- 

mações das autoridades. 

— A falta dos «shows não vai 
multar nada —diz Solmucci. 

ESPECIAL PUBLICITÁRIO PRODUZIDO POR GLAB GLOBO.COM 

Câmbio incentiva estrangeiros a investir no Rio 
Além da desvalorização do real, eles são seduzidos por imóveis da Zona Sul que têm vistas espetaculares 

MORAR": 
clima tropical, o câm- 
bio favorável para o 

dólar ouoeuroeohome of- 

fice vêm atraindo investi- 
dores estrangeiros para o 
mercado imobiliário do 
Rio. Mesmo sem estatisti- 

cas precisas, o aumento da 
demanda é notório. Na in- 
corporadora Bait, por 

exemplo, que tem vários 
empreendimentos na Zo- 
na Sul da cidade, os gringos 
respondem por 20% da 

carteira de clientes. 

Considerado “a desti- 
no"internacional no pais, 

o Rio sempre recebeu 

muitos estrangeiros em 
busca de imóveis, À isso, 

somam-se os brasileiros 

que moram no exterior, 

destacao diretor de Incor- 
poração da Bait, Fred 
Kessler. Eles recebem em 

dólar ou euro e viram no 
mercado uma boa oportu- 
nidade para investir. 

Na carteira da incorpo- 
radora, há ingleses, ame- 
ricanos, gregos, suiços & 

alemães que buscam todo 

tipo deimável —dos estú- 
dios que viraram febre na 
Zona Sul às megacobertu- 

ras da orla, Muitos vieram 
passar férias na cidade e 
voltaram para investir. Pa- 

ra atender esse público, a 

empresa tem material bi- 

ipanema a Leblon. Os preços dos imbves na orlamais cobiçada da ccade refigtam a exciusmadade dos ErÉErEÇOS preteridos por investidores é por lunsias nacionais e estrangeiros 

“O preço de um 
apartamento 
de 200 metros 
quadrados no Rio 
equivale ao de 
um de 50) em Paris 
ou Nova York. 
Os estrangeiros 

podem morar 
com muito mais 
conforto aqui, 
pagando menos” 

FREDERIC COCKENPOT 

CEO da WhereinRio 

lingue e também oferece 
atendimento em inglês. 

— O estúdio é uma opção 
mais fácil de rentabilizar, 
porque o investidor passa 

uma parte do ano usufru- 

indo o imóvel e depois alu- 
ga. Mas muitas pessoas 
querem realmente ter um 
apartamento na cidade pa- 

rase instalarcom conforto, 
sem Se preocupar com lo- 

cação — diz Kessler. 

CEO da imobiliária 
WhercinRia, destinada 
ao mercado de alto luxo, 

Frederic Cockenpot, 

acrescenta que muitos 

desses estrangeiros nem 
querem se aborrecer com 

o processode compra e fa- 
zem tudo on-line. Deixam 
para con hecer o imóvel 

quando já estão com as 

chaves na mão. 

— O preço de um apar- 
tamento de 200 metros 

quadrados no Rio equiva- 

le ao de um de 50 em Paris 
ou Nova York. Os estran- 

geiros pode m morar com 

muito mais conforto aqui, 
pagando menos. O home 
office permite isso. Para 

alguns locais dos Estados 

Unidos, por exemplo, o 
fuso horário é pequeno — 
diz Cockenpot 

Mais do queo home offi- 

ce, o chamado anywhere 
office — Cu permite tra- 

balhar de qualquer lugar 

do mundo — serviu como 
um'forteincentivoparaos 
estrangei PES buscarem 

um Imóvel no Rio. 

Cockenpot está negocian- 
do um apartamento para 

um comprador da Lituânia 

e acaba de vender uma co- 

bertura de R$ 10 milhões 
para um dinamarquês na 

Avenida Atlântica. 

— A maioria busca espe- 
cialmente por imóveis em 
Copacabana, Ipanema e 

Leblon. Mas também ven- 

demos bem em Búzios e 
na Costa Verde. Inclusive, 
algumas ilhas — destaca. 

Na avaliação da corretora 
Kika Cavalcanti, os estran- 
Jeiros buscam uma vista 

emita e não se importam 

muito com as condições do 
prédia. A decisão de com- 

pra se dá a partir do mo- 

mento em que eles abrem 
as janelas e se deparam com 
anatureza da cidade, 

— Setor preciso, eles in- 
vestem muito em obra pa- 

Ea fazer um supe rapa ria- 

mento, mesmo em prédi- 

os mais simples, desde 

que a vista seja espetacu- 
lar. À quadra da praia, en- 

tão, é muito disputada. 

O fator cambial dispa- 
rou a procura por imóveis 

nacidade, já quea conver- 

sãodo dólar ou do euro pa- 
rao real está muito favorã- 
vel, Kika observa que, 

com a chegada do verão, à 

demanda provavelmente 
vai aumentar ainda mais. 
— Muitas clientes deci- 

dem comprar um pied-de- 
terre depois de passar o ré- 
veillon e o carnaval aqui 

no Rio. Para fugir do inver- 

no no Hemistério Norte, 
não tem coisa melhor. E 
eles querem mergulhar na 

cultura da cidade. Um cli- 

ente francês comprou um 
apartamento com vista 
ii mar e fundos para a 

avela —diz ela. 
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DEFESA DO CONSUMIDOR 

internacionais que | 

ONDE RECLAMAR 

Economia 25 

ADelegaciade Consum dor (Decon), na Rua Major Ruberes Vaz, 120,3" andar Gáveas, O atendimento 24h e também é 

feito pelos telefones 2332-2017 2332-296 

ECONSUMER.GOY pela econsumer. gov, PLANOS DE SAUDE Saúde Suplementar 48. bl4 2H clientes TEM DÍVIDAS? renegocição de dividas 

Plataforma que ganhouumaversão afetam consumido- Maior número (ANS). relativosaomês Houve aumentode Feirão Limpa que oferece descontos 
internacional emportuguês Aplata-  resmundoalora No de usuários de outubro, mostram beneficiários em 25 Nome será de abé 90% e a possi- 
de quei xas lorma — administrada site também é possi- | desde 2016 um crescimento no estados, sendo as prorroga do bilidade, em alguns 

pela Comissão Federal vel obter orientação número deusuáriosde  maioresalias em E casos de pagamento 

de Comércio (FTC = sobre metdas adeci- planosmédicos-hospi- São Paulo Minas em 72 vezes Entre as 

Osconsumidores Federal Trade Commis:  onaisquepodemser O numero de talares de 2,9% em Gerais e Santa Cata- mm Sera prOTOgOU torres de parbcipar 

brasileiros ja podem son) dos Estados Uni- adotadas para resol- | beneticiariosdeplanos  relaçõoaomesmo rina. Ro comparati- oFerãdoLimpa Nomeatêo — dasnegociações estão 

registraraqueixasobre  dos=permiteotraba:  verseuproblemae de saúde é omaior periododoanopassa  vodeoutubro com diaZ0 destemês Adec=-  cappdaSerasa, osite 
contlitosem relaçõesde  lhoconuntodas autor:  dicasde como evitar desde março de 2016. do, totalizando setembro, ocresci são toi tomadadevido à (iram serasa com. be/ 

consumo com empre- dades de vários paises golpes e iraudes Dadosdivulgadospela 485/5935 Em20lb.0  mentofoide 46.360 altaprocura Maisdecem — limpanome-onineje 

sas de outros países emcombateaosgolpes mais praticados. | Agência Nacionalde setor contabilizava usuários empresas participamda o 0800-59]-1222 

| DD CONFIRA AS DICAS Carro novo SER > aaa 
bad Carro Okm 

seminovo ace 3 um carronovo pode demorar até & 
meses, dependendo do modelo. 
Antes de comprar verifique a depre- usado ou por rmiomad 
parda imediata pode ser de 20%, ea 

e desvalorização ao longo do tempo 
P, também varia de acordo coma assinatura: one 

Com o mercado de automóveis afetado ea 
sd Auém da anormalidade de preços — 

pela falta de peças, especialistas atualmente um carro com 2 anos. de 

: uso pode custar o mesmo valor de orientam como fazer a melhor escolha laser 
especialistas recomendam que não 

LUCIANA CASEMIRO cacional da FGV, os preços se abra mão do laudo técnico ede 

E AMANDA SCATOLINI* dos automóveis ainda devem verificar se foram feitas as manuter- 
Rn demorar a se normalizar: ções previstas na ja da veicu- ChET prev garamia 

— A equalização do merca- jo Não deixe de consultar aplacano 
E planejando comprar  dodesemicondutores, que le- Detran para verificar se há alguma 

um carro? Já pensou que vouaindústriaa produzir 300 pendência em relação ao automá- 
as opções podem iraléêm de mil carros a menos este ano, vel Eles lembram que hã empresas 
escolher um modelo novo, só deve ocorrer no fim de olerecendo garantia por até dois 

seminovo ou usado? Segun- 2022 para 2023. Até lá, convi- anos, o que dá ao comprador tran 
do especialistas, há outrasal- veremos com distorções, co- quilidade semelhante à de um Okm 
ternativas que podem garan- mo um seminovo, com 2, 3 
tir acesso ao carro comeusto  anosdeuso, valendo omesmo 

até menor, como &o casoda preço nominal de um carro Usados 
assinatura ou do uso de apli- que saiu da concessionária, Além do laudo técnico e da consulta 
cativos de transportenodiaa  Issonão é natural. ao Detran, exigências primordiais na 
dia e aluguel eventual de vei- avaliação de quem conhece o setor, 

culo. Tudo vai depender do ASSESSORIADO MECÂNICO uma boa olhada na documentação 

perfil de uso do automóvel. Quem optar por um Okm de- pode ser importante para verificar 
A falta de componentes para ve levar em conta que ao tirar 4 Pá por quantos propnetários aquele 

a indústria automobilística le- o carro da concesstonária hã Economia, O universitário Vinlous Figueredo vendeu o carro é hoje faz assinatura economia de R$ 6mi por ano velculo já passou Se a pesquisa na 

von os preços aavançaremcer- uma depreciação imediata de internet pode ser importante para 
ca de 15% entre os modelos 10%a20%. onais locadoras, como mon- ao contrato, diz o estudante, meu caso, como uso aplicati- chegar atéamelhor oterta, o negó- 

novos €, em alguns casos, mais — À grande vantagem do tadoras, seguradoras e até pois há diferentes pacotes de vo, entranacontaatéo estaci-  ciosódeve ser fechado presencial 

de 30% nos usados. Para Paulo carro novo é a garantia além fundos de investimento. serviços e prazos de contrato, onamento. Tem custos intar- mente comuma verificação minu- 
Roberto Garbossa, consultor  dofatodenãoterquesepreo- O universitário Vinícius com previsão de multa para  giveis como o conforto de po- — ciosadocarro Preferencialmente. 
da ADK Automotive, quando cupar como passado. Masjá Calharte de Figueiredo, de encerramento antecipado. der aproveitarotemponocar- recomenda-se que o veiculo seja 
se leva ainda em conta que há hástart-upsqueolerecemga- 22anos, é da geração que não — Outra questão é o limite ro, além da liberdade do cho- examinado por um mecânico eum 

uma espera de até seismeses rantia de 2 anos na compra tem grande apego pelo carro de quilometragem mensal, pena happyhour—diz. funideiro da confiança do compra- 
por um caro Okm, o cenário de seminovos, o que dá mais próprio, O carro praticamen- Quantomenor, maishbarataéa O engenheiro curitibano dor quepossam avaliar as condi- 

não é o mais recomendado pa- segurança —diz Martins. te novo, parado na garagem assinatura. Mas caso ultrapas- PauloCabral tevecarroporas- ções domotor amortecedores, até 
rãa compra no momento, Garbossa orienta quem val por quase um ano devido à seolimiteno mês, há taxa pelo sinatura por 4 anos. Num ne-  sehouveaiguma batida que causou 
— Há sobrepreços nos no- comprar modelos seminovos pandemia, o levoua propor excedente —alerta Figueire-  gócio firmado durante a pan-  danoestrutuyralac carro que possa 

vos e nos usados, e quem —eusados a exigir um laudo téc- pe os pais a venda do veicu- do, que investiu partedo valor demia, no entanto, recebeu passar despercebido paraum leigo. 
acha que poderá se benefici- nico e levar mecânico e luni- Joe aassinatura de um plano docaro. —Coloquei odinhei- um carro como pagamento e 
ar na troca está enganado, leiro paraavaliar o carro: mensal de locação: ro para trabalhar para mim. decidiu mantê-lo. 
pois a diferença continua — E preciso verificar mo- — Na minha visão, auto- — carro entrou no negó-— Assimatura e aluguel eventual 
grande. E importante lem- tor amortecedor, chassi. Ve- móvel é despesa Há uma sé- É PRECISO FAZER CONTAS cio por R$ 89 mil cestáavalia- Para saber se vale à pena manter um 

brar que IPVA, taxa de trans-  rificar seo carro foi batido e  rie de gastos, como IPVA, ga- Graziela Fortunato, coordena- do em R$ 104 mil. Como o carrapróprio fazer assinaturaou 
ferência, tudo isso é cobrado se há algum dano estrutural solina, estacionamento, ma-— dorado MBAde FinançasCor- preço dos veículos subiu, ode aluguel eventual é preciso tazer 
sobre o valor do carro. Então, que possa passar despercehi-  nutenção, seguro, deprecia-  porativas do IAG da PUC-Rio, assinatura também subiu. O contas Some gasto com seguro, 

também serão mais altos. Só do peloleigo. Asvezesparece ção... Analisamos todos os há seis anos decidiu não ter modelo que me custava R$ IPVA licenciamentos, manutenção 
deve comprar quem tiver ne- estar tudo bem, maso motor gastosparaversevaleriaape- carro. Para os deslocamentos | LAQO por mês, agora sai por regular eemergencial Paracompa- 
cessidade e mesmo assim de- está preste a fundir. naalugaroumanterocarra.  dodiaadia, optou porappsde R$ 2.500. Mas para um cara raraoçusto de uso de aplicativono 
ve gastar sola de sapato, pes- Martins, da FGV, pondera Afamília decidiu pelaassi- transporte. Duas vezes por que não entende nada de car-  diaadia contabilize andaas despe- 
quisar antes de fechar negó- que a sociedade está mudan- natura, por R$ 1200 mensais. mês, aluga carro para viajar. ro, à assinatura é boa opção, — sasdeestacionamento e pedágio. 
cio —recomenda Garbossa. — doevalorizandomaisosenso que inclui assistência 24 ho-. — A economia em relação pois não há preocupação com  Dividaototalpor 12 e compare ao 
Na avaliação de Antônio de mobilidade do que de pro ras, manutenção, IPVA, licen- ao gasto de manterum carro é — manutenção, Sempre temia  valordaassinatura sudo gasto com 

Jorge Martins  especialistado priedade, o que faz crescero  ciamento e seguro. A econo- de 40%. Quem persaem fazer serenganado. apps somado ao valor do aluguel 

setor automotivo, do Institu- mercado deassinaturaeatrai miaédecercade R$ 6Gmilao essa transição precisacolocar  * Estagiária sobsupervisão eventual decarro, se for tazé-lo 
to de Desenvolvimento Edo- players para além das tradici- 

MALA DIRETA 
ha reclamações esta seção desarser ervisiios pola ah oglobá cóm fitdafesadocamnsuiidor 

Cancelamento 

Em 28 de outubro, comprei no site 
da Casa& Video um ventilador de 

mesa. Logo depois me arrependi e 

solicita à cancelamento, Mesma 
assim, o produto chegou. Então, 

em 2º de outubro, contatei a Casa 

Evideo, expliquei à sobcitação e 

fui informado de que até 5 de 

novembro entrariam em contato 

para a devolução, mas naca anta. 

PAULO ANDRE ORTEGA RIBEIRO 
RO 

A Casa& Video diz ter confirma: 

do 0 cancelamento do pedido e 

que o reembolso será feito 

Demora 

Fiz compras na Cobasi com previ- 

são de entrega em 48 horas úteis, 
mas não chegou. Em contato com 

à empresa disseram que houve 

extravio. Sobcito a entrega expres- 

sa e desconto pelo transtorno. 

ALAN DA SILVA R DOS SANTOS 
Rm 

ano, Mas hã que se ter atenção 

A Cobasi confirmou a entrega 

com atraso e informou ter con- 

cedido cupom de desconto 

Exclusão indevida 

Em julho, ful excluído do plano 

Amil Dental sob a alegação de 
inadimplência. Desde então fiz 

diversos contatos com à Amil, 
enviei comprovantes de paga- 

mento, mas não tive resposta 

CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ 
Ro 

na conta todos Os gastos. No 

A Amil Dental diz ter confirmado 

à regularização do pagamento e 

agendado o depósito do crédito 

a ser devolvido pela operadora. 

Sem serviço 

Há mais de | mês reclamo coma 
Ol que não consigo acessar à 

imernet, Em 18 de novembro. 

desisti e pedio cancelamento, 
sendo surpreendido pela infor- 

mação que receberia a fatura do 
mês com o reajuste, além de 

de Luciana Casemiro 

cobrança com os dias utilizados. 

RAFAFLCOEDEIRO MOREIRA 

BIO 

A Qiafirma não ter conseguido 

contato com o consumidor para 

resolver a sua solicitação. 

Não entrega 

Adquiri em 27 de junho, uma 

mesa de centro, de R$ 465,50 à 
serem pagos em duas presta- 

ções, ja quitadas com à Toque a 
Campainha. Em 28 de outubro a 

empresa ainda não sabia infor- 

mar o dia da entrega e pedi para 

cancelar o pedido é me ressarci- 

rem. Corno até agora não fui 

ressarcido e desejo comptar 

uma poltrona, fui à loja para 

tentar formalizar um acerto dé 
contas, mas me disseram se 

comprei pelo site 56 posso resol- 

ver com o SAC. 
WEBER ALVES 

eo 

À Toque a Campainha disse estar 

tomando providências, sem 
informar qual será a solução. 
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A BATALHA DA TORA 

O PIONEIRA ENTRE AS GRANDES CIDADES 

NY dará direito de voto a não cidadãos 
MAWES  Válidapara eleições locais decisão va alingir 800 mil imigrantes com papéiseméia 

Damngo 12.12.2021 

Feministas religiosas exigem igualdade de 
direitos para rezar no Muro das 

Q 
“Na visão 

judaica 

ortodeca, 

mudo é que a 

mulher é tida 

como ui Ser 

inferior ot 

que a função 
dela é servir 

omarido. 

Ela tem 

sua função 
designado 

eo homem 

também” 

Efraim 

Schechter, 

rabino 

oriodoxo 

“Nós 
muarmas 

Israel. Penso 

NS NOSSAS 
mes, 

IFITUAS, FLS 

sufragistas. 

SINTO que 
estamos nos 
apoiando 

sobre os 
ombros delas” 

Lesley Sachs, 
integrante 

do Mulheres 
do Muro 

PAULA DE DRTE 
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benbiera gar prin rue as 

JE GALA 

TE mês, quando o sol de Je- 

rusalém começa a se levan- 
tarno horizonte atrás do Mon- 

te das Oliveiras, um grupo de 

mulheres se reúne na entrada 

do Muro das Lamentações 
com um objetivo: contraban- 

dear um livro religioso para 

dentro de um dos lugares mais 
sagrados do judaismo. O livroé 

à Rolo da Torá, também cha- 

mado de Seter Torá. Em algu- 
mas vertentes do judaismo or- 
todoxo, 0 acesso das mulheres 

ao objeto é restrito: elas não 
podem recitá-lo, apenas escu- 

tar sua leitura pelos homens. 
Não é no que acreditam as 

Mulheres do Muro, Desde 

1988, as ativistas feministas 
fazem questão não só de ler 

as rolos, mas também de ado- 

tar hábitos tradicionalmente 

masculinos na religião, como 
usar kipá na cabeça e, nos 

umbros, o talit, 0 xale para ce- 

rimônias religiosas. 

PRESA CINCO VEZES 

Na luta por direito iguais, as 
ativistas já compraram briga 
cora judeus ultraortodoxos, a 

suprema Corte, O Parlamento 

eogovernode Israel. Por causa 
delas, ir ao muro com uma Se- 

fer Torá privada foi proibido, 

Como o lugar é separado entre 

mulheres e homens e só no la- 
do masculino há rolos públi- 
Cos, a proibição garante que só 

eles possam rezar. 

Já fui presa cinco vezes: 
quatro por usar o talite uma 

por tentar entrar como rolo 

da Torá — conta ao GLOBO 
Lesley Sachs, que pega a es: 

trada de Tel Aviv todo mês 

para se juntar à reza. 
A Sefer Tora não é um livro 

comam. Háuma versão da To- 

fi to 
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rá impressa, à qual mulheres 

tém acesso. Já os rolos são pro- 

duzidos por um escriba com 
pena e tinta preta num perpa- 

minho de pele de animal ces- 

turado à mão, Podem demorar 
um ano para ficarem prontos. 

As mulheres não são proibi- 

das de rezar Do muro (ou Ko- 

tel, seu nome em hebraico). 
Têm, inclusive, uma área re 

servada. O que incomoda al- 

guns raros ortodoxos é a ado- 
ção de papéis que consideram 

masculinas. E também objeto 

de revolta quea reza igualitária 

“obrigue” os homens à ouvi- 
rem vozes femininas. 
— Homens ultraortodo- 

xos não querem ouvir à voz 
das mulheres. E considera- 
do obsceno —diz Lesley. 

Em resposta ao grupo, à go- 
vemo passou uma lei dizendo 
que a reza teria de respeitar os 
costumes do muro. Domingo 

passado, a contusão começou 
cedo, Jovens ortodoxos recla- 
mavam das ativistas que usa 

vam o rato-X masculino. 

— À placa separa aentrada 
de homens da de mulheres, 

mas eu acho que tanto Faz, 

entro por od achar me- 

lhor —diz a diretora-execu- 
tiva Yochi Ra ppeport, 

No dia da reza feminista, à 

revista é mais intensa do que o 

normal. Os guardas sahem 
que elas tentarão entrar com 
uma Seler Torá e são orlenta- 
dos a revistar fundos de mo- 
chilase bolsas. Não é toda a so- 

ciedade israelense que se opõe 

as teministas. Em abril, o rabi- 

no reformista Gilad Kariv, ne- 
cêm-eleito para o Parlamento, 

fez um gesto de solidariedade 

usando sua inunicade para le- 
var uma Sefer Torá ao muro. 

Kariv prometeu repetir a visita 

em novembro, mas suspen- 

deuos planos depois queopre- 
sidente Isaac Herzog se corm- 

prometeu a mediar o diálogo 

para “baixar a temperatura” 

Um juiz também reconhe- 
ceu os direitos das mulheres 

de rezarem como os homens, 

abrindo precedente para a dis- 
cussão sobre a construção de 
Im espaço igualitário para a 

reza. Apesar de ter se compro- 

metido com isso no “Acordo 
do Kotel" de 2016, a pressão 
dos ultraortodoxos fez o então 

wemier Benjamin Netanya- 
E voltar atrás. Hoje, o espaço 

existe, mas está degradado. 

— Não hã pressão contra 

da sociedade, é só um grupo 
que está contra nós. E o gru- 

po da ortodoxia, que não 

quer compartilhar a religião 
judaica com outros grupos. 
A maioria da população is- 

raelense está conosco — diz 

arabina Sandra Kochmann. 

Netanyahu respalda 
ultraortodoxos contra 
ativistas para ganhar 
seu apoio nas urnas 

A última eleição mudou as 

perspectivas. Saiu do coman- 
do Netanyahu e, junto com 

ele, foram alijados do poder os 

partidos ultraortodoxos. Em 
campanha para voltar à licde- 

rança, à ex-pretmier aproveita 

agora para capitalizar no anti- 
feminismo e agradar à base ul- 
traortodoxa. Quando um par- 
lamentar tuítou chamando 

contra a cerimônia, Netanvya- 
hu endossou retuitando ocon- 

teúdo que pedia a fiéis que re- 

zassem no local para impedir 

que 0“ Kotel fosse profanado”, 
As ativistas entendem não 

haver proibição explícita na 

Torá impedindo mulheres de 

recita-la. Esse seria o entendi- 
mento dos ortodoxos hascado 

em interpretações. Eles ale- 

gam que o costume é parte da 

tradição de séculos, uma visão 
de mundo-que não seria discri- 

minatória contra mulheres. 

— Na visão judaica ortodo- 

xa, não é que a mulher é tida 
como um ser inferior ou que a 

tunção dela é servir o marido. 

Ela tem sua função designada 
e o hamem também — diz o 

rabino ortodoxo Efraim Sche- 

chter. — Elas lazerem isso no 
Kotel fica uma coisa meio pro- 
vocativa, já que a maioria dos 

trequentadores ali é ortodoxa. 

"VÃO ARRUMAR UM MARIDO" 
A estrutura para receber as 

feministas parece mais logis- 
tica bélica do que religiosa. 
Cercas de metal separam o 

caminho do raio-X na entra- 

da até O muro para evitar as 
cusparadas e os empurrões 
comuns em cerimônias pas- 
sadias. As barreiras impedem 

cenasexplicitas deviolência, 
mas E pan osbeiros 

de jovens meninas ortodoxas 
que se debruçam sobre as 
grades tentando at rapalhar a 

cerimônia. 

— Elas querem tomar o Ko- 

tel para elas. Por que aqui? 
Elas só vêm aqui para brigar 

— iz Ronit Steren, enquanto 

discu te com as ativistas, 

O auge da cerimônia acon- 

tece quando o mistério é final- 

mente revelado: sim, as temi- 

nistas conseguiram entrar 

com a Sefer Torá. Quando os 
rolos são levantados no ar, 6 

ambiente fica mais emotivo. 
Adolescentes americanas que 
participavam da cerimônia 

enchem os olhos de lágrimas. 

O fim da cerimônia é ou- 
tra etapa dramática. Deze- 

nas de policiais e soldados 

do Exército guardam um 
corredor de isolamento se- 
parando as mulheres de ma- 
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nifestantes que as xingam é 

acusam de profanar o muro. 

Além de serem acusadas de 
profanação, há um elemento 

nacional na disputa. Parte da 

força do gru po vem da pre- 
sençade mulheres da diáspo- 
ra judia, sobretudo dos EUA, 

vistas como estrangeiras an- 

glótonas que só buscam o ca- 
os. À concessão que Ne- 

tanyahu fez quando primei- 

ro concordou em construir 

uma praça igualitária foi em 
resposta à pressão de grupos 

americanos. 
— Voltem paraa América! 

grita um manifestante. — 

Vão arrumar um marido! 

No último domingo, au 

caos da saída sob protestos 
de centenas de homens, 

adolescentes e jovens, que 

gritavam do outro lado do 
corredor de isolamento, so- 

mou-se a presença do parla- 

mentar da extrema direita 

Itamar Ben-Gyir. 
— Vocês estão profanando à 

Kotel! — gritava, dedo em ris- 

te, usando a imunidade para 
seguir o caminho de retirada 

das mulheres por dentro do 

corredor de isolamento, en- 

quanto apoiadores de fora en- 
togvam “amar! tamar"”. 

Apesar da oposição baru- 

lhenta e da dificuldade de im- 
plementar as conquistas na 

era Netanyahu, há expectativa 

de mudança e comemoração 
de vitórias, como o próprio 
Acordo de Rotel. Um ministro 

já disse que vai pór-lo em dis- 
cussão de nova. 

— Nossa maior vitória foi o 

governo ter passado o acordo. 

Não teria acontecido sem as 

Mulheres do Muro. Nós ma- 
damos Israel — diz Lesley Sa- 

chs. — Penso nas nossas 
mães, irmãs, nas sutragistas. 
Sinto que estamos nos apoi- 
ando sobre os ombros delas. 

Luta faminista. 

Ativistas rezam 

junto ao 

Muro das 

Lamentações. 

em Jerusalém: 

grupo desperta 

ira dos ue 

uitracriggosos 

por segundo 

elos, wolar à 

tradição judaica 



Õ GLOBO | Domingo 12.12.2071] Mundo | 27 

Itamaraty pós-Ernesto busca controle de danos 
Saída do chanceler em março enfraqueceu ala ideológica e abriu espaço para substituto, Carlos França, tentar recuperar 

credibilidade internacional do Brasil; Ministério das Relações Exteriores já prepara agenda do país para presidência do G20 

JANAÍISMA FIGUEIREDO 
andina figuniea dothogisba quer be 

esde que Ernesto Araújo 
deixou o comando do Ha- 

maraty, em março passado, os 
diplomatas brasileiros traba- 
lham com a clara missão de fa- 

zer um controle de danos 

abrangente, que permita ao 
Brasil recuperar a credibilida- 

de internacional, Como parte 

desse esforço, o Ministério das 
Relações Exteriores está mer- 
gulhado na preparação da pre- 

sidência brasileira doG20, que 

começara em dezembro de 
2023, no final doprimeiroano 

de mandato de quem for eleito 

em 2022. Será, afirmaram ao 

GLOBO fontes do governo, 
“uma oportunidade única pa- 

ra mostrar ao mundo que o 
Brasil está de volta . 
Ter a presidência do G20 — 

hoje com a Indonésia e poste- 
Hiormente com a India —setá, 

acrescentaram as to nes, 

“uma plataforma extraordiná- 
ria para voltar a inserir o Brasil 

no cenário externo” Numa 
agenda ainda preliminar de te- 

mas a serem defendidos pela 

presidência brasileira, á qual O 

GLOBO teve acesso, estão 
questões como meio ambien- 
te, transformação digital, me- 

didas anticorrupção, saúde, 
clima cenergia. 

Se governos passados tive- 
ram eventos como a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpia- 
das de 2016 para exibir o Bra- 
sil, o futuro govermo terá uma 

série de reuniões de ministros 
do G20e, como momento cul- 
minante do ano de 2024, a cú- 

pula de chetes de Estado e po- 
vermo do grupo. 

'RESPIRANDO MELHOR” 

A saida de Emesto e a entrada 

do ministro Carlos França no 
governo devolveram, em pala 

vras de uma fonte diplomáti- 

ca, “a alma ao Itamaraty”. Des- 
de a troca de ministros, os di- 
plomatas brasileiros, acres- 

centou a fonte, “respiram me- 

lhor”. Adiplomacia foi despoli- 
tizada, e membros da chama- 

da ala ideológica do governo 

praticamente sairam de cena. 
O deputado Eduardo Bolsona- 
ro, que deixou este ano à presi- 

dência da Comissão de Rela- 

ções Exteriores da Câmara, es- 
tá mais dedicado à campanha 

de reeleição dopai, o presiden- 

te Jair Bolsonaro. Com isso, O 
chanceler assumiu um con- 

Diplomacia ressuscitada. O chance er Caras França conversa com Bolsonaro: bem trânsito do ministro com o prosidente lhe parante espaço de atuação 

trole quase total da política ex- 
tema. França, que conhece e 
sabe lidar com os humores do 

Palácio do Planalto, comenta- 
Fam às fontes consultadas, 

exerce uma “diplomacia sere- 

nae com visãode longo prazo”. 

O esforço de reconstrução 
da imagem externa do Brasil 

foi evidente no envolvimen- 

to protagonístico do Itama- 

raty na 26º Conferência das 
Nações Unidas sobre Mu- 

danças Climáticas (COP26). 
Muitos duvidam da capaci- 

dade do governo Bolsonaro 
de cumprir as metas e com- 
promis sos anunciados, mas é 

unânime o reconhecimento 

ao Ministério das Relações 

Exteriores por ter mo strado, 

de novo, uma diplomacia 
profissional, apegada às tra- 
dições do Itamaraty. 

— E bom lembrar que ne- 

nhum representante do G20 
veio à posse de Bolsonaro, À 

guinada da política externa é 

real, e veio depois da derrota 
de Donald Trump nos Estados 

Unidos e, também, de Benja- 

min Netanyaho, em Israel — 

afirma professor de Relações 
Internacionais Mauricio San- 

tora, da Universidade Estadu- 

al do Rio de Janeiro (Uer!). 
Para Santoro, “a visão nega- 

tiva sobre o Brasil se deve a 
tratamento do meio ambien- 

te, ao comportamento do go- 

vemo na pandemia e ao decli- 
nioda democracia no país" O 
embaixador Alfredo Graça Li- 

ma, vice-presidente do Con- 

selho Curador do Centro Bra- 

sileiro de Relações Internaci- 

onais (Cebri) e árbitro do Me- 
canismo Provisório de Apela- 
ção da Organização Mundial 
de Comércio (OMC), lamen- 

taque Emesto “tenha sido es- 

o, 
“E bom lembrar que 
nenhum representante 
do 620 veio à posse 
de Bolsonaro. 
A guinada da política 
externa é real, e veio 
depois da derrota 
de Donald Trump 
nos Estados Unidos e, 
também, de Benjamin 
Netanyahu, em Israel” 

Maurício Santoro, professor 

de Relações Internacionais 

da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro 

Agricultores indianos encerram 
protesto contra Modi após um ano 
Governo revogou reforma agrária e prometeu atender demandas dos produtores 

THAYE GUIMARÃES 
hiye quis inss fi ogiade dom Br 

s rodovias que ligam a capi- 
PA tal indiana, Nova Délhi, 
aos estados de Punjab e Harya- 

na, no Norte do país, amanhe- 

ceram ontem com um colori- 

do diferente e um fluxo extra 

de veiculos, incluindo cami- 

nhões e tratores. Após um ano 

de protestos, os milhares de 
agricultores que acampavam 

na região desmontaram o 

acampamento, em pacotaram 

seuspertencese voltaram para 
casa em clima de celebração. 

A retirada veio após o gover- 
no do premier Narendra Modi 
acatar auma série de exigênci- 

as dos agricultores, entre elas a 
revogação da Nova Lei Agrico- 

la, que, segundo os manifes- 

tantes, os tornaria vulneráveis 

à competição de grandes em- 

presas e acabaria com a politi- 

cade preços mínimos introcu- 
zica há mais de 50 anos. 

— Esta é uma vitória históri- 

ca para os agricultores india- 

nos depois de um movimento 
histórico, tanto em termos de 

tamanho quanto de unidade e 

natureza pacífica do protesto 

— disse Hannan Mollah, lider 
do Al] India Kisan Sabha, a tra- 

dicional frente camponesa do 

Partido Comunista da Índia. 

Diante da resistência domo- 
vimento, o governo também 

Se COMPprametenl a formar 

uma comissão inclusiva para 

debater melhorias para as re- 

gras de preços controlados. 
As autoridades ainda garan- 

tiram que não perseguirão os 

camponeses que praticam à 

queima dos campos decultivo, 
e cujas nuvens de fumaça são, 

em parte, responsáveis pela at- 

mostera sufocante de Nova 
Delhi durante o inverno; e 
aceitaram indenizar as famili- 

as dos mais de 700 agricultores 
mortos nas mobilizações, 
Algumas questões, porém, 

ficaram de fora, como a ação 

movida contra o ministro do 

Interior, Ajay Kumar Mishra, 
cujo comboio avançou sobre 

calado para desconstruir o 
Itamaraty”, e celebra que 
“França esteja procurando fa- 
zer. sem alarde, uma volta ao 
Itamaraty normal” 

CONSELHO DE SEGURANÇA 

Em janeiro de 2022, 0 Brasil 
assume novamente uma vaga 
rotativa no Conselho de Segu- 

rança da ONU, de onde está 
ausente desde 2010, outra 
oportunidade que o Itamaraty 
de França aproveitará na cru- 
zada pela reinserção do Brasil 
na comunidade internacio- 

nal, ainda sob Bolsonaro. 

— À ausência prolongada 

do país no conselho também 
esta relacionada a erros dos 

governos du PLO que França 

estã fazendo vai facilitar a 
transição, porque o próximo 

presidente não terá de fazer 

ajustes que já estão sendo fei- 
tos —avaliao embaixador Ru- 
bens Barbosa, que chefiou as 
embaixadas de Londres 

(1994-1999) e Washington 
(1999-2004), e atualmente 
preside o Instituto de Rela- 

cões Internacionais e Comér- 
cio Exterior (Irice). 

A presença no conselho 

permitirá, assegura Barbo- 

sa, fazer algumas corre- 
ções evaltar a defender po- 

ce 

um protesto em Uttar Pra- 

desh, deixando oito mortos. 

Segundo a Samyukt Kisan 
Morcha, coalizão que serve de 

porta-voz do movimento, a 

questão está sub judice. 

Ainda segundo a SKM, os 
protestos não terminaram, fo- 

ram suspensos. Uma reunião 

geral está marcada para 15 de 
janeiro, quando serão decidi- 
dos os próximos passos. Caso 

Demandas aceitas. Agricultores comemoram volta para casa após protestos 

sições tradicionais do Bra- 
sil na ONU, entre elas a de 

não intervenção. 

Os novos ares que se respi- 
ram no ltama FAly permitiram 

a reaproximação do Brasil 

com paises vizinhos e, em pe 

ral, a preservação da diploma- 
cia em mamentos de extrema 

polarização política, dentro e 

tora do Brasil. A escolha do pa- 
is para presidir o G20 a partir 
de dezembro de 2023 (os 

mandatos são de um ano) 
ocorreu na reta final da gestão 
de Emesto, mas fontes do go- 

verno confirmaram que o tra- 

balho feito nos últimos meses, 

sem condicionamento politi- 
cos e ideológico algum, não te- 

ria sido possivel sem a mudan- 

cade chanceler. 
Sob coordenação do ltama- 

raty, vários ministérios do po- 

vemo Bolsonaro estão elabo- 

rando uma agenda de priori- 
dades para à presidência bra- 

sileira do G20 que já destaca, 
por exemplo, a reforma da 
OMC, redução de subsídios 

em todos os setores para for- 

talecer o comércio multilate- 

ral, desenvolvimento susten- 
tável e a importância da bive- 

nergia é de energias renová- 

veis na transição energética 
dos paises do grupo. No mi- 

SA [E muras dg CFR 

os produtores entendam que c 

govemo não está cumprir eds 

sua parte, uma nova onda de 
manifestações pode ser con- 
vocada, explicou ao CLOBO 

Ranjini Basu, pesquisadora do 
centro de estudos Focnson the 
Global South, 

—Eo tempo de prepararem 

os estoques para, se preciso, 

protestarem de Nova, 

A seu favor, os agricultores 

nistério, o bomem do Galé o 

embaixador Sarquis José Bu- 

ainain Sarquis, secretário de 
Comércio Exterior e Assun- 

tos Econômicas e sherpa do 

Brasil (nome dado ao repre- 

sentante do chefe de Estado 
que prepara o pais para cipu 

las do bloco). 
Se a participação de Bolso- 

naro na última cúpula do 

G20, em Roma, deixou um 

sabor amargo, o Hamaraty 
aposta Em tran sformar E | pre- 

sidência brasileira em uma 

plataforma de projeção glo- 
bal, Na lhália, contirmaram 
fontes que participaram do 

evento, “Bolsonaro não pro- 

curou fazer muitos contatos, 

nem foi procurado”. 

“'REFAZER FONTES DE DIÁLOGO" 

O controle de danos pós- 

Ernesto, enfatiza o embai- 
xador Gelson Fonseca, di- 

retor do Centro de História 

e Documentação Diplomá- 
tica da Fundação Alexan- 

dre de Gusmão (Funag) e 

conselheiro do Cebri, “de- 
ve ser feito em todos os fo- 

ros multilateraise para vol- 

tara atuar é preciso refazer 
tontes de diálogo, mas, 
também, ter propostas”, 

— Temos de ter capacidade 

de atuação e ideias. O que se 
Espera Dessa vo Ha asermos re- 

levantes? Qual será nossa 
perspectiva de mundo? Como 
vamos nos encaixar na bipola- 
ridade entre China e EUA? 

Controle de danos é se defen- 

der, mas O que vamos precisar, 
também, é propor uma agen- 
da que nos faça novamente re- 

levantes —frisa Fonseca. 
Com Ernesto, o governo 

Bolsonaro escolheu um lado 

(os EUA de Trump) e pratica- 
mente se indispôs com gran- 

de parte do resto do mundo, 
O desafio é entrar novamen- 

te no jogo, com uma posição 
de peso, o que implicará a 
construção de uma nova 
agenda para a política exter- 

nabrasileira. 

A sensação no corpo di- 
plomático estrangeiro em 

Brasília é de que o Itamaraty 

conseguiu começar à virar a 
página de pouco mais de 

dois anos nefastos para o pa- 

is. Às novas páginas, porém, 

ainda precisam ser escritas. 
Com França, um esboç D es- 

tá surgindo. Mas a real ex- 

pectativa éo Brasil pós-elei- 

ção presidencial de 2022. 

têmas eleições legislat Ivas dos 

estados de Punjab, de onde 
muitos deles procedem, e de 

Uttar Pradesh, previstas para 
fevereiro e março de 2022. No 

entanto, a pesquisadora alerta 

que acoalizão inédita alcança- 
da pelos diferentes grupos de 

agricultores indianos pode 

não ter vida longa. 

— E um movimento históri- 
cao, definitivamente. O au- 

mento da influência dos agri- 

cultores é um fato, especial 
mente nas eleições estaduais 

par vir. Mas ainda não sabe- 

mos se essa unido permanece- 

rá. A reforma foium ponto em 
comum, mas há questões mais 
controversas entre eles. 

A retorma agrária que Modi 

pretendia aplicar autorizava 
os agriculturesa venderem sua 

produção a preços de merca- 
do. Desde dezembro de 2020, 
milhares de pequenos produ 
tores agricolas se manifesta- 

vam contra as leis, acampando 
nos arredores de Nova Délhi, 
na pior crise do governo, 



28 | Mundo 

Tornados 

em seis estados 

dos EUA matam , 
mais de 70 
Dezenas de mortes ocorreram após 

desabamento de telhado de fábrica 
de velas no Kentucky; número deve subir 

Uc: série de tornados de- 
P vastadores atingiu seis 

estados do Meio-Deste e 
do Sul dos EUA na sexta- 

feira e madrugada de on- 
tem, derxandoum rastrode 
destruição com dezenas de 

mortos. O estado mais 

atingido foi o Kentucky, 
onde o governador Andy 
Beshear disse haver pelo 

menos 70 vítimas fatais 

após o desabamento do te- 
lado de uma fábrica deve- 

las na cidade de Mavíield. 

ESTADO DE EMERGÊNCIA 

Beshear declarou estado 

de emergência devido aos 

danos em quase duas deze- 
nas de condados atingidos 
por quatro tornados e disse 

ue o número de mortes 

ah aumentar. Ele tam- 
bém acionou a Guarda Na- 

cionale a polícia estadual. 

— Foiuma das núltes mais 

dificeis da história do Ken- 
tucky — disse o governador 

em uma entrevista coletiva 

na manhã de ontem, afir- 
mando que o número de 

mortos pode chegar a 100. 

— É devastador. 
Ao menos 36 tornados fo- 

ram registrados em seis es- 

tados — Arkansas, [linois, 
Kentucky, Missouri, Ten- 
nessee e Mississippi — de 

acordo com o NOAA Storm 

Prediction Center. Cerca de 
250 mil residências ficaram 

sem energia elétrica. 
No Kentucky, o tornado 

mais violento percorreu 
365 quilômetros dentro do 

estado. O governo local re- 

comendou que à pepelição 
se abrigasse em local seguro 

e tomasse as precauções ne- 

cessarias. 

Segundo as autoridades, 
dezenas de pessoas morre- 

ram em uma fábrica de ve- 

las em Mayfield, uma pe- 
quena cidade de dez mil 
habitantes. Cerca de 10 

pessoas trabalhavam 
quando o tornado atingiu 
o local na noite de sexta- 

feira, disse Beshear. A 

maior parte da destruição 
se concentrou no condado 
de Graves, onde se encon- 

tra Mayfield. A prefeitura 
decretou toque de reco- 
lher na cidade, onde o 

quartel de bombeiros e a 
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Devastação. Equipes de emergência buscam sobreviventes em escombros de prédios destruídos em Maytield, no Kentucky. goverrader provê até 1DO mortes 

delegacia foram destrui- 
dos pela força dos ventos. 

Kyanna Parsons-Perez, 

que estava dentro da fã- 
brica na hora do desaba- 
mento, disse que tudo 

ocorreu muito rápido e 

ue o telhado caiu logo 
epois que às funcionári- 

os ouviram o barulho dos 

ventos & cuie as luzes co- 

meçaram a falhar. 
— Pudemos sentir o ven- 

to... e então uma pequena 

sacudida. E então, bum!, tu- 

docaiusobre nós —disseela 
árede NBC. 

Em Arkansas, uma casa de 
repouso com 90 leitos foi 
atingida em Monette e uma 

pessoa morréu, enquanto 

outras cinco ficaram seria- 

mente feridas. 
— O prédio sofreu im- 

pacto direto do tornado. 
Fomos muito abençoados 
que mais pessoas não mor- 

reram ou ficaram feridas 

ali. Poderia ter sido bem 
pior — disse o juiz do con- 

dado, Marvin Day. 

“TRAGÉDIA INIMAGINÁVEL 
No Sul de Hlinais, o teto 

de um depósito da Ama- 

zon também desabou du- 
rante a passagem de um 
tornado. Um porta-voz da 

Amazon disse que a em- 
presa estava avaliando a 
situação e Os danos nas 

instalações. Funcionári- 

Us da Amazon estavam 

presos sob os escombros 
na manhã de ontem. Au- 

toridades e a midia esti- 
mam que poderia haver 
100 pessoas no local na 

hora do desabamento. 

Ao menos duas mortes já 
foram confirmadas, e as 

operações de busca e respa- 

te estão em andamento. Al- 
guns funcionários CONSe- 

guiram deixar o prédio por 

conta própria. segundo [o 

chefe de polícia de 
Edwardsville, Michael 
Fillhack. 

Em Madisonville, Ken- 
tucky, um trem de carga 
descarrilhou durante a 

tempestade, mas não há 

Cuba: reformas dão gás a pequenas e médias empresas 
Desde fim da proibição de negócios privados em agosto, cerca de 900 empreendimentos foram registrados na ilha caribenha 

MARU FRARE E MARIO FUENTES 

Li Render 
Hidra 

s empresários e inmãos cu- 

banos Henry e Yendri 
Garcia vendem, hã muito 
tempo, sorvete caseiro na pe- 

quena cidade de Bauta, na pe- 
riferia de Havana, mas agora 
eles estão sonhando alto. Em 
agosto, Cuba acabou com à 

proibição de negúcios priva- 
dos em vigor desde 1968, uma 
medida que fez com que em- 

presários, como “os sorvetei- 
ras”, lutassem poroportunida- 
des em uma economia anti- 

quada e dominada pelo Esta- 

do, que diminua em 13% nos 
últimos dois anos durante à 
pandemia de coronavirus. 

Graças à reforma, os irmãos 

Garcia, conhecidos como os 
“caras do sorvete”, dizem que 
Us por mudar Sia pequena 

operação caseira, improvisada 
com equipamentos “de segun- 
da”, parauma instalação maior 

e aumentar sua força de traba- 

lho de 12 pessoas para talvez 
30 funcionários, Ou mais. 
O governo já registrou à 

empresa deles, e existem 
cerca de 900 pequenas e 
médias companhias que fo- 

ram criadas desde setem- 

bro, de acordo com o Minis- 

tério da Economia. 
— Fomos reconhecidos co- 

mo uma empresa e haverá 
oportunidades que não fo- 
ram vistas antes. Agora pode- 

mos vender sorvete direta- 

mente na Zona de Desenvol- 

vimento de Mariel, para ho- 
téis —disse Henry um dos ir- 

mãos, à Reuters, destacando 
a importância da região que 

tem um porto e conta com 

benefícios tributários, 
Em uma das maiores trans- 

formações econômicas desde 

a revolução de Fidel Castro, 
em 1959, Cuba aposta na cria: 
ção de centenas — até milha- 

res —de pequenas empresas 
paraajudar a economia a se re- 
cuperar do impacto devasta- 

dor da pandemia, da inflação 

crescente e das sanções ameri- 
Canas que Re somaram ao em 

hargoda época da Guerra Fria. 

LIMITE DE CEM EMPREGADOS 
As novas regras, disse Henry, 
significam que agora se pode 
negociar em moeda estran- 
geira, obter crédito e vender 
sorvetes para hotéis, lojas es- 

tatais caté mesmo on-line, 

— Meu sonho de vida é ter 

uma fábrica de sorvetes e 

um negócio de tamanho in- 
dustrial — afirmou Henry. 
No entanto, de acordo com 

economistas consultados pe- 
la Reuters, ainda hã muitos 
obstáculos a serem supera- 

dos. Os regulamentos exigem 
que as empresas passem pelo 
Estado como intermediário 

para se dedicarem ao comér- 

cio exterior, e também proí- 
bem que os empresários se- 
jam proprietários de mais de 

uma empresa. Há, ainda, um 
limite de apenas cem empre- 
gados individuais. 

— Há defidências reais que 

espero que sejam superadas 
rapidamente — disse o econo- 
mista cubano Ricardo Torres, 

professor visitante da Universi- 
dade Americana, em Washing- 

ton. —Mas isto é muito positi- 
vo. Marca uma nova era. Você 
pode começar a falar de uma 
elonornia mista. 

SAINDO DO LIMBO LEGAL 
Desde que o ministro da 

Economia anunciou as me- 

didas como parte das refor- 
mas econômicas do presi- 

dente Miguel Diaz-Canel 

em agosto, dezenas de em- 
presas foram incorporadas, 
permitindo-lhes participar 

do sistema estatal de ataca- 
do, fazer parcerias com em- 
presas estatais e buscar em- 
préstimos € investidores. Os 

negócios vão desde a constru- 
çãoaté o processamento de ali- 
mentos, padarias e reparos in- 

Sonhando alto. 

Carro em 

Havana puxa 

um traler de 

sorvetes 

Caseiros dos 

Irmãos Garcia: 

ideia é montar 

uma fábrica 

dustriais, entrega on-line e 
produção de softwares. 

segundo o governo, cer- 
ca de 40% são iniciativas 
NOVAS, enquanto oTrestante 

já estava Em funcionamen- 

to, mas no limbo legal e 
com direitos muito mais hi- 
mitados como “trabalha- 

dores por conta própria” e 

autónomos. 

O governo disse esperar 

aprovar milhares de outras 

pequenas e médias empre- 
sas privadas nos próximos 
meses, como restaurantes, 

bares e albergues. 

A Dfiorja é outra pequena 
empresa que se beneficia com 

as refúrmas. A empresa de seis 

pessoas de Havana mudou seu 
foco da construção para a res- 
tauração de móveis de ferro e 

registro de mortos ou feri- 
dos. No Tennessecr,aome- 

nos duas pessoas morre- 

ram, segundo um respon- 
sável pela gestão de emer- 
gências citado pela im- 

prensa local. 

O presidente Joe Biden se 
solidarizou com as vítimas 
em uma mensagem no Twit- 

ter e disse que “perder al- 
guém querido em uma tem- 
pestade como essa é uma tra- 

pédia inimaginável”. Segun- 

da ele, o governo federal está 
trabalhando com os governa- 
dores “para garantir que eles 

tenham o que precisam en- 
quanto a busca por sobrevi- 
ventes e avaliações de danos 

continuam”. 

madeira para pátios e interio- 
res, na esperança de entrar no 
mercado de exportação, 

— Às reformas nos permiti- 

ram amadurecer e regularizar 
aentrada de materiais e a vern- 
da de nosso produto em coor- 

denação com as empresas es- 

tatais —disse o proprietário, 
Luis Betancourt, dolado de fo- 
ra de sua oficina. — Agora te- 

mos que trabalhar duro e pas- 
sar de uma empresa pequena 
para uma de médio porte. 

PANDEMIA E SANÇÕES 

O entusiasmo e a coragem 

de Betancourt após uma cri- 

se econômica que levou a 
uma queda de 40% nas im- 
portações e ao aumento da 

inflação é compartilhado 
por sete empresários cuba- 
nos consultados pela Reu- 

ters, que dizem estar experi- 

mentando o apoio do Esta- 
do pela primeira vez, 
Ne-entanto, muitas arma- 

dilhas continuam a existir 

para o setor privado ainda 
recente de Cuba, A pande- 
mia, combinada com as san- 

ções dos EUA limitando o 
acesso cubano a bens e fi- 
nanciamentos, afetou pro- 

fundamente os Huxos de 

moedas “conversíveis” ne- 
cessárias para importar do 
exterior, onde o peso local 

não tem valor, disse o em- 

presário Oscar Fernândez, 
ligado à Havana Desidrata- 

dos, uma empresa que pro- 

cessa trutas secas. 
— Em nosso caso, trabalhan- 

do com uma empresa estatal 

criada para ajudar as pequenas 
empresas e um financiador es- 
trangeiro, conseguimos com- 

prar maquinas na Europa para 

uma nova pequena fábrica — 
disseele, — Mas receio que se- 
jamos uma exceção. 
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COMPROVAÇÃO OBRIGATÓRIA 
Jue governo federal deve 

adotar passaporte de vacina para entrada no país 
Barroso determina 

AMDRE DE SOZA, DANIEL 

GULLINO, MULELANA MILBSLE E 

NATALIA PORTINARI 
asno iogioba bar Ex 
DESA 

ministro Luis Roberto 

Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), de- 
terminou ontem que o go- 

verno federal deve exigir a 
comprovação da vacinação 

contra a Covid-19 para per- 

mitir a entrada no Brasil, 
tanto porvia aPreacomo ter- 

restre. pres identoe Jair 

Bolsonaro é contrário à exi- 

gência. À decisão vale a par- 
tir de quando os órgãos en- 
volvidos forem notificados, 

segundo o Supremo, 0 que 
deve ocorrer amanhã 

Na q uinta-feira, O governo 

tederal publicou uma porta- 

Fia COMA Novas FeETAS para emn- 

trada no Brasil, permitindo a 

entrada de não vacinados, 

desde que eles cumprissem 

a 

uma quarentena de cinco di- 

as. As medidas passariamava- 
ter ontem, mas fa Fai adiadas 

em uma semana devido ao 

ataque que derrubou siste- 

mas do Ministério da Saúde. 

De acordo com Barroso, a 

substituição da comprova- 

ção de imunização por uma 

quarentena de cinco dias só 
deve OCOrrer em casos cx- 

cepcionais, de pessoas que 
nao possam SE vacinal por 

questões médicas ouqueve- 

nham de países com pouca 

oferta de imunizantes. 

DIFICULDADE DE MONITORAR 

O ministro considerou que 

o governo federal deve aco- 
lher integralmenteassuges- 

tões feitas pela Agência Na- 

cional de Vigilância Sanitá- 

ria (Anvisa) em duas notas 
técnicas, enviadas em no- 

vembro à Casa Civil para au- 

xiliar na decisão sobre a exi- 

gência ou não da vaci nação 

para entrada no pais. 

Um dos argumentos usa- 
dos por Barroso é a dificulda- 

de de monitorar todos que es- 

tiverem de quarentena: “En- 
tendo, ainda, que, em um pa- 

is como o Brasil, em que as 

autoridades enfrentam difi- 

culdades até mesmo para 
efetuar o monitoramento de 

presos com tornozeleira ele- 

trônica, a quarentena deve 
ser compreendida com valor 

relativo e aplicada com extre- 

ma cautela,” 

Outro ponto da decisãodo 
ministro diz respeito à pos- 

sibilidade de o governo bra- 

sileiro autorizar a entrada 
deum estrangeiro sem com- 

provante de vacinação nem 
teste para Covid-19 em caso 

de“interesse público”. 
O ministro destacou tara- 

bém que, em outro julga- 

mento, 05 TE já decidiu que é 

ue g 

válida a vacinação obrigató- 

ria poi meios indiretos, isto é, 

sem uso da força. Em outras 
palavras, é possível proibir 

não vacinados de entrarem 

em determinados locais. 

PLENÁRIO VAI AVALIAR 

A decisão de Barroso anun- 

ciada ontem é PrOVISOTLA E 

vai ser analisada pelos de- 

mais ministros em uma ses- 
sdvextraordinária do plená- 
rio virtualda Corte. O julga- 

mento foi marcado pela mi- 

nistra Rosa Weber para co- 

meçar no dia 15, quarta-fei- 
ra, é terminar no dia 16, 

quinta-feira. No plenário 

virtual, os ministros votam 
pelo sistema eletrônico. 

O senador Randolfe Ro 

drigues (Rede-AP), do par- 

tido que elaborou a ação, 
disse que, durante a pande- 

mia, fol preciso recorrer 20 

STE diversas vezes em prol 

E, 

| 
Cautela extra. Funcionário do trem do Corcovado checa passaporte de vac nação dos vistantes 20 monumento no Rio: decisão ce Barroso estende obrigateredade do comprovante para entrar no pais 

do cumprimento de medi- 

das sanitárias adequadas. 

— Essa é mais uma vitória 
davida contra os comensais 

da morte. Com o governo 
Bolsonaro é assim: orar e vi- 
giaratéo final dele. O gover- 
no tem descaso e irrespon- 
sabilidade com a saúde dos 

brasileiros. E preciso recor- 
rer sempre ao STF para res- 

tabelecer aordem. 

segundo o GLOBO apu- 
rou adecisão foi avaliada por 
uma ala de ministros como 

necessária para o controle sa 

nitário da pandemia no país. 
A compreensão é de que a 
portaria publicada pelo go- 

verno ao longo da semana 
não teve caráter técnico, mas 

político, de forma a agradar a 

Bolsonaro. Outro grupo de 

manistros, no entanto, em 

tende que Barroso ultrapas- 

sou o que foi definido pela 

Anvisa, autoridade compe- 

dAiiadiço RC ad 7-3 DE 

SP já tem transmissão comunitária da Omicron 
Quarto caso da cepa hipertransmissível do Sars-CoV-2 descoberto no estado ocorreu em idoso que não tinha viajado 

BRALLE 

Secretaria da Saúde do es- 

tado de São Paulo afir- 
mou ontem que identificou 

um quarto caso de Covid-19 

pelavariante Ómicron doco- 
ronavirus, ocorrido em um 
idosa que não tinha viajado 
para o exterior. Como o ho- 
mem de 67 anos contraiu o 
virus nose municipio de Te- 

sidência, hã um sinal de que 

jrexiste a transmissão comu- 

nitária da cepa no estado, 
COM Casos não importados. 

Segundo um comunicado 

distribuído pela secretaria, q 

paciente se infectou mesmo 
tendo sido vacinado em es- 
quemacompletoe recebido a 

dose de reforço, com Pfizer. 

Os sintomas relatados para q 
caso até agora, porém, foram 
todos considerados leves, € 

não foi necessária interna- 

ção, O idoso está isolado em 
casa, se recuperando. 
“O paciente teve diagnós- 

tico positivo para É ovid-19 

no dia 7 de dezembro, após 
realizar um teste de PCR, e 

sua amostra foi submetida a 

sequenciamento genético, 

tendo a Omicron como re- 

sultado”, relata a secretaria. 

PARAR E OBSERVAR 

A vigilância sanitária do es- 
tado está agora procurando 

pessoas que entraram em 

tentar ide ntificar novos ca- 
sos da variante, 

Os outros três casos identi- 

ficados da Ômicron em São 

Paulo foram em viaiantes 
que haviam desembarcado 
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nacidade e sido submetidosa 

teste. Todos foram casos le- 

sendo o último deles 

identificado em 1º de dezem- 
bro, num homem de 29 anos, 

no Aeroporto Internacional 

de Guarulhos. Os outros dois 

casos haviam sido detectados 
dois dias antes, em passagei- 

sosartundos da África do Sul, 
diz a secretaria. 

As autoridades sanitárias 

atribuem a natureza mode- 

rada dos casos identificados 

até agora ao poder protetor 
das vacinas. 

VES, 

| a 

Especialistas afirmam que 

o momento em que uma no- 

va variante começa a circular 

em um local exige cautela 
por parte das autoridades sa- 

nitárias. 

segundo Wiadimir Quei- 
roz, diretor clínico do Insti- 
tuto de Infectologia Emilio 

Ribas, é importante rastrear 

contatos de possíveis inhec- 
tados agora para entender o 

comportamento da doença. 

— Nesta fase, com o pri- 

meiro-caso de uma possível 
transmissão comunitária, 

tente sobre o tema. 

decisão de Barroso, 

que cCorre em meto à um 

movimento de novos ata- 

ques de Bolsonaro á Corte, 

temo potencial de engati- 
lharumanovacriseentreo 
Planalto e o Supremo — 

que pode culminar com a 

ida programada do presi- 
dente à posse de André 

Mendonça no próximo dia 
L6. É que, para entrar nas 
dependências do tribunal, 

Os O amridiados do evento 

terão que apresentar com- 

p rorante de vacinação ou 

um teste RT-PUR negativo 

para a covid-19. Há o te- 

mor no STF de que a deci- 
são anunciada pelo minis- 

tro aumente ainda mais a 

resistência do presidente 

em cumprir as medidas sa- 
nitárias. 

BOLSONARO É CONTRA 
Na terça-feira, Bolsonaro 
criticou a proposta da Anvi- 
sa e questionou se “de novo, 

Val COMEÇçar Esse negócio ; 

— Estamos trabalhando 

agora com a Anvisa, que 

quer fechar o espaço aéreo 
(para não vacinados), De 
novo, porra” De novo, vai 

começar esse negócio? "Ah, 
Omicron.... Vai ter um 
montão de virus pela frente, 

um montão de variante pela 

trente. Talvez, peça a Deus 
que esteja errado. Mas te- 
mos que enfrentar — disse 

Bolsonaro. 

No mesmo dia, horas mais 
tarde, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, descartou 
a adoção do passaporte é repe- 
tiu uma frase de Bolsonaro 
contrapondo vida e liberdade, 

referindo-se ao passaporte da 

vacina para estrangeiros. 
Em sua decisão, Barroso ci- 

ta casos em que à STF atuou 

para reforçar medidas de or- 
dem sanitária para justificar 
adecisão. E disseque“permi- 

tir a livre opção pela quaren- 

tena a quem quiser cria situa- 

ção de absoluto descontrole e 

de consequente ineficácia da 

norma”. 

Procurados, Palácio do 
Planalto e Ministério da 

Saúde não responderam ão 

nosso pedido até a publica- 
ção desta reportagem. 

vale a pena tentar ver qual 

foi o grau de exposição que 

essa pessoa teve, onde ela 

circulone como ela circulou 

— diz o médico. — Seria in- 

teressante saber se ele este- 

veem situação de aglomera- 
ção, sefrequentou algum lu- 

gar sem usar máscara. 
U médico afirma que ago- 

ra “o momento é de parar é , 

observar” e que é preciso 

não avançar nas medidas de 
reabertura. 
— Foi importante cance- 

lar eventos grandiosos de 

Réveillon. Com relação ao 

carnaval, não existe pro- 
blema programá-lo com 

antecedência, mas preci- 

samos ter um pé atrás e le- 

varem conta que talvez nao 

dê para fazer. 
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GRETCHEN RETNÓLDOS 

Dó bica och Teresa 

anter-se fisicamente ativo 

à medida que envelhece- 

nos reduz significativamente 

o Tisco de desenvolver demén- 

Cla. e [sso não só para exercici- 

os prolongados. Andar ou sim- 
plesmente mover-se, em vez 
de ficar horas sentado, pode 

ser o suficiente para ajudar a 
fortalecer o cérebro, explica 
um novoestudo com octoge- 

nários de Chicago, nos EUA. 

A pesquisa rastreou a fre- 
quência com que as pessoas 
mais velhasse moviamoufica- 

vam sentadas e, em seguida, 

examinou profundamente 
seus cérebros após a morte, 

descobrindo que certas célu- 

las imunológicas vitais funcio- 
navam de maneira diferente 
no cérebro de quem era ativo 
em comparação com seus pa- 

res mais sedentários. 
A atividade fisica parecia in- 

Auenciar a saúde de seus cére- 

bros, suas habilidades cogni- 
tivas eaté a perda de memória 

caracteristica do Alzheimer. 

As descobertas aumentam as 

evidências de que, quando 
MEXCIMOS NOSSOS COFpOS, INU- 
damos nossas mentes, inde- 

pendentemente do quão 
avançada seja nossa idade. 

Evidências científicas indi- 

cam que a atividade física au- 

menta o tamanho do cérebro. 
Pessoas mais velhas e sedentá- 

rias que começam a anular por 
cerca de uma hora diariamen- 

te, por exemplo, normalmen- 
te adicionam volume ao hipo- 

campo, à centro de memória 

do cérebro, reduzindo ou re- 
vertendo o encolhimento nor- 

mal ao longo dos anos. 

Pessoas ativas de meia-idade 

ou mais velhas também ten- 
dem a ter um desempenho 

melhor em testes cognitivos & 

de memória do que pessoas da 
mesma idade que raramente 

se exercitam e tém quase me- 

tade da probabilidade de, 
eventualmente, serem diag- 

nosticadas com Alzheimer. As 

QUEM PODE 
SE VACINAR 

Exercício 
regular protege 
o cérebro que 
envelhece 
Atividades simples, como caminhadas, 

estimulam as células imunológicas 

cerebrais, o que pode ate evitar o Alzheimer 

pessoas ativas que desenvol 

vem deméncia geralmente 

apresentam seus primeiros 

sintomas anos mais tarde do 
que as pessoas inativas. 

CÉLULAS VIGILANTES 
O mecanismo exato que faz o 

exercício remodelar nossos 

cérebros ainda permanece um 

mistério embora os cientistas 
tenham indícios de experi- 

mentos com animais. Quando 

ratos de laboratório adultos 

Comenta sobre rodas, porem 

pla, eles aumentam a produ- 

ção de hormônios e substânci- 

as neuroquimicas que esti 
lam a criação de novos neurô- 

nios, bem como sinapses, va- 
sas sanguíneos e outros teci- 

dos CJLHE conectam e nutrem 

essas células cerebrais jovens. 

O exercicio dos roedores 

também retarda ou interrom- 
pe declínios relacionados ao 

envelhecimento no cérebro 

dos animais, mostram estu- 

dos, em parte pelo fortaleci- 
mento de células especializa- 

das chamadas micróglias. 

Pouco compreendidas até re- 
centemente, são agora conhe- 

cidas por serem as células inu- 

nes e vigilantes do cérebro, 
As micróglias procuram si- 

nais de diminuição da saúde 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Não haverá vacinação 

AMANHÃ - Rielorço para pessoas de 

57 anos ou mais 

neuronale, quando as células 
em declínio são detectadas, li- 

beram substâncias neurogqui- 

micas que iniciam uma res- 
posta inflamatória — a infla- 

mação, a curto prazo. ajuda ã 

limpar células problemáticas 
e residuos biológicos. Depois, 

libera outras mensagens qui- 

micas que acalmam a inta- 

mação, mantendo o cérebro 
saudável e organizado e o 

Q 
“Quanto menos se 
sentavam, mais ficavam 
em pe, quanto mais se 
moviam, melhores 
foram os resultados” 

Kaitlin Casaletta, protessora de 
neuropsicologia 

“Marcador de inflamação 
no cérebro parece ser 0 
mecanismo pelo qual a 
atividade física pode 
ajudar a proteger dos 
estragos do Alzheimer 

Movimento, O novo estudo também mostrou que o votume de atividade necessária para obter os beneficos não precsa ser grande Segundo = pesqusadora Kaitlin Cassleté 

pensamento intacto. 

Mas, à medida que os ani- 
mais envelhecem, descobri- 

ram estudos recentes, sua mi- 

cróglia pode começar a funci- 

omar mal, iniciando a inflama- 
ção sem revertê-la posterior» 

mente, levando a uma inha- 

mação cerebral continua. Essa 
inflamação crônica pode ma- 

tar Células saudáveis e causar 

problemas, às vezes sulicien- 

temente graves o para induzir 
uma versão do Alzheimer. 

À menos que os animais se 
exercitem. Nesse caso, exa- 

mes póstumos de seus teci- 

dos mostram que os cérebros 

dos animais normalmente 

fervilham de micróglias sau- 
dáveis até a velhice, exibindo 

poucos sinais de inflamação 

cerebral continua, enquanto 
os roedores idosos manti- 
nham uma capacidade juve- 

nilde cognição e memória. 

AMPLA BASE DE DADOS 
No entanto, não somos ratos 

e embora tenhamos micrá- 
glias,os cientistas não haviam 

encontrado uma maneira de 

estudar se a atividade física re- 

gular à medida que envelhe- 
cemos influenciaria — cu 

não — o Funcionamento in- 

terno das células micróglias. 
Assim, para o novo estudo, 

que foi publicado em novem- 

bro no Joumal ofNeuroscien- 

ce, cientistas do Centro Mé- 
dica da Universidade Rush, 

de Chicago, e da Universida- 

de da Califômia, em São 

Francisco, além de outras ins- 
tituições, recOrTeram à dados 

do ambicioso Projeto Rushde 
Memária e Envelhecimento. 
Nele, centenas decidadiosde 

Chicago, a maioria com 80 e 

poucos anos, participaram de 
extensos testes anuais cogni- 
ção e memoria e usaram mo: 

nitores de atividade por pelo 

menos uma semana. Poucos 
faziam exercícios de verdade, 

mostrou o monitoramento, 
mas alguns se moviam ou an- 
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Muitos dos participantes 

morreram ao longo do estudo, 
Eos pesquisadores examina- 

ram os tecidos cerebrais de 

167 deles, em busca de marca- 
dores bioquímicos remanes- 
centes da atividade microglial. 

Eles queriam ver, de fato, se a 

micróglia das pessoas parecia 
ter sido perpetuamente supe 
restimulada durante seus últi- 

nos anos, levando à intlama- 

ção do cérebro, ou se era capaz 
de diminuir sua atividade 

quando apropriado, bloque- 

ando o processo inflamatório. 

Em seguida, cruzaram esses 

dados com informações dos 

monitores de atividade. E des- 

cobriram uma forte relação 
entre o exercício euma micró- 

glia saudável, especialmente 

em partes do cérebro ligadas à 
memória, As células micrógli- 
nas mais ativas continham 

marcadores bioquímicos que 

indicavam que as células sabi- 
am cómo ficar quietas quando 
necessário. Mas à micróglia 

dos sedentários mostrou si- 
nais de ter ficado presa a um 

excesso de atividade em seus 

anos finais. Os inativos tam- 

bém pontuaram mais baixo 
em testes cognitivos. 

Talvez o mais interessante, 

porém, é que esses eleitos fo- 

ram melhores em pessoas cu- 
jos cérebros mústraram sinais 

do Alzheimer quando morre- 

ram, independentemente ce 
terem ou não graves proble- 
mas de memória enquanto 
ainda estavam vivos. Se essas 

pressas fossem inatrvas, sua 

micróglia tenderia a parecer 

bastante disfuncional e sua 
memória, irregular. 
Mas se as pessoas se movi- 

mentassem com frequêricia 
durante a vida adulta, sua mi- 

cróglia geralmente teria um 
aspecto saudável após a morte, 

e muitos não haviam experi- 

mentado perda de memória 
expressiva em seus últimos 

anos. Seus cérebros podematé 

ter mostrado sinais de Alzhea- 

Mark Gluck, professor de davam com muito mais fre- mer, mas suas vidase habilida- 
neurociencia quência do que outros. des de pensamento, não. 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) 
Pessoas comlBanosoumais Não haverá vacinação CURITIBA (PR) 
que receberama segunda haverá vacina 
dosehá5S meses SALVADOR (BA) 

AMANHÃ= Relorço paraidosos PORTO ALEGRE (RS) 

de EO anos 

Mi 

o no entarto há uma reação direta entre o sedentarsmo 2a saúde do céreiro 

O que essas descobertas in- 

dicam é que a atividade fisica 
podeatrasar a perda de memó- 

ria do Alzheimer em idosos, 

em parte por manter a micró- 
glia em forma, explica Kaitlin 
Casaletto, professora assisten- 

te de neuropsicologia da Uni- 

versidade da Califórnia, que 
conduziu o novo estudo. 

E o volume de atividade ne- 

cessária para obter os benetici- 

os não era grande, disse Casa- 
letta. Poucos haviam se exerci- 

tado formalmente. "Mas havia 

uma relação linear entre o se- 
dentarismo deles e a saúde do 
cérebro, disse ela. 

— (Quanto menos se senta- 

vam, mais ficavam em pé, 
quanto mais se moviam, me- 

lhores foram às resultados. 

Segundo Mark Gluck. pro- 
fessor de neurociência da Uni- 
versidade Rutgers, em Nova 

Jersey, os resultados são “os 
primeiros a usar análises pós- 
tumas do tecido cerebral para 
mostrar que um marcador de 

inflamação no cérebro, aativa- 
ção da micróglia, parece ser o 

mecanismo pelo qual a ativi- 

dade fisica pode reduzir a in- 

Hamação do cérebro e ajudar a 
proteger contra os estragos 
cognitivos do Alzheimer”, em- 

bora sejam necessárias mais 
pesquisas em pessoas vivas. 
Além disso, ninguém acre- 

dita que a micróglia seja o úni- 
co aspecto do cérebro afetado 
pelo movimento, conclui Ca- 

saletto, A atividade Fisica altera 

outras células, genes e subs- 
tâncias químicas no órgão, ela 
continua, e alguns desses efei- 

tos podem ser mais impeortan- 

tes do que amicróglia para nos 
manter aguçados. 

Esse estudo também não 

prova que a atividade Laz com 

que a micróglia funcione me- 
lhor, apenas que a presença 

dessa célula saudável é co- 

mum em pessoas que são ati- 
vas. Por fim, não nos diz se oh- 

temos benefícios adicionais 

parao cérebro por sermos fisi- 

camente ativos quando Le- 

mos muito menos de 80 anos. 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
DA VACINAÇÃO 

- Aponte a câmera 

DO SEL) CORRA 

a paraoQReveja 
he ccalendário 

de algumas cidades 
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RECEITA 
DE MÉDIC 
Õ 
Salmo Raskin 
Magico geseieds ta dipetos do Genro, 
Cxvtivo de bconsa a enento é Loborstário 
de ond tica sr Coritia 

As lições da 
Omicron 

etectada pela primeira vez há apenas um 
mês, a variante Ômicron foi rapidamente 

foi elevada à categoria de preocupante 
(VOC) pelo elevado númerode mutações, in- 
cluindo uma somatória de mutações encon- 
tradas nas outras quatro variantes de preocu- 
pação, e uma dezena de novas mutações cuja 
impacto ainda não conhecemos, 
Se permitirmos ao Sars-CoV-2 se dividir, 

eletem opotencialde gerar mutações, porém 
poucas delas o tornarão mais apto a sobrevi- 

VIVI PARA CONTAR 

ver. As variantes Alfa, Beta e Gama carrega- 
Tam mutações que conseguiram prosperar 

entre inumeras variantes que surgiram, mas 
mesmo as três já foram substituídas no mun- 
do inteiro, inclusive aqui no Brasil, por uma 
cepa mais “competente, a Delta. 
A Qmicron tem muitas mutações, possivel 

mente porque se originou em um lugar onde 
avacinação plena ainda pouco avançou, e por 
efeitode tratamentos que“mordem, mas não 
matam” o coronavirus, como o uso de plasma 

de convalescentes, dando uma oportunidade 
para que prosperem novas variantes. 
A comoção mundial que a Ômicron causou 

demonstrou fJue precisamos manter é me- 

lhorar ainda mais nossos sistemas de vigilân- 
cia epidemiológica molecular e que os paises 
que investirem continuamente nesta teçno- 
logia ganharão tempo para se proteger. 
A Omicron também ensinou que barreiras 
sanitárias não podem se resumira impedir aen- 
trada de pessoas de meia dúzia de países. Testa- 
gemláecá, exigência de vacinação plena e qua- 
rentena têm que andar lado a lado se 
efetivamente reduzir a circulação de variantes 
entre países. E vacinar todos, pois, como ensina 
o pesquisador em imunopatologia molecular 

menos eficaz e produza resposta inmune parcial, 
isso é suficiente para diminuir a replicação do 
virus durante a infecção, dando tempodo nosso 
sistema imune se preparar e responder de for- 
ma mais robusta. Por isso não se espera com a 
Ômicron grande perda de imunidade contra 
formas graves da doença. Nosso sistema imune 
reconhece centenas de regiões diferentes do vi- 
rus, tanto por via de anticorpos quanto pela 

imunidade celular. Se 
Testagem lá e adeuirirmos um vírus 
cú, exigência de com muitas muta- 
vacinação plena ções, ainda assim o re- 
e quarentena têm conheceremos”. 
que andar lado a Em suma, as vaci- 

lado se queremos nas atuais, bem mais 
reduzir a circulação doque quem já teve 
de variantes Covid, vão nos pro- 

teger de doença gra- 
ve e morte. Porêm, o maior aprendizado 
que a Úmicron ja trouxe é que nunca volta- 

remos à normalidade se não olharmos nos- 

so planeta como um todo. A variante reen- 
carnou o sentido da “equidade”, tratar de 
modo diferente aqueles que são diferentes, 
para que todos tenham no minimo o básico. 

Talvez o medo consiga transmitir esta men- 

Bruno Filardi, 

ps ET es 

Minha aa 
me fez sofrer 300 
fraturas na vida. 
Mas segui em frente 
Aos 39 anos, a macaense Thais Pessanha conta 
como é viver com os ossos de vidro; condição 
que torna o corpo extremamente frágil 

EPOCA 
THAIS PESSANHAM 

seggetaglabacar nr 

Nº E Rascicomas duas pernas, 0s 
dois braços e várias coste- 

las quebrados. Na época, há 

39 anos, não se sabia nada so- 

breaminhadoençãeos médi- 
cos disseram que eu viveria 
apenas um ano. De lá para cá 

sofri mais de 300 fraturas. So- 
fro de um problema chamado 
“doença dos ossos de vidro”. 

Para os especialistas, é a oste- 
ogênese imperfeita. 
Só deme mexer dentro do 

útero eu me quebrei. Tam- 

bém me quebrei no carrinho 
de bebê. Minha mãe loga 
aprendeu a identificar o cho- 

ro normal do choro da fratu- 
ra. Foi um início bem com- 
plicado, mas, apesar dos 
prognósticos, estou aqui. 

Minha doença sempre foi 
tratada com a seriedade que 
merece com vasa, mas com 

naturalidade. Isso foi muito 

bom. Nunca foi impeditivo 
ou pa E para não ir à es- 
cala, não ficar de castigo ou 

não fazer as tarefas da casa 

como meu irmão mais velho. 

Eraassim com toda a familia, 
Se meu irmão ou primos iam 

ão cinema, eu ia também. Se 

jam no parquinho, eu ia no 
parquinho, claro que cada 

win faziao que podia. 

Estudei numa escola regu- 
lar, construtivista. Me que- 
brei um monte de vezes. As 

outras crianças me machu- 
cavam sem querer porque 
me achavam fofa e criança é 

um bichinho bruto. Tive 

muita sorte porque nunca so- 
fri bullying, e acho que isso 
fez muita iferença. Criança 

não tem preconceito, quem 
bota preconceito é cuidador. 
la nas excursões da escola e 

não deixavam meus pais 

irem, assim como os de ou- 

trascrianças. Me levavam in- 
teirae me traziam inteira. 

“mesmo que uma vacina seja 

- E = pi 

Sem heroismo, SE E SR ii declara seu amor por praticar esportes e pe os jogos olimpicos 

Meu pais me diziam que, 
na hora que me quebrasse, 

ia ter que aprender a me vi- 
rar sozinha. Com 5 ou 6 
anos, ensinava as pessoas a 
Segurar uma perna fratura- 

da, a ligar para meus pais, 
me levar ao hospital. 
Até um ano de idade meus 

pais amotavam as fraturas. 
Cheguei a 100, Aí pararam de 
anotar. Sofri 300 fraturas ao 
longo da vida. Com o tempao, 
meu organismo foi ganhando 
mais forçaeas fraturas espon- 
tâneas foram diminuindo. Te- 
ve uma vez em que espirrei é 

quebrei uma costela. Com a 
mudança hormonal da ado- 
lescência, meu osso ficou 
mais resistente, não quebrava 

mais do mesmo jeito. Por ou- 
tra lado, a calcificação que 
acontecia em uma semana 

passou a ser em três meses. 
Cada uma dessas fraturas foi 

uma dor herrivel, como com 

qualquer pessoa. Tinha que ir 
para o hospital, engessar. 
E não é só a fratura, tenho 

fraqueza muscular e doenças 
correlatas. Por conta da pato- 
logia a coluna foi muito afeta- 
da. Sinto dor desde que me 
conheço por gente. O dia que 
parar de doer é porque eu 
morri. Masdesenvolvium pa- 
tamar de dor que eu já consi- 
dero normal. Minha caixa to- 
rácica é deformada, então te- 
nho DPOC (doença pulmo- 
nar obstrutiva crônica). Não 
tenho pulmão para aguentar 
nem uma pneumonia co- 
mun, muuito menos uma Co- 

vid, Por isso, eue meus paises- 
tamos resguardados ao máxi- 
mo porque mesmo a doença 
leve pode ser fatal para mim. 
Mas não adianta, você tem 

que aprender a conviver. Tem 
gente que tem joanete, outro 

sagem de forma mais contundente. 

é cardiopata. Eu tenho uma 
doença rara e quebro, pronto, 
tenho que tomar todos os cui- 

dados. Ficar me vitimizando 

não vai ajudar, eu só quero di- 
mmiruir meus problemas. 
Nada me impediu de seguir 

em frente. Claro tem mo- 
mentos tristes, infelizes, etem 
a preconceito. O que me deixa 

mais para baixo é o preconce- 
to: Até hoje nunca ouvi uma 
explicação plausível sobre por 
que faz diferença paraa vida de 

outra pessoa eu ser como sou. 
Mas comigo não se cria, sem- 
pre fui muito respondona. Se 
vejo alguém parado na vaga de 
deficiente, a pessoa vai Ouvir, 

brigo pelos meus direitos. 
Quando mudei de escola 

foi mais difícil porque foi aí 
que comecei a perceber o 
olhar da diferença. A escola 

nova tinha zero acessibilida- 

de, então, diante das escadas, 
pegava duas crianças e pedia 
para descerem a cadeira de 

rodas. Acriançadaaprendeu. 
Você tem queaprender a se 

virar. Se pedir ajuda, as pes- 

soas ajudam. Mas tem que 
pedir. Às vezes perceho que a 
pessoa ajuda porque é social. 
mente obrigatório, porque 

vai ficar feto dizer não, mas 

nãgêdecoração. Eu não que- 
ro nem saber, faz de ade 
mas faz. As pessõas ainda 

tém muitoo que aprender. 
Para loucura do meu orto- 

pedista e dos meus pais, gosto 

muito de esporte. Sempre 
gostei de estar em movimen- 
to. Talvez seja pelo fato de ser 
obrigada a ficar parada por 

conta das fraturas. 
Apesar da recomendação 

médica, não fiz natação por- 

que nenhum clube me acei- 
tou. Está nos meus planas, 
entro as 10 mil coisas que 
queria fazer. Até que desco- 
bri um skate em casa, já de- 
pois de adulta. Hoje posso 
andar nele, seicomofazer pa- 

ra não cair e me quebrar. 
Tenho fortalecimento 

muscular, faço Fisioterapia 
todo dia. Andode long board, 

que é maior, mais confortá- 
vel, vou sentada e faço o mo- 
vimento com as mãos, de lu- 

vas, além de capacete, coto- 

veleira. Pareço um Robocop 
em cima do skate, Não faço 
manobras porque seria arris- 

cado, mas gosto de correr, 
descer umas ladeirinhas. lá 
fiz 4 km em meiahora. 
Também faço canoagem, 

mesmo sem saber nadar. 
Vou de colete salva-vidas e 
nao entrorm qualo ner mar. 

Sempre fui apaixonada por 
Olimpiadas e, quando elas 
aconteceram no Rio, foi a 
grande chance de ver de perto. 

Me inscrevi em concursos de 

patrocinadores para conduzir 
achamaolimpica e paralimpi- 
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Paises ricos reservaram o triplo de doses 
de vacinas necessárias para suas popula- 

ções e já estão planejando a quarta dose, en- 
quanto 90% dos africanos não receberam 
nenhuma dose ainda. A Ômicron escancara 
uma mensagem antiga, mas cada vez mais 

atual e verdadeira: se queremos um planeta 
mais saudável e mais justo para nós e para as 
futuras gerações, só se a grande maioria ti- 
ver acesso ao básico, incluindo as vacinas. 
Importante ressaltar que, com “acesso”, 

subentende-se bem mais do que a disponi- 
bilidade dos imunizantes, mas também 
infraestrutura física e de recursos huma- 
nos necessária para armazená-los, trans- 

portá-lose disponibilizá-los. 
E promover educação vacinal para que as 

pessoas aceitem ser vacinadas, o que deve co- 

meçar pelo bom exemplo dado pelos lideres. 
Erras históricos têm consequências a longo 
prazo e intangíveis; o continente africano foi 
porvárias vezes palco de abusos de todo tipo, e 

é fácil compreender o descrédito desta popu- 
lação em relação às vacinas. Mas ninguém es- 
tará segura da Covid-19 enquanto todos não 
estiverem seguros. Que as lições da Ômicron 
gerem profunda reflexão e sejam transforma- 
das em ação para equidade vacinal! 

ca. Em um, as pessoas tinham 
que dar depoimentos sobre 
por que eu merecia, Foram 

o 
mais de cem histórias. “Tive muita 
Só sete brasileiros conduzi- sorte porque 

ram as duas tochas. Foisensa-  munca sofri 
cional levar o maior simbolo bullying, e 
dos Jagos Climpicos repre- acho que isso 
sentado a categoria de defici- fez muita 
ente. E fazer parte da História diferença. 
milenar do esporte sem ser Criunça 
atleta. E teve todo um traba- mão tem 
lho social envolvido, fui nas preconceito, 
escolas para falar sobre a im- quem bata 

portância do esporte, a histó- preconceito é 
riados jogos, dar entrevistas. cuidador” 
Sou amante-de livros, cresci 

rata de biblioteca sem ver um “Tem gente 
personagem com deficiência. que tem 
O mais perto erao Corcunda — joanete, outro 
de Notre Dame ou Frankens- é cordiopata. 
e de quem todo mundo ti- Eu tenho uma 

o, Depois vieram os doença rara é 
X Empr perigoso quelmo, 

Ee atrela a deficiência ao pronto, tenho 
jeroismo. Não tem nada de que tomar os 
heroico, no máximo somos cuidados 
randes sobreviventes. Não Ficar me 

havia representatividade na  vitimizando 
música, na cança, nocargopo- não uni 
lírico, em nada. Não existia in- ajudar” 
clusão, acessibilidade nem re- 

presentatividade. Ai surgiu a 
ideia do meu livro (Sobre ro- 
das: Um espírito em movi- 

mento”, ed. independente) 
Não é uma autobiografia. É 

um livro de ficção, mas uso 

meu lugar de fala. Ele traz uma 
menina cadeirante com doen- 
ça rara, amante de esportes, 
com a história permeada pelas 

filosofias da olimpiada e para- 
limpiada. Nem vítima nem 
heroina, Ela está no meio do 
caminho, como todo mundo. 

A vida nunca foi fácil, é um 
“eita atrás de opa”, Estou tran- 
cada em casa hã dois anos. 

Sempre amei viajar e tinha o 
sonho de ir paraa Europa. Pela 
E pulmonar havia risco 

morte durante o voo. Só pu- 

de realizar o sonho em 2018. 
Não foi fácil, tive que fazerexa- 
mes, tomei muitos cuidados, 

hui com balão de oxigênio no 

avido. Mas consegui ficar 15 di- 
as em Lisboa com meus pais, 
Outro sonho era conhecer Fer- 

nando de Noronha. Me disse- 

ram quenâcera acessivel, Res- 
pondi: “Problema de Noro- 

nha, eu vou. ele que se vire”. 

Se eu quero ir para o lugar, 
Eae qu pe 
Ai precisarei de uma equipe de 

apoio maior, faço um estorço 
maior... Mas vou fazero que eu 
quiser. Se o local não é acessi- 

vel, ele vai ter que me aguen- 

tar, vou reclamar da escada, da 
faltade rampa. Senão mostrar, 
as pessoas não têm essa per- 

cepção. Meu sonho agora é 
terminar a pandemia viva é 
ue o livro fação trabalho soci- 

parão qual o escrevi. 

*Emdepomento a 
Constança Tatsch 



PARAISO HOSTIL 
Óleo, lixo, esgoto e efluentes tóxicos, 
tudo vai parar na Baía de Guanabara 

Domingo 12122021] O GLOBO 

HOMENAGEM À COMPOSITOR 

* Estátua de Noel volta a Vila Isabel 
Monumento que tnhas-do vandalizado estava em depósito da pref tura desde 2019 
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Arco-iris gorduroso. Estac onamento ciandes! no em Niterói ONG denuncia que a manutenção ea |impeza de embarcações despejam tinta d'so e alé água de iastro com espécies exóticas no mar da Raia 

RAFAFELGALIDO 
Etqe goieisiienpdaião ep! Be 

N' Baia de Guanabara, nu- 
| ma mesma tarde, o mai 

pode parecer uma lama escu- 

ra perto do Complexo da Ma- 
ré, assemelhar-se a um caldo 

verde em Magé ou refletirum 

arco-iris numa pegajosa man- 
cha de áleo nas proximidades 
do Gradim, em São Gonçalo, 

ado aspectos entre os muitos 

que evidenciam a degradação 
desse cartão-postal que, mais 
uma vez, com a privatização 

do saneamento no Rio, pro- 
metem despoluir. Mas os des- 
calabros que sufocam a Baia 

vão além do esgoto domésti- 
Co. Às suas margens, no espe- 

lho dágua ou nas profunde- 
zas, proliferam riscos € cri- 

mes ambientais, de cemitéri- 

os de navios abandonados ao 
despeja de efluentes tóxicos 

da indústria E ainda resiste a 

sombra da tragédia de janeiro 
de 2000, quando 1,3 milhão 
de litros de áleo combastivel 

vazou de um duto entre a Ilha 

do Governador e Duque de 
Caxias. 

ESTALEIRO A CÉU ABERTO 

Patrulhas da Associação Ho- 
mens do Mar da Baia de Gua- 

nabara (Ahomar) vêm mape- 

ando esses perigos, e seu pre- 
sidente, Alexandre Ander- 
son, conta que está desenvol. 

vendo uma ferramenta para 

que todo pescador da região 
possa georreferenciar as irre- 
gularidades que encontrar. 

No último dia 3, uma equipe 

do GLOBO acompanhou 

uma dessas fiscalizações. E 

MAPA DE RISCOS NO CARTÃO-POSTAL 

Maltratada pela poluição, região receberá novo projeto de saneamento 

DIVISÃO HIDROGRÁFICA 

11,3 mil 
j Canal decireulação 

=“ pracipai, com melhores de pessoas 
condições amblentas Assoreamento 

devida às contribuições IMENSO DUQUE 
las águas dcédnicas 
k i Lançámento da DE CAXIAS, 

Entrada da Bala. com etLênies Bol 
grande de troca de PbLIStMaS a 
Águas Com O aceant 
mas polcição concean- Wurarmentos 
Lrada em ensabdas do de dlpó il 
Rib e de Niteró ANTERO Lo AÃO 

Lino fu tuanto DE RA MACRO 

Costa central que 
“o nboebE qagoios Lançamento de 

População no entorno 

12545 

domdsticos chorume — ea + 
lançamento de q + 

eluentes Industrias é 
poluição por óleos e: 
driginada nós portos & Concentração pi 
da grande concentração de estalairms é 1" 
de estueiros otcinas, pres ; 

elgu ma rã 

A Fondo da Bais, em área clandestinas IG DEZ 
a ” i h | associada à APA de JANEIRO 

Caapimirim e b Eser 
Guanabara. com 
trechos de manguezars 
presaraDos 

E | Morceste da Guanabara, 
com nivé] da degráda- 
gão avançado diversas 
tontos poluidoras 
assoreamento e 
aterraménio do espelho 
dágua 

Feto Disgnás tico dia Baias elaborado pela Unimarictade de NMarylind e denúncias da Ahomm é aulros múvimentos que stsám sa Bala 

deparou-se com o que Ale- 
xandre afirma ser rotina, O 

derramamento de óleo no 

Gradim cercava uma região 
de estaleiros e oficinas, algu- 

mas clandestinas, nasimedia- 

ções também de áreas onde 
hã embarcações fantasmas. 
Perto dali, das tubulações de 

uma indústria, uma es puma 

branca de material quimico 

jorrava no mar 
já em Niterói, no assoreado 

Necessidade 

de dragápens 

passégém de 
embarcições 

pará 

Canal de São Lourenço (outro 
ponto que é cemitério de em 
barcações), a tinta usada na 
pintura de um casco de barco 
escorria para a água. No Rio, 

entre o Caju e o Canal do Cu 
nha, o cheiro tétido exalava 

numa região de margens to- 
macas de lixo, Mais ao centro, 

nas imediações da Ponte Rio- 

Niterói, a preocupação de Ale- 

xandre era outra: 

— À Baia virou um estaleiro 

Area bota: 

A | Me as Lat 
1005 

Oi 

NITERÓI 

A CEL aberto nas Areas de tun- 

deio para enmbarcações e plata- 

formas de petróleo, muitas 

que fazem manutenção e lim- 
peza aqui, deixando de tudo 
para trás: tinta, óleo e, junto 

com as águas de lastro que des- 

pejam, espécies exóticas. Pior 
que essa é uma atividade que 

não requer licenciamento, só 

uma permissão da Marinha. 

Entre o que a Ahomar já fla- 

gre há absurdos como o lan- 

7 a a +." ma 
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Grande concentração 
] de estmqiros e oficinas. 

algumas clandestinas 

Com 60 dê vataman- 

tosode oleo 

ed , Despejo de efventos 

de dmbareações 

Editoria de Arte 

camento de concreto liquido 
na água; serviços de soldas 

sem o acompanhamento ache 

quado em navio repleto de 
propeno, altamente inflamá- 
vel; e até embarcação que 

mantinha trabalhadores 

amarrados, COM escravos. 

O que Alexandre e seus 

companheiros constatar dia- 

riamente é levantado também 

por pesquisadores, ONGs e 

pelos próprios órgãos públicos 

Pini 
O QREDEE 

epelas empresas que atuamna 
Baia. As áreas de fundeio são 
19, e hã uma polêmica propos- 

ta de criação de novas, próxi- 
mas à Paquetá e à Ilha do Go- 
vernador. É uma medida para 

atender ao fimo de navios, in- 

tensificado com as atividades 
do pré-sal (e uma das ameaças 

aos botos-cinza, devido à po- 

luição sonora). Segundo à 
C “'ompanhia Docas, só de ja- 

neiro a novembro deste ano 

ocorreram. aproximadamen- 
te, 2.957 atracações no Porto 
do Rive 339 no de Niterói. 

Dragagens para a passagem 

dos navios são mais uma preo- 
cupação para ambientalistas 
e pescadores. Eles apontam 

que a atividade revolve lama 

contaminada com metais pe- 

sados e altera até o curso dos 

cardumes, além de o descarte 

desse material, em áreas tora 

da Baia, ser questionado, in- 
clusive, na Justiça. 

Nos últimas cinco anos, afir- 

ma Docas, foram cinco draga- 
gens na infraestrutura aquavi- 

ária do Porto Organizado do 

Rio, totalizando um volume 

aproximado de 3,2 milhões de 
metros cúbicos. A companhia, 
po entanto, garante que "todas 

as dragagens realizadas têm li- 
cenciamento ambiental, ou- 

torgado pelo Instituto Estacur 

aldo Ambiente (Inca). 

CAMINHADA PELO MAR 

Jão que parece imutáy elsão as 

embarcações deixadas ao léu. 
Este ano, são 78, segundo indi- 

ca a atualização do livro "Baia 

de Guanabara: descaso e resis- 

tência”, do jornalista Emanuel 
Alencar, Elas são uma das fon- 

tes de derramamentos de óleo 

que, de acordo com o ambien- 
talista Sérgio Ricardo, do Mo- 

vimento Raia Viva, são cons 

tantes, sobretudo na porção 
veste da Guanabara, próximo 
a plantas industriais do setor 

de petróleo e gás. Assim como 
indica um diagnóstico da Uni- 

versidade de Maryland, Sérgio 
Ricardo também aponta essa 

área da Baia, entre o Canal do 

Cunha, a Nha do Governador e 
Caxias, como a mais degrada- 

da da Baia. 

— Hoje, quando a maré está 

baixa, é possivel ir a pé, sobrea 
lama, de Tubiacanga, na Tha, 

até Caxias. E à área mais asso- 

reada. Onde desembocam os 
rios Iguaçu e Sarapuí, hã um 

eborme barco de sedimentos. 

É essa é a regido que concentra 

mais dutos da indústria de pe- 
tróleo e gás da Baia, inclusive o 
que vazou em 2000. Às vezes, 

eles têm ficado aterrados em 
lama, e é preciso contratar o 
trabalho de mergulhadores 

para desenterrá-los — diz o 

ambientalista. 
A Transpetro, que opera es 

ses dutos, confirma que sedi- 

mentos naturalmente podem 

soterrá-los. Segundo a subsi- 
diária da Petrobras, a compa- 

nhia foca na aquisição de 
equipamentos de alta tecno- 
logia e na realização de inspe- 

ções de padrão internacional 

para evitar tragédias como à 

do passado, 

Só de oleodutos, conside- 

cando os terrestres e os sub- 

marinos, informa a Transpe- 
tro, são 28 na Baia, com apro- 

ximadamente 146 quilôme- 

tros de extensão. Sobre eles, 

O Inea afirma ter dados geo- 
espaciais e que, durante o 
processo de licenciamento 

ambiental, todos são subme- 
tidos a rigorosa avaliação de 

risco Além disso, lembra 

que, em 2013, toi lançado o 
Plano de Area da Baia de 
Guanabara (PABG), com di 
retrizes para o combate aos 
acidentes com óleo na Baia. 

Procurada, a Capitania dos 
Portos não respondeu. 

sá = 
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Arte, cultura 
e lazer a céu 
aberto na Zona 
Portuária 
Projeto Rua Walls leva cor e beleza para 
os muros da Avenida Rodrigues Alves, que 
será transformada num parque urbano 

GIOVANNI MOURÃO 
pinto mbursabiniagabo som pi 

A: pinturas que impres- 
sionam e estampam 

um dos lados da Avenida 
Rodrigues Alves, na Zona 
Portuária, estão ganhan- 
do mais espaço, Após co- 
loricum corredor de 1,5 

quilômetro de um lado da 
viaem setembro do ano 
passado, o projeto Rua 

Walls está devolta, na 
edição 2021, paradar vida 
ao outro lado e transfor- 
mar 0 es paço num parque 

urbanoacéu aberto. A 
previsão é que o muro 
fique prontoatéodia 22, 
mas os amantes do grafite 
fé poderão curtir cespaço 
ojesdas 10h às 17h, quan- 

do as pistas da via expres- 
sa ficarão totalmente fe- 
chadas e serão palco de 
batalha de rap, roda de 

samba, D]s, shows e ou- 

tras atrações. 
Além desera chance de 

as apaixonados por arte 
urbana contemplarem as 
obras, o domingo ao ar 
livre também terá equipes 
de skate e de bike famosas 
no circuito cultural cario- 
ca, grupos de dança, qua- 
dra de badminton, break- 
dance eum tour de grafite 
feito por guias locais, qua- 
setodos moradores dos 
morros da Providência e 
do Pinto. 

Para Caíque Torrezão, 
umdos idealizadores do 
Rua Walls, a iniciativa não 
é um projeto dearte, mas 
“um projeto de urbanismo 
tático que utiliza a arte 
como ferramenta de 
transformação sociale de 
repensar e ressignificar os 
espaços urbanos”: 
— À arte vem como co- 

adjuvante, poisa grande 
protagonista éa cidade. 
Além das atrações gratui- 
tas, nosso projeto abraça 
todo o lado social da regi- 
ão, com a capacitação de 

Policial civil é morto dentro 
de carro no Itanhangá 
Outra vítima também foi baleada e não resistiu; 
Delegacia de Homicídios investiga 0 caso 

PADLLA SERRA 
poae setesdiniagiobo cam e 

D: homens —entre eles, 
um policial civil — fo- 

ram assassinados, na ma- 

drugada de ontem, no Ita- 
nhangá, Zona Oeste do Rio. 
As vitimas são O inspetor 

Eduardo Paiva de Queiroz, 
de 49 anos, e Willians Perei- 
rada Silva, de 37 anos. 
Segundo a polícia, agentes 

do 31º BPM (Recreio) faziam 
patrulhamento pela Estrada 
de Furnas, na altura do nú- 
mero 2.549, quando ouviram 
disparos que teriam partido 
deum Onix prata, onde havia 
três homens, Eles atiraram 
contra os policiais, houve 
troca de tiros, mas os suspei- 

tos conseguiraro fugir. Ao re- 
tornarem ao local, os agentes 

viram dois homens feridos 
dentro de um Jeep Compass. 
Ainda segundo a PM, os pali- 
ciais levaram as vitimas para 
a Hospital Municipal Lou- 
renço Jorge, na Barra, mas 
clas não resistiram. 
O inspetor Eduardo Paiva 

era lotado no Núcleo de Se- 
gurança Institucional. Em 
sua rede social, o secretário 

de Policia Civil, delegado Al- 
lan Turnowski, disse que q 
policial civil trabalhava para 
pagar a faculdade do filho. 
A Delegacia de Homicídios 

da Capital instaurou inquéri- 
to para dpurar as duas mor- 

tes. Nenhuma hipótese fol 
descartada até apora. 

Linha Vermelha ganha 
central de monitoramento 
Imagens de câmeras são transmitidas para posto 
na entrada da Ilha; e 50 PMs farão patrulhamento 

enário de arrastões e tiro- 
teios, a Linha Vermelha 

conta agora com a tecnologia 
para impedir os casos de vio- 
lência. À via expressa ganhou 
um conjunto de câmeras que 
vão transmitir imagens para 
uma central de monitoramen- 
to, inaugurada ontem na en- 
trada da Nha do Governador 
pelo governador Cláudio Cas- 
tro, Mas o policiamento não 
foi deixado de lado; serão 50 

policiais militares, sendo 20 
em motocicletas. À iniciativa 

faz parte do Programa Expres- 

so Turístico. 

— Com esse monitoramen- 
ta, vamos oferecer mais segu- 

rança aos moradores e aos tu 
ristas. À Ilha do Governador é 
umilocal onde moram mais de 
400 mil pessoas, e ainda temos 

a Galeão, que é um ativo im- 
portantissimo do nosso estado 
— afirmou Castro, 

Y v 
N 
À 

| 
| 
A E 

jovens das comunidades e 
o fortalecimento da eco- 

nomia local. 

Nototal, serão 22 obras 
produzidas por 25 artistas 
nos 1.500 metros de ex- 

tensão do projeto, que 
começa em frente ao edi- 
fício AQWA Corporate é 
valatéa Rodoviária Nova 

Rio. Todos eles estarão 
presentes no evento. 

"MURAL ÁGUA! 

Umadeleséoniteroiense 
Thiago Thipan, de 36 
anos, que trabalha como 
grafite há oito anos. Seu 
mural de 65 metros de 

nas 

largura e 15 de altura ga- 
nha destaque por ficar 

bem ao lado da rodoviária. 

Oartista — que já pintou 
murais em dezenas de 
cidades brasileiras e da 

Argentina, Inglaterra e 
França —veiode Floria- 
nópolis, onde mota hoje, 
para participar do projeto 
com o seu “Mural Agua”: 

— Esse é o maior painel 
que já fiz. Tem uma paleta 

azul, uma simbologia com 
aáguae comocéu, Euma 
arte abstrata que surgiu de 

uma reflexão do cuidado 
que devemos ter com os 
recursos hídricos. 

Lei de Aprendizagem 10.097/2000 

O futuro 
se faz hoje . 
Contrate 
Aprendiz 
Legal . 

italo Bianchi -15 anos. 
ingress0L Como Aprendiz Legal er 2015 

| efolefetivado no ana bequinte, Hole Corso engenharia e sega 

Crescendo nd empresa que acreditou nele desde o hécio. 
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Cria do Morro do Den- 
dê, Ju Angelino é artista 

plástica e estudante de 
pintura da UFRJ. Forma- 
dacem 2014 pelaONG 
Escola de Arte e Tecnolo- 
gia Spectaculu, trabalhou 
com carnaval produzindo 
fantasias emescolas de 
samba e teve diversas 
experiências naárea da 
cenografia e adereços em 
teatro, shows, TV eexpo- 

sições. Desde 2016, tra- 
balha como assistente de 
outros artistase, agora, 

assina à seu primeiro 
mural no Rio. Ela pintou 
uma rosa acompanhada 

Á 

É a oportunidade de formar 
novos talentos para sua empresa. 

aprendizlegal.org.br 
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Nas alturas. Artistas criam um dos painéis do Rua Wats: as. 22 obras estão espalhadas ac ongo de um quilômetro e meo da Avenida Rodrigues Á-ves, na Zona Portuária 

da seguinte frase: “Eu 
também estou aqui”: 

— Tive meus motivos 

pessoais para criá-lo, mas 
tentei deixá-lo o mais 
subjetivo possível, aberto 

amúltiplas interpreta- 
ções. 

Para a realização do Rua 
Walls 2021, a CET-Rio 

informa que permanece- 
rão binditados. das 8h às 
17h, entre outras vias, o 

acesso à Rodrigues Alves 
pelo Viaduto do Gasôme- 
tro; a Rodrigues Alves; o 

Túmel Marcello Alencar; é 

aAvenida General justo, 
nosentido Zona Norte, 

Aprendiz 
Legal 
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ENTREVISTA 

Chicão Bulhões / secretÁriIO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO 

Ele diz que Porto Maravalley estará operando 
em 2023 e que quer facilitar a 'explosão' de 
empresas sérias de criptomoedas no Rio 
SELMA SOMADO sebo Dogiota core im 

ESTAMOS 
BERTOS 
ARA OS 

NEGÓCIOS' 
Ca Bulhões quer poten- 

cializar avocação do Rão li- 
gada à inovação e a tecnologia, 
Em entrevista ao CLORO, o 

secretário municipal de De- 

senvolvimento Econômico, 
Inovação e Simplificação faz 

um chamamento às empresas 
e detalha projetos, como o do 
Distrito Criativo, que está sen- 
do desenhado na Barra e em 

Jacarepaguá, para potenciali- 

zar o setor auchovisual já exis- 
tente. Sua menina dos olhos é 

o Porto Maravalley, voltado 
para a geração de negócios e 
estudo na área portuária, que 
deve estar funcionando em 

2023. Outra frente é o merca- 

do de empresas sérias de crip- 
tomoedas. Mais uma iniciati- 
va é voltada para o crédito de 

carbono. E ele anuncia a insta- 

lação de uma das maiores em- 
presas do mundo no setor: a 

Adr Carbon Exchange. 

Durante o Wired Festival, o 
senhor disse que o Rio quer 

tero DNA da inovação. Como 
levar isso adiante? 
O Rio conta com excelentes 

universidades, que formam 

profissionais de alto nível. To- 
da universidade no Rio tem 
sua própria incubadora de 

startups (empresas novas de 

produtos inovadores). Mas eles 
acabam saindo da cidade por 

falta de incentivos para traha- 

lhar aqui. Estamos investindo 
na criação de um hub (Porto 
Marmalley), para que o Rio te- 

nha mais atrativos para essas 
empresas e esses profissionais. 
Queremos ter tudo em um só 
lugar: a melhor educação, os 

maiores investidores, os em- 

preendedores mais cariocas e 
a tecnologia mais avançada na 

melhor cidade do mundo. Es- 

tamos tarnbém trabalhando 
em melhorar o nosso ambien- 
te de negócios, para que cada 
vez mais empresas venham 

parao Rio, À mensagem éesta: 
estamos abertos para 05 negá- 

cios. Desburocratizando e 

simplificando os processos pa- 
ra ajudar a quem quer em- 
preender. Venham para o Rio, 

façam suas reuniões aqui, se 
estabeleçam aqui. 

A prefeitura pensa em criar 
um distrito criativo na área de 

Barra e Jacarepaguá. Como 
eleserá? 

Ele vem sendo desenhado 
para a região onde está o Par- 
que Olimpico, o Riocentro, O 

Projac... Ali há um setor audi- 

ovisual, que gostariamos de 
potencializar. E estamos rea- 
tivando o polo de cine e video, 

A Secretaria de Govemocolo- 

cou na rua um edital de con- 
cessão desse polo. Mas quere- 

mos ir além, organizando 

aquele distrito. Há vários ato- 
res ali de produção audiovisu- 
al, alguns muito grandes. O 

que se quer é que haja uma go- 

vernança naquele local, para 
se potencializar o setor audio 
visual, que conversa muito 

com o de tecnologia. 

Que outro foco tem sua 
secretaria? 
Háosetor de grandes fundos 

de criptomoedas, os que são 

sérios, O Ria parece queéo po 

lo de criptomoedas da Améri- 

ca Latina. Isso está na cidade e 
tem muito a ver com inovação 

U tecnologia. Temos na Zona 

Sul, sobretudo, as principais 
em presas gestoras de cripto- 

moedas, empresas sérias, não 

as pirâmides que agente vé par 

al, Essas empresas podem ser 
potencializadas ainda mais. 
Ou seja. o Ria pode virar refe- 
rência nisso. 

De que forma? 

A gente está organizando 

com esse setor para que q Rio 
seja entendido como uma ci- 
dade cripto, que conversa 

Com esses ovos instrimen- 

tos financeiros. 

Poderia ser criado um distrito 

de criptomoedas na cidade? 
O mundo de criptoativos é 

por natureza descentraliza- 
do. Acho que caberá às pró- 
prias iniciativas da cidade de- 
terminar onde esse espaço 
pode ser criado. O principioé 
que queremos atrair esses 
projetos para a cidade e que 
eles troquem, inovem e evo- 
luam. A cidade quer facilitar 
a explosão desse setor por 
aqui, e, por isso, eu pergunto: 
como podemos ajudar? 

Como estã à implantação do 
Porto Maravalley (alusão ao 
Vale do Silício, na Califórnia, 

que abriga muitas startups e 

empresas globais de 

tecnologia), a menina dos 

olhos de sua secretaria? 

Estamos trabalhando a 
ideia do Distrito Maravalley, 

onde vai funcionar o hub que 

chamamos de Porto Maraval- 
ley (reunirá startups, médias e 
grandes empresas, cdcademia 

e potenciais investidores), com 
uma faculdade de ponta. 

O que existe de concreto em 
relação à implantação do 
Porto Maravalley? 
Estamos finalizando a es- 

truturação e a viabilização 
financeira, com a partici- 
pação de importantes em- 
piezas, empresários e ato- 

res daacademia. E também 

estamos buscando trazer 
Li apoiar Eventos, LjLto COM 

versem Com esses Setores, 

que sejam catalizadores, 
que potencializem isso. 

Naquela região (do distri- 
to), vai havereventos. Esta- 

mos tentando trazer o Weh 
Summit, que é um dos mai- 

[! 

= pm 1 

a 

“"Querernos 

ter tudo em 

um só lugar 
a melhor 
educação, 0s 

malores hn- 

vestidores, os 
empreende- 

dores munis 

COFLOCES E dd 

tecnologia 

nais cnça- 

da ma melhor 

cidade do 

mundo” 

“A pente está 
organizando 

com esse setor 
(de empresas 
sérias de 

criptomoe- 

das) para que 
o Rio seja 
entendido 
como uma 

cidade cripto, 
UE CONVERSA 

CONTI ESSES 
novos instrti- 

mentos finan- 

coiros 

“Ninguém 
prora mim 

bairro onde 

não há mede 

para fazer, 
onde não tem 
gente Por 
iss, O qquesido 

do huh, da 
universidade” 

Chicão 

Bulhões, 
secretário 

municipal 

ares eventos de tecnologia 

do mundo. 

Mas quais são os prazos? 

Ano que vem, Iniciamos às 

obras (o hub ficará numa área 
de dez mil metros quadrados no 
Santo Cristo). E um projeto 

grande, ambicioso, da prefei- 
ELA COMO parceiros privados, 

para que o privado esteja nu- 
ma governança que indepen- 
da de governos. Então, quere- 
mos dar segurança para aque 
les mantenedores e parceiros 
que queiram estar inseridos 
nesse projeto, Com essa fase 
de captação terminando, a 
gente inicia. Colocamos al- 
guns editais na rua, através da 
Cdurp e da Invest Rio, para 
que se comece a fazer o projeto 
arquitetônicos e as obras muito 
em breve. Cano que vem é um 
ano de montagem. 

E quando começa a funcionar? 
Acreditamos que, a partir 

do inicio de 2023, ohubesteja 
funcionando plenamente. 

É um projeto de longo prazo? 
É um projeto de longo pra- 

zo que muito lugares do 
mundo já fizeram: China, 

Nova York, outras regiões 

dos Estados Unidos, ena Eu- 
ropa também. O conceito 
que aplicamos é mundial- 

mente aceito. Unimos aca- 

demia, governo, empreen- 
dedores, ce se potencializa os 
setores que aquela cidade 

especítica já tem no seu 
DNA. O Rio tem no seu 
DNA o setor financeiro. 

Qual és estimativa de 
investimentos no Porto 
Maravalley? 

Us investimentos serão 

públicos e privados. Esta- 
mos terminando a estrutu- 

ração. Como estamos em 

tase de negociação com al- 
guns mantenedores, não 
queria divulgar valores pa- 

ra não atrapalhar essa es- 

truturação, 

Que universidade se instalará 

no hub? 
jáescolhemoso parceira, re- 

conhecido dentro e fora do 
Brasil, mas vamos anunciar 

tudo num pacote. A universi- 
dade terá cursos voltados para 
a educação Stem (sigla em in- 
glés para Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática). 

Haverá alunos bolsistas? 

Vamos ter mantenedores 

desse projeto. Parte ou a totali- 
dade dos alunos serão bolsis- 

tas. Serão alunos de ponta, se- 
lecionados, para termos mais 
umcentro de referência. 

Quantas empresas serão 
instaladas nesse hub? 
Não consigo adiantar. Es- 

tamos em fase de conversas 

para consolidar esses inte- 
resses. Ôque queremosé po- 
tencializar a presença do pú- 
blico. do privado e da acade- 
mianaquela região. 

E para criar o Distrito 

Maravalley, onde o hub 

estará inserido, o que estã 
sendo feito? 

A prefeitura tem criado 

Incentivos para que 05 Hi- 

corpo radores vejam o Porto 

como local de investimen- 

tos para o futuro, Houve al- 
guns residenciais com mui- 
to sucesso de venda ali, Es- 

tamos na expectativa que 

outros se instalem. E nosso 
objetivo também é levar vi- 

da para o Porto, que já é bem 
nfraestruturado. Ninguém 

mora num bairro onde não 
hã nada para fazer, onde não 

tem gente. Por isso, a ques- 

tão do hub, da universidade. 

Quantas startups o Rio tem e 

qualé ameta da prefeitura? 
Há pouca qualidade nos da- 

dos hoje, em razão de algu. 

Damingo 12.12.2021 

mas restrições de zoneamen- 

toantigas na cidade. Algumas 
pessoas falam em 100, outras 
em 200. Nossa meta para 

2024 é ter no minimo mais 

400 na cidade. Esperamos 
também que, com a formali- 

zação em massa que quere- 

mos fazer a partir das mudan- 
ças introduzidas pela Lei de 
Liberdade Econômica (apro- 
vada recentemente pela Câma- 

ra), tenhamos melhores in- 
formações sobre o que existe, 

Hã outra frente que à 

secretaria esteja atuando? 
Estamos trabalhando o cré- 

dito de carbono (incentivo f- 
nanceira para atividades e tec- 
nologias menos emissoras do 

queashoje utilizadas, ou que re- 

movem o carbono da atmosfe- 
ra) também com o setor fi- 
nanceiro. Está vindo para o 

Rio a Air Carbon Exchange. 

de Cingapura, que é uma 
grande gestora do mercado 
voluntário de crédito de car- 

bono, que vai se instalar no 

Centro da cidade. Esse é um 
primeiro passe po fomento 

desse ecossistema de econo- 

mia verde na cidade. 

Haverá algum projeto novo 
lançado em 2022? 
Estamos estudando o pro- 

jeto Programadores Cario- 

cas. É voltado para a forma- 

ção de técnicos de programa- 
ção, para que possamos ter 
mais oportunidades de em- 

prego em setores de tecnolo- 
gia. Há uma demanda de 400 
mil empregos desses profissi- 

onais por empresas do Brasil. 

Queremos dar uma oportu- 
nidadeparaa população mais 
pobre ter acesso a esse tipo de 

ensino e, a partir disso, dimi- 
nuir a desigualdade de opor- 
tunidades que existe através 

de um setor inovador e que 

tem muita demanda hoje de 
mercado, Nossa meta é trei- 
nar 900 pessoas por ano. 

O GLOBO 

Foco no futuro. 

Chicão Bulhões 

quer abrair 

investidores e 

Empresas 

“Venham pardo 

Fio. façam suss 

reuniões dou, Se 

estabeleçam 

aqui 
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Economizar, mas sem perder o sabor jamais 
Em uma rápida passagem pelos restaurantes, quiosques e bikes do Rio Gastronomia, é possível encontrar 
opções de comidinhas por até R$ 20: do bolinho de arroz com calabresa à porção de linguicinha Black Angus 

NOMIA 
MARCELLA SOBRAL 

pebemta 

que você comeria neste 

yin domingo com R$ 202 
Bom, se você for hoje ou do 

dia lhaté 19 dedezembroao 
Rio Gastronomia pode lam- 
ber os dedos e ainda voltar 

para casa com um trocado. 
Entre os 45 quiosques de ha- 
rese restaurantes badalados 
da cidade, food-trucks é 

bikes, é possivel gastar no 

máximo duas notas de dez 
reais. Caso da cerimonialis- 

ta Lívia Ganem. Gulosa de- 

clarada, ela veio ao maior 

evento do gênero do país 
acompanhada da mãe, do ir- 

mão e da afilhada, mas sem 

uerer gastar muito. À sai- 
da? Comprar um petisco 

aqui e outro ali e dividir, co- 

mo fizeram com o bolinho 
de arroz (R$ 10), da Ligados 
Botevos. 

— Aqui term muita comida 

boa a preços em conta. Mas 
É sempre bom experimen- 
tar primeiro. Se postar, re- 

pete —dáa dica Livia. 
E, para quem tem fome 

de novidade como a ceri- 

monialista e pretende co- 

nhecer o máximo de comi- 
dinhas que estão no Rio 

Gastronomia até o próxi- 

no domingo, montamos 

um roteiro com tudo abai- 
xode R$ 20. 
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compudim 

> Doutora Brownie: Marmitinha de brownie 
(R$ 15), confeitada com vários tipos de brigadeiro. 

Brownledim (R$ 17), uma combinação de brownie 

> Giuseppe Grilk Linguiça de costela de 

boi Black Angus (R$ 19, duas unidades) ou linguiças 

detumadas (R$ 16. quatro unidades) 

> Katita: Bolinho de jiló com linguiça (R$ 5). 

> Las Empanadas: São seis sabores, todos a R$ 10: 

carne, carne picante, queijpe cebola, trango e re- 

queijão, integral de berinjelae de chocolate. 

> Ligados Botecos: Porquinho de quimono (R$ 18, 
duas unsdades ): massa de harumaki com costelinha 

suinae requeião com ervas emolho agridoce Bolinho 

de arroz recheado com queijo calabresa (R$ 10) e 

pastel de camarão com creme de limão (R$ 12). 

> Mamma Jamma: Brownie de chocolate com 

Nutella (R$ 12). 

> MiACookies: Cookies tradicional, Ninho & Nutella, 

MEM'=, Rad Velvet, tripio chocolate, Nutella noir e 

Segredos da cozinha que 
passam de mãe para filha 
Kátia e Bianca Barbosa ensinam os truques de um bobó 'diferentão 

C: ma proposta de promo- 
ver encontros de gran- 

des chefs, a IB edição do Rio 
Gastronomia reuniu ontem 
à tarde duas grandes mes- 

tres da cozinha carloca e 

que se conhecem há bastan- 
te tempo. E coloca tempo 
nisso. Kátia e a filha, Bianca 

Barbosa, conduziram a aula 
“Um bobóá que vai dar o que 
Falar” no Auditório Senac e 

trouxeram uma nova leitura 

do tradicional prato. 
— É uma receita para 

surpreender e ensinar as 
pessoas a comer melhor e 

com uma pegada mais na- 
tural, E um bobáde palmi- 

Em família. Cornheiras de primeira, Elha emãe lotaram o Auditório Senac 

to com PANCSs (plantas 

alimentícias não conven- 
cionais) — explica Kátia, 
ressaltando que, cada vez 

que divide a bancada com 

a tilha, q encontro fica 

mais especial, — Agora, 
ela tem influenciado o 

Comes a bebes. 

Entre uma 

caminhada e 

outra, publica 

descansa E 

aproveita para 

matar a fome 

Bolinho de 

arroz com 

calabresa. Lívia 

Ganem 

saboreou O 

petisco da Liga 

dos Boteços 

O Rio Gastronomia é rea- 

lizado pelo jornal O GLO- 
BO, com apresentação do 

Senac RJ, cidade-anfitriã 

Invest.Rio | Preteitura Ri, 

patrocínio master do San- 
tander, patrocínio de Stel- 

la Artois, Naturpy. Coca- 

Cola e Sebrae, apoio de Se- 
cretaria de Turismo Gover- 
no do Estado do Rio de Ja- 

neiro, Gosto da Amazônia, 

Aspen Pharma, Amázzoni 
Gin, Agua Pouso Alto, Su- 
permercado Zona Sul, Sesc 

RJ. iFood e Loft, ticketeria 
oficial Ingresso Certo e 
parceria de SindRio. 

manteiga de amendoim (R$ 12. 100g, cada). 

> Naga: Churros Matcha (R$ 10): churros 

crocantes com cobertura de chá-verde. 

> Nolita: Cone de brigadeiro (R$ 16) 

> Pabu lzakaya: Brownie de chocolate 

e gergelim (R$ 10) 

> Talho Capixaba: Empadas de quego, frango, 
palmão ou alho-poró (R$ 15, duas unidades). 

Torta integral debanana ou maçã (R$ 15) e eclairde 

chocolate, creme oucaté (R$ 15) 

> Venga Gazpacho de melancia: sopa fria de 

tomates meancia(R$19). 

meu trabalho mais que 

nunca. 

Esta foi a segunda aula de 
Bianca no Rio Csastrono- 

mia deste ano. No dia da 

abertura do evento, na últi- 
ma quinta-feira, no Casa 
Villarino Bar | Senac Res- 

taurante Escola, ela parti- 

cipou da Batalha dos 
Chefs, com Teresa Corção, 

do Instituto Maniva e chef 

embaixadorado Senac: 
— Está sendo o máxima a 

volta das aulas presenciais. 

Vero público e reencontrar 

OS amigos, ainda mais num 

espaço aberto, está lindo. 

Hoje, no último dia do 

primeiro fim desemanado 
Rio Gastronomia, os visi- 
tantes poderão acompa- 

nhar mais oito aulas nos 

dois principais auditórios 
do evento (Senac e San- 

tander Brasil de Sabores). 
As senhas são distribuidas 

sempre uma hora antes de 
cada apresentação, 

PROGRAMAÇÃO DESTE DOMINGO 

AUDITÓRIO SENAC 

13h: O menu degustação” com 

João Diamante 

11h30: “Comes e bebes do Zazá 

Bistrô”, com Pedro Lacerda e 

Rausley Cler. 

16h: "As canjas do Imperador”. 
com Roland Villarde David Man 

seud (Casa Marambaia). 

17h30: "Duas versões do pirarucu 
selvagem de manejo”, com Ricar- 

do Lapeyre (Escama)e Fabiana 

Pinheiro (Saliva Rar e Ristorante 

— DF). Oferecimento Gosto da 
Amazônia 

19h: Receitas afetivas" com 

Rodrigo Guimardese Bruna 

Martins. do Mestre dosabor” 

AUDITÓRIO SANTANDER 

BRASIL DE SABORES 

13h30: “Sabores do Brasil”. com 

Lorena Abreu e Marcelo Scolano. 

manhã dos brasdeiros com infiuência 
dos ingrechentes nacionais” com Eduar- 

do Araújo (Calé 18 do Forte) e Meguru 

Babe (Coltivi) 

16h30:"Arecente história da 
alta gastronomia baiana” com 

Fabricio Lemos é Lisiane Arouca 

(Origem = BA) 

Show: às 20h, com Bangala fumenga 

Ingresso: As entradas custam R$ 55 

(qui e sex ou R$ 2750 a meiaje R$ ES 

(sábe dom ouR$S 3 50, ameigje 
estão à venda pelo site ingressocer- 

to. com/riogastronomia, Crianças de 
até 10 anos não pagam. 

Roda-gigante: R$15e R$ 50 (cabi- 
ne para quatro pessoas). 

Onde e quando: Jockey Club 

Brasileiro. Praça Santos Dumont 

3l, Gávea. Quie sex dasldha 

meia-noite. Sáb, do meio-dia à 

o Senac RJ 
espera você no 
Rio Gastronomia! 

Alem da voltadas aulas-show 
com nossos Chefs Embaixadores 
e os livros com desconto da 

Editora Senac, teremos ainda os 

deliciosos petiscos do espaço 
Villarino, o bar berço da Possa. > 
Nova, ora, revitalizado pelo 
Senac ENão perca! 

risenac.br À 

Oferecimento Zona Sul meia-noite. Dom, domeio-diaás 
15h: Erunchcongvocafé da 23h. Até 19 de dezembro. 
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Onda de revisões 

Hã uma onda, e nela surfam o 
ex-presidente Lula; 05 ex- 

presidentes da Câmara Eduardo 

Cunha e Henrique Alves; Flávio 
Bolsonaro, filho do presidente da 
República, Arthur Lira, presidente 

da Câmara; Renato Duque, 

ex-diretor da Petrobras; entre 
outros. À Segunda Turma do STF 
perdeu o isolado protagonismo 

do qual era detentora Qual um 
virus, as anulações de sentenças 

clisseminaram-se por outros 
tribunais. O ex-ministro dao STF 
Marco Aurélio Mello afirmou que 

essas revisões provocam 
“perplexidade”."Porque o que se 

quer quanto à ação do 

Estado-juiz é segurança, & 

segurança não se coaduna com a 
volta ao estado anterior Isso é 
péssimo em termos de 

segurança jurídica” Consta na 
Biblia que Caim matou Abel. 550, 

até agora, não foi questionado em 
nossos tribunais. Já imaginaram 

o contrário? Regozgemo-nos! 

AMÁNDER ELEINMLAN 

RO 

O princípio de que todos são 
inocentes atê que se prove a 

contrário, previsto na nossa 

Carta, foi adaptado à cultura 

dominante do pais. No 
presente, o enunciado mais 
aceito é o que diz que, “não 
sendo pobre e tendo bons 

advogados, o réu sósera 
considerado culpado após 0 
processo transcorrer espaço 

ad aeternum de tempo, 

também conhecido como 
transitado em julgado” Essa 
mterpretação é reforçada pela 

sindrome da Poliana 
Garantista que se abateu 
sobre vários magistrados, 

notadamente os do STF. 
JOSÉ LERER 
RIO 

A avalanche despudorada de 
anulações de sentenças é 
preocupante. O que dizer 

quando provas cabais são 

anuladas? Gilmar Mendes tem 
o duvidoso mérito de 

capitanear, na Segunda Turma 

do STF,a abertura da porteira 

pará a boiada passar. Diz o 

procurador regional da 

República Ubiratan Cazetta, 
presidente da Associação 

Nacional dos Procuradores da 
República: "Em decisões do STF 
em casos da Lava-lato, por 

exemplo, houve, inicialmente, 
um entendimento de manter 

questões de competância, & 

550 mudou, radicalmente, dois 

ou três anos depois. Mudanças 
casuísticas são perigosas. Isso 

coloca o sistema de combate à 

corrupção em dúvida”. Por que 
não se fazem ouvir as vozes de 

associações que congregam 
juízes e delegados? 

CUITAZACH 
Rio 

Dois culpados 

O Brasil tem apenas cois 
responsáveis pela atual onda de 

impunidade que por aqui graça: 

Gilmar Mendes, juiz do STF, que 
iniciou a inacreditável anulação 
de um criminoso exaustivamente 
condenado, e Jair Bolsonaro, que, 
com objetivo de impedir sua 

condenação e a de seys filhos por 
corrupção, atuou para corromper 

todas as instituições de combate 
ao crime organizado. 

WILTON RIBEIRO GOBLES 

MARICA R1 

Tudo como em 1924 

“Acanalha pretende que 05 

cidadãos acreditem na Justiça e 
nos políticos, mas todos eles nos 

dão razão de sobra para não 
acreditar nem respeitar nenhum 
deles À impunidade da corrupção 
na políica e na justiça traduz à 

ineficácia e inépcia dos juizes e do 

MP, mas a legislação que o 
permite responsabiliza toda a 

classe política que teima em não 
legislar de forma clara sobre o 
combate à corrupção e ao 
enriquecimento ilícito. Insistem 

em altunhar este regime de 

“democracia” quando se tem 
revelado ser um regime de 
vigaristas para vigaristas que se 

texto & da lavra de Martins Santos, 

editor do panfleto “A Corja”, 
datado de 26 de abril de 1924 É 
valido até hoje. quase cem anos 

depois. Brasi, país sem futuro. 
PAULO HENRIQUE E. DE OLIVEIRA 

RO 

Velocidade da Justiça 

Está explicado o porquêde 
tanta impunidade no Brasil. 
Se os acusados do incêndio da 
Boate Kiss, em Santa Maria 
(RS). que têm poder 

aquisitivo, mas não gozam do 

indefectível “foro 
privilegiado”, levaram quase 
nove anos pra serem julgados 

econdenados, Imagine q 

tempo que leva quando o réu é 
um político. À Justiça só não é 

lenta para os pobres e pretos. 
MARCOS COUTINHO 
RO 

“Injustiçado' 

Faço parte dos que entendem 

que Sérgio Cabral deva ser 

libertado. Ora, 5e os ministros 
doSTFe do STJ concederam 

liberdade e inocentaram 

todos os políticos e 

empresários ladrões, por que 
D ex-povernador do Rioéo 

único a continuar preso? 

TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA 
Roo 

Pereba no Senado 

O candidato Romário disse: 
“Achava que política era lugar 
de ladrão e sacanagem E eu 

acertei”. Agora é um candidato 

de Jair Bolsonaro parã o 

Senado. Um jogador excelente 
que já bateu um balão. Na 
política nada fez e segue 
tentando jogar bem no campo 
errado, Triste, 
ROBERTO SOLANO 

RO 

O ACERVO 

Uma corrida de automóveis na Gávea 
MAM  Cirrutoderuad sputado nos anos 1920 era chamado de “Trampolm do Diabo" 

Recursos ao STF 

Assistimos quase diariamente a 

partidos políticos recorrerem 

ao STF contra medidas 

decididas em seus plenários. À 
Câmara e ão Senado, não cabe 

inibir essas ações, oque os 
desqualifica e fere o equilibrio 

entre às Poderes da República? 

HOSÉ CAMPOS 
ARRAES, EL 

Vampiros do Erário 

Lendo "Esqueça à corrupção” 
(1 de dezembro), de Ascânio 
Selame, só podemos chegar à 

uma conclusão: ocrime no 
Brasil continua compensando. 

Estado dominado pe'os 

vampiros do Erário. Insaciáveis, 
incorrigíveis raposas. 
MÁRCIO DOS SANTOS BARBOSA 
RIO 

Ataque hacker 

Impressionante esse recente 

ataque de hackers ao site do 
Ministério da Saúde, impedindo o 

acesso a dados federais, entre 

eles os do ConecteSus, que 
mostram que o processo vacinal 

foi cumprido. Assim, ter consigo a 
prova física em papel da 
vacinação será necessário por 

alguns dias, até o sistema virtual 
ses recuperado Precisamos que 
as autoridades competentes 
investiguem e consigam chegar a 
tais responsáveis por fais deslizes 

virtuais, para puni-los e assim dar 

mais segurança aos dados 
povernamentais expostos na web 
JOSÉ DE ANCHIETA SM DE ALMENDA 

E 

Silêncio da SBC 

“Tudo vale à pena se a alma não é 

pequena” dizia o mestre 
Fernando Pessoa E o ministro 

Queiroga comprova que, quando 
aalma é pequena, nada vale à 
pena Subserviente, O mintstro se 

submete à tudo para manter o 
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cargo. Aceita, inclusive. ignorar 05 
postulados científicos que 
lastreiam a medicina. 

Que o nome dele já foi jogado no 

lixo da História, não hã dúvida, 
Mas o que me espanta é como ele 

conseguiu ser presidente da 

Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SEC). E me espanta 
ainda mais que essa sociedade 

silence sobre às constantes 
descalabros científicos do seu 
presidente, disposto a ignorar a 

ciência para atender a tudo que 
seu mestre mandar. Pelo vista, a 
SBC ainda não percebeu que não 
há espaço para a neutralidade. 

Que o silêncio valida uma 
atuação que deveria envergonhar 
qualquer profissional da área da 

saúde, bem como qualquer 
sociedade médica 
EDGARDO JOAQUIM D. DO PRADO 
Rua 

Questão simples 

É incompreensível, para não dizer 
irracional, a dúvida de 
autoridades de certas cidades 
em proibi de vez a realização do 

réveillon e do carnaval 2022. Ora, 
trata-se tão somente de uma 
questão de saúde pública Ponto. 

MARIA ELISA AMARAL 
ZÃD PALO SP 

A prefeitura do Rio realizou uma 

megaoperação junto da policia 

contra amilicia, derrubando 
edificação irregular que já havia 

recebido investimentos de R$ 5 
milhões. Não seria mais 
interessante aproveitar às 
obras já realizadas e adaptar a 

construção para creche, clínica 
da familia ou centro cultural? 
Trata-se de uma área pública 

onde a prefeitura tem à 
contróle legal do espaço e que 
parece ser carente de 
investimentos públicos. Creio 

que talvez assim investimentos 

legais seriam repensados, 0 
que farta a prefeitura focar no 
ordenamento urbano sem 

correr os riscos de confronto 

como poder paraíelo instalado 
em certas áreas do Rio 
BASÍLIO MANHÃES DE JESUS 

SÃO GONÇALO, RU 

Um ano de arrepiar 

Nos esportes e na política, Seis 
campeões da Série À do 

Brasileirão — Bahia, Cruzeiro, 
Grêmio, Guarani, Sport e Vasco 
— disputarão os quatro 
primeiros lugares da Série E em 
2022. E muito campeão para 
pouicas vagas, sem contar 05 
demais postulantes. Ainda 
estão em disputa a Copa do 

Brasilentre o AthleticoPR eo 
Atlético-MG e o titulo de 

campeão mundial de clubes, 20 

qual se habilita o Palmeiras. 

Contando também os 
campeonatos estaduais, os 
torneios regionais, a Copa do 

Brasil, o Sul-Americano, a 
Libertadores, à Copa da Mundo 

e as eleições para presidente e 

vice-presidente da República, 
governadores & 

vice-povernadores, senadores, 
deputados federais e estaduais, 
o próximo ano vai ser de 
arrepiar. Que vençam os 
melhores no jogo limpo. 
BOANERGES DE CASTRO 

Vingativos 

O Flamengo foi campeão 

brasileiro de 2009 beneficiado. 
no último jogo. pelo “corpo mole” 
do Grêmio, no Maracanã 

Explica-se: uma derrota do Fla 

daria o título ao Internacional. O 
Grêmio, então. preferiu perder do 
que ganhar do Flamengo & 
beneficiar o rivalgaúcho. Na 
quinta-feira, o Grêrmo precisava 
que o Corinthians ganhasse do 

Jhmentude pará então, vencendo 

os reservas do Atlético-MG), não 
cair para à Série B. Qcorre que o 
timão fez “corpo mole”, para 
vingar uma derrota para o 

Grêmio, em 2001, que o rebabou 
Coisas do futebol 
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Legítimo italiano com opções 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
CONSULTE COMSIÇÕES DA DFERTA MO SITE CLUBEDES GRO COM BR 

Serviços de estética Armandinho prepara repertório 
deliciosas de massas e carnes direto da Europa para show na Fundição Progresso 

apresentadiversas 

30% vantagens, como 
essas melhor definição da 

desenho semnscode 

—FOCAdA Na Sa alergias e queimadu- 

beleza a Wifik olereço ras ou flacidez da pele, 
30% de desconto nas A equipe da Wifik, que 

témicassemipermanen-  trabalhanaBarra no 

tes contratadas por Recreio e na Zona Sul, 
assinames OGLOBO e é especialzada em 

HEBhemtodos os outros serviços semiperma- 

serviçosofereodospela  nentescomo colora- 
loja Decrigemeuropeia,  çãolabial, microbka- 
amarca é a ploneiraem ding dermopigmenta- 

threading de sobrance- ção, contorna de a 
lhas ou depilação a fia, olhos e extensões 5 

Atécnica é delicadas de cihos fioafio. Ê e 

15% nhadoClube(lísica  docesparaasobre- 50% Com duas décadas de sempre acompanhado 

ou digital). Aolerta mesa. Acartade carreira oartistacoleci-  dadançaedocarodos 
enaaana nãoengiobabebidas, bebidas permite É onamúsicasdesucesso lãs. Assinante participa 

burratas. parmegia-  todotipodeharmo- como "Desenho de dessaprande lestacom 

o aranta 15% nas paradois. menu — nizaçãoeatendea oe cantor Arman- Deus" e"Semente”, 50% na compra online 

de desconto no Di executivo a pizzas paladares diversos, dinhotemdatamarcada  Aotodo sãodezálhuns  deatédols ingressos 

Fernando Trattoria & especiais. Com am- DO espaço éo ideal para brilhar no palco etrês DVDs gravados, — confira detalhes em 
Pizzeria, umareterên-  bientaçãoaconche- | paraquem deseja da Fundição Progresso, — umdelesdiantedo nosso site. Às condições 

ciadaculináriaitalia-  gante acasatem almaçar coma fami novaparceiradoClube  públicode Buenos Aires, tambémvalem para 
nanaBarradaTijuca, cardápio repleto de lizouestar entre O GLOBO ele se apre- na Argentina Nasapre* outros eventos da 

Para aproveitar as massas ecarnes. amigos, sobretudo sentanopróximosába:  sentações, Armandinho Fundição que obedece 

condições, é preciso complementadocom  emcontraterniza- do. comaberturada busça transmitir ener- protocolos sanitários 

apresentaracarteiri-  grandevariedadede  õesdetimdsano, casa apartir das 22h. giapositraaopúblico,  contraaCovid-9, 
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CLIMATEMEAO 

OBITUÁRIO que tinha convivido com gran- 

Monarco/ COMPOSITOR, &8 ANOS 

Baluarte que 
se tornou símbolo 
da Portela e do 
samba carioca 
'O quitandeiro, Vai vadiar e Coração 
em desalinho' estão entre obras do 

músico que se consagraram como hinos 

* api Portela ao lado 
de nomes da nata do sam 

ba, Hildemar Diniz, o Monar- 

ca, Boou conhecido pelo apeli- 

do de infância, Filho do mar- 

ceneiro e poeta José Felipe Di 

niz, chegou a ajudar a mãe, se- 
parada, nas despesas da casa, 
vendendo mangas numa feira 
na Baixada Fluminense. Aos 

10 anos, O carioca do bairro de 

Cavalcanti voltou a morar no 

Rio, desta vez em Oswaldo 
Cruz, onde passou a frequen- 

tar as rodas de samba. 

O primeiro disco solo dele 
vejo em 1976, com temas co- 

mo"O quitandeiro” (com Pau 
lo da Portela) e “Lenço” (com 
Francisco Santana). Outros de 

ARTIGO 

seus sucessos são “ Triste des- 
ventura, “Vai vadiar e “Cora- 

ção em desalinho”, essas duas 

últimas se tornaram grandes 

sucessos na voz do também 
portelense Zeca Pagodinho, 

Paulinho da Viola lembra 

que, quando chegou à Portela, 
o grande samba do momento 
era “Passado de glória”, can- 

cão composta por Monarca. 

—-Manarco faz parte de 
uma geração que surgiu nos 

anos 1950, a de Candeias e Pi- 

colina, que chega um pouco 

antesda nossa —lembra Pauli- 
nho, — Ele tinha uma impor- 

tâíncia fundamental porque 

unia duas fases diferentes da 
Velha Guarda da Portela, 

Azul e branco 

“Tinha uma voz densa, sem enfeites” 
Sabia, espontaneamente, usar com perfeição seu timbre 
e sua emissão, e teve oito décadas de dedicação à música 
JOÃO MÁXIMO veguadocadermoPogrobo com be 

Mr rConasCceu, cresceu e 
passou toda a vida no 

melo do samba. De menino a 

destilar no bloco Primavera a 
“puxador de corda”, figuran- 

te, compositor, cantor, dire- 
tor de harmonia, agregador e 
personagem único na histó- 
riada Portela, a mais vitedo- 

sadas escolascariocas, foram 

oito decadas de intima, cons- 
tante e apaixonada dedica- 

ção ao samba. 

Nascido no subúrbio de Ca- 

valcanti, em 17 de agosto de 
1934, ganhou em criança o 

apelido que o acompanharia 

por toda a vida. Passou parte 
da infância em Nova Iguaçu e 

mudou-se para Oswaldo Cruz, 

onde, atraído pelo samba, des- 
cobriu a Portela. Tinha então 
16 anos. Embora seu primeiro 

samba tenha sido feito aos 12, 

só então sua carreira de com- 
positor começou. Segundo di- 

zia, guiado pela arte da ala dos 

compositores, à frente da qual 

brilhava Paulo da Portela. 
Paulo foi o primeiro idolo 

de Monarco. Mas à convívio 

entre os dois durou pouco, 
pois Paulo trocou a Portela 
pela Lira do Amor, de Bento 

Ribeiro, inconformado coma 

atitude do portelense Maru- 

el Bambambã ao proibir que 

dois ilustres mangueirenses, 
Cartola e Heitor dos Praze- 

res, visitassem a Portela. 

Com isso, o samba que Mo- 

narco queria ter feito com Pau- 
la da Portela não aconteceu. 

Ou melhor, aconteceu pela 

metade. E postumamente. Pa- 
rauma primeira parte em que 

Paulo falava de uma macarro- 

nada na casa deum certaCho- 

oo ate, Monarco fez a segun- 
da: *..o pessoal da Portela vai 

cantar partido-alto/vai ter pa- 

gode até o dia amanhecer/e os 
versos de | mproyi so/serão em 

homenagem a você”. Você. no 

caso, Chocolate. 

O samba só seria gravado, 
pelo próprio Monarco, em 

1976. quando o futuro lider 

da Velha Guarda dava ini- 
cio, com um atraso reclama- 
do por críticos e historiado- 

res da música popular, à sua 

vida profissional. O samba 
passava então por um dos 
muitos renascimentos que 
seseguiram a cada uma das 
mortes proclamadas em no- 

me da moda do momento. 

Até então, e desde que se 

mudara para Oswaldo Cruz, 

Monarco vivera de várias 

ocupações: camelô, feirante, 
vendedor de peixe, guarda- 

dor de carro, funcionário faz- 

tudo da Associação Brasilei- 

ra de Imprensa, onde esco- 
vou muita mesa de bilhar pa 

ra Villa-Lobos jogar. E onde 
surpreendeu o presidente 
Herbert Moses que, ão sal! 

do elevador ao lado de visi- 

tantes de cerimônia, depa- 

tou-se com Monarco sam- 

bando... com uma vassoura. 

Monarco sempre gostou se 

contar histórias como estas, 
vividas longe do samba. Fa- 

zia-o, porém, de modo só 

seu: ustrando cada episódio 

com um samba CU ELE TIMES- 

mo cantáva com voz incon- 
tundivel. Voz que o jornalista 

Juarez Barroso, um dos pri- 

meiros a escrever sobre as 
qualidades do guardador de 

carros do jornal onde traba- 
lhava, definiu como “ampla, 
áspera, ágil, de extrovertido 

lamento”, ao que se pode 

acrescentar que era uma voz 
densa, sem enfeites, dos me- 

lhares cantores negros, so- 

bretudo do samba, 

Monarco sabia usar com 

perteição seu timbre e sua 
emissão embora fizesse tudo 

espontaneamente, semador- 
nos técnicos. Em primeiro 

lugar, cantando seus própri- 
os sambas. Em segundo — ec é 

pena que não o tenha prava- 

do em 

Este lider — disco — 

inteligente, ter 
elegante, ro 
quer ido pur de  ou- 

todos — Eros 

acabou se sarmbis- 
tornando ue al 
exemplo. para seu 
Todas as modo de 
grar udes ERRA: 

escolas de GE e 
samba da à aee 
cidade em agora 
que Monarco único a 
viveu têm se deci- 
hoje a sua av u 
Velha Guarda Noel 

Rosa 
comos impropriamentecha- 
mados “compositores do 

morro” (Canuto, Manuel 
Ferreira, Ernani Silva, Lauro 
dos Santos, Zé Pretinho), nas 
primeiras parcerias interra- 

ciais da história do samba. Is- 
mae! Silva e Cartola também 

fazem parte desse grupo de 

parceiros de Noel, mas não 

precisaram de Monarco para 
serem revividos. 

Na Portela, sempre teve 
posição de destaque. A esco- 
la jamais desfilou com sam 
ba-enredo seu. Não que ele 

hão tentasse. Chego ua mu- 

dar-se para a Unidos do Jaca- 

rezinho, inconformado por 
ter seu samba arbitraria- 

mente excluído da disputa 

para o carnaval de 1967, 
Mas logo voltou à Portela, 
onde vários outros sambas 

seus foram sucessos de qua- 

dra, de meio de ano, de en- 

saios ou mesmo de “esquen- 
ta”, como “Passado de gló- 

ria”, cantado pela escola na 

área de concentração, mi- 
nutos antes do desfile: “Teu 

livro tem tanta página bela/ 

Se eu for falar da Portela, 
hoje não vou terminar”. 

Seu primeirosambaasairdo 

ineditismo, “Vida de rainha”, 

gravado em 1956 por Risadi- 
nha, tinha primeira parte de 

Alvalade e segundo dele, Mo- 

narco: “Eu não guardo ódio ou 
rancor/S0 porque nosso amo 

chegou aó fim/Fai melhor as- 

sim. E seu último disco, “Mo- 

narco de todos os tempos”, foi 
lançado 2018. Segundo o pró- 

prio Monarca, “feito num mar 

de alegrias”, nem por issodeixa 
de falar de amor que não deu 

certo, dos temas ra do 

compositor: “A chama do nos- 

SO dor, ER TEL peito Já ndo 

arde” diz um dos inéditos do 

repertório, música e letra de 

Monarca. O artanjador do dis- 

co e parceiro em seis sambas é 
o filho Mauro Diniz, também 

des membros do passado. Era 
sempre a pessoa que procurá- 
vamos para falar sobre coisas 

mais antigas referentes à com- 

posição. 
Baluarte mais antigo da 

Portela, Monarco morreu 

ontem, ao 88 anos. O sam- 

bista estava internado no 
Hospital Federal Cardoso 

Fontes, onde passou por 

Lima Ch rela no intestino, 

“Perdemos nosso mestre. À 

Portela está triste, o mundo do 

samba está triste. Ele curmpriy 
a missão dele hacana” lamen- 

tou Zeca Pagodinho, em um 

video postado em seu pertilno 

Instagram. 
Em 1999, a cantora Mari- 

sa Monte, também porte- 

lense, convidou Monarco & 
aVelha Guarda paragravaro 
CD“Tudo azul”. 

— Monarco sempre toi um 

mestre nato, de personalida- 

de generosa que gostava de 

compartilhar seu saber e suas 

histórias. Suamemáória prodi- 
ginsa guardava os melhores 
sambas e era nossa enciclopé- 

dia. Testemunha viva da his- 

tória do samba, a ele a pente 
recorria quando queria saber 

sobre os assuntos dos bambas. 

Um homem generoso e pen- 

til, Obrigada mestre, você vi- 
verá eternamente — disse 

Marisa Monte. 

Ovelório de Monarco será 
hoje na quadra da Portela. 

compositor e companheiro 
musical do pai por mais de 40 

anos: “Mauro sabe para onde 
eu vou, conhece os caminhos, 

descobre o acorde certo, é 

mais que um parceiro”. 

U cantor e o compositor 
também se destacou como li- 

der. Em especial, da Velha 

Guarda. Pouco a pouco, os 
primeiros integrantes do 
grupo foram desaparecendo, 

Monarco ficou por último 

para lembrar que mal tinha 
chegado aos 40 quando per 

cebeu que a idade realmente 

pesava na aceitação do sam- 

bista pelo pessoal mais jovem 
da escala. Foi então que jun- 
tou seu talento e sua energia 

a figuras lendárias de sua es- 
cola — Manacéia, Mijinha, 

Lonato, Ventura, Chico San- 

tana, Casquinha, Alvaiade, 

Picolino, Argemiro, Colom- 

bo, Rufino, Candinho, Wal- 

dir 59 — para com eles criar 

as raizes do que seria à Velha 
Guarda da Portela. Ao mes 

mo tempo, fez-se amigo e, al- 

gumas vezes, parceiro de 
gente mais moça, como Wil- 
son Moreira e Paulinho da 

Viola, este, materializador e 

padrinho da guarda que 
mantinha firme e atuante o 
velhosambista. 

Este lider — inteligente, 

elegante, querido por todos 
— acabou se tornando 

exemplo. Todas as grandes 

escolas de samba da cidade 

em que Monarco viveu têm 
hote à sua Velha Guarda. 



MARCELO 
BARRETO 

Significante e 
significado 

Te uma gravura de Rubens Gerchman 
naparede da sala de casa, Não escrevo is- 

so para me gabar, mas para refletir sobre os 

sentimentos que ela me traz. Foi um pre- 
sente de Armando Nogueira, e era só a ge- 
nerosidade do mestre que eu via ali, De uns 

tempos para cá, porém, há algo mudando o 

rumo da minha atenção. O retratado é Ro- 

mário, nem de longe meu mator idolo mo u- 

tebol, vestindo a camisa da seleção brasilei- 
ra. E não consigo mais olhar para o quadro 

sem pensar nele — no que representou co- 
mo figura pública quando era jogador e, ca- 
davez mais, no que se tornou como político. 

sempre defendi que é preciso separar a 

admiração pelo atleta de suas posições 
pessoais — até um determinado limite, 

como ode verseu idolo transformado em 

criminoso. Ensinei a meu filho que nosso 

time tem jogadores que não nos repre- 
sentam fora de campo, mas dentro dele 

lazem os gols que nos alegram. Futebol é 

comunidade. É inviável agrupar apenas 
pessoas comos mesmos valores em torno 
de um símbolo, um escudo, uma camisa. 

Mais ainda quando se trata da seleção — 
por isso insisto na tese de quenãose deve 
permitir o sequestro político da amareli- 

nha, e a única resposta possível é conti- 

nuar a usá-la como o que é, uma peça de 
vestuárioesportivo. 

E também pór isso núfica me inco modou 

ter a camisa da seleção pendurada na sala. 

VEJA O VÍDEO O 

Torci por Romário quando ele a usava, as- 

sim como hoje torço por Neymar, com 
quem tenho amesma falta de afinidade pes- 

soal. Mas passeia pensar se quemestáretra- 
tado ali é mesmo só o jogador, O rosto, que 
no traço de Gerchman olha fixamente para 

abola, é também o do cidadão que vem ado- 

tando posições políticas cada vez mais dis- 
tantes dasminhas —nãosetrata aqui decer- 

toouerrado, mas de di- 

Futebol É terentes visões de 

comunidade. É mundo. Ainda não to- 
inviável agrupar mei uma decisão; dei- 
apenas pessoas xei para as próximas se- 

com 05 mesmos 
valores em torno 
de um símbolo, 

um escudo, uma 

camisa 

nRanas, cpu andóvamos 

pintar as paredes. 
Mas vai ser uma só: 

deixar pendurado ou 

tirar. Nada de protes- 
tos pela metade, co- 

mo o boicote diplomático que os Estados 

Unidos anunciaram que vão lazer aos Jo- 
gos Olímpicos de Inverno de Pequim, Em 
outras palavras, o presidente Joe Biden 

ndo vai comparecer à cerimônia de aber- 

Jogador agride idoso com pistola 
HAWER  Oyenetuelano Chars Ortiz do Deportivo Guaira, foi preso e será acigado 

hã ls [nes Ea |] Isa [e Domingo 1; 

tura nem mandar um representante, mas 
os atletas vão poder competir, Uma espé- 
cie de “ai, ai, ai!” da geopolítica, como 

uma mãe que não castiga o filho mas dei- 
xa claro que não gostou. 
Enoócaso, não gostou do quêrs Não existe 

razão esportiva paraum boicote — anão ser 

que se queira esticar a corda para dizer que 
um pais que não ex plica onde está Pen E 

Shuai não pode ser sede de uma Olimpiada, 

mesmo que à tênis não esteja no programa, 
No Qatar, sim, o malfeito está ligado à pró- 
pria organização do evento. Mas é dificil 
imapinar queum país impeça sua seleção de 
disputar a Copa em protesto contra as mor- 
tese os maus tratos detrabalhadores estran- 
geiros nas obras dos estádios. 

A política não consegue mais se impor ao 
esporte, como fez nos anos 80. Porque entre 
umae outro está acconomia, Quem boicota 

a Olimpiada vai querer embargar comerci- 
almente o maior produtor mundial de imsu- 
mos para as vacinas contra à Covid? E quem 

não vaià Copa deixa decomprar gás natural 
de seu principal fornecedor é 

Por título, Verstappen é pole e Hamilton, segundo 
Pilotos estão empatados em pontos e a última corrida da temporada da Fórmula 1 definirá hoje o campeão; 

Red Bull e Mercedes optaram por pneus diferentes para a largada, o que revela estratégias distintas pelo titulo 

PRDCEDÉRCA 

peso de pole positi- 

a ons em 2021, Max Vers- 

tappen, da Red Bull, largará 
na frente pela décima vez 
nesta temporada, algo que o 

holandês não alcançava 

desde o GF dos Estados Uni- 

dos, em outubro, Pelo me- 

nos nos treinos classificató- 

rios, ontem, venceu duelo 
particular contra Lewis Ha- 
milton, da Mercedes. Os 

dois chegam à última etapa 

empatados eo GP dos Emi- 
rados Arabes, em Abu Dha- 

bi, definirá o campeão. A 

corridaacontece hoje, a par- 
tir 10h (de Brasília). 

Está é a primeira vez, des- 

de 1974. quando Emerson 

Fitripaldi e Clay Regazzoni 
correram pelo titulo, que a 
disputa chega igual à última 

E 

Radial: 

Pole. milton chegara “com raiva” 
Verstappen para a última corrida da 
deixa carro temporada: 
após a — Acho que ele vai ficar 

cass ticação com raiva, o que é bom. Ele 
Ele iargaem vai caçá-lo — afirmou Wolf, 
prmeroe surpreso com o rendimento 
Hamiterserão dos rivais nos treinos de 
seu classificação — À Red Bull 

fez la O, 
WolkH também falou sobre 

adecisão daequipede largar 

com pneus médios , aoinvês 
dos macios escolhidos pela 

Red Bull — os macios, mais 

velozes, são menos durá- 
veis, Eleadmitiuquealarga- 

da pode ser delicada para 

Lewis Hamilton, mas sua 

desvantagem pode acabar 
rapidamente: 

— Muito melhor começar 
com pneus médios. Tere- 
mos uma ligeira desvanta- 
gem no início e nas primei- 
ras seis ou sete voltas se 

companheiro na 

permeia lia 

corrida do ano. Verstappen 

e Hamilton somam 369,5 
pontos, mas o holandês tem 

vantagem por ter mais 

triunfos: nove contra oito, 
Se conquistar o oitavo ti- 

tulo mundial, em Abu Dha- 

bi, o britânico deterá sozi- 

nho os três principais recor- 
des da modalidade: títulos, 

Ronaldo 

marca e 
United vence 
FOTO: CHRIS 
RADBURM REUTERS 

Distante da luta pelo 

título, o Manchester 

United venceu compolda 

Cristiano Ronaldo. Ontem, 

bateu oMormich por la 0, 

tora de casa. Ronaldo 

sotreu o pênalki, convert 

do porele mesma, já no 

segundo tempo, num 

momento em que a equipe 

apresentava dificuldades 

E COMEÇAVA à Ser amEaça- 

da pelo Norwich. Foia 

sétimo go! de CR7 no 

Campeonato Inglês, o 13º 

em 18 jogos desde o retor- 

noa Manchester 

A vitória levou o Manches- 

ter United para a quinta 

posição do Campeonato 

Inglês, com 27 pontos O 

lider é o Manchester Cy, 

com 38 pontos, seguido 

do Liverpool (37) e Chel- 

sea (36). 

vitórias e pole positions. 

Apesar do Circuito de Yas 
Marina ter passado por uma 

série de mudanças para tor- 

ná-lo mais rápido e compe- 
titivo, a primeira colocação 

se torna estratégica dado o 

históricoda pista, de poucas 

chances de ultrapassagem. 
Em2020, aindacom otraça- 

do antigo, Verstappen ven- 

CEL de ponta a pon (a. 

ESTRATÉGIAS DIFERENTES 

Na prova, o heptacampeão 
Hamilton apostará nos 
pneus médios contra com- 

pastos macios do rival, oque 

geralmente dá uma vanta- 
gem para os pit stops, Se- 

+ 

OTUS 

gundo ele, alcançar os tem- 

pos da equipe austriaca nas 
condições de ontem foi“im- 

possivel”. Verstappen foi 

três décimos mais veloz, em 
mais uma batalha tática en- 
tre Red Bulle Mercedes. 

—Emprimeiro lugar. Max 

tez uma ótima volta. Sim- 

plesmente não consegui ha- 

ter aquele tempo que ele 

ez. Ele mereceu totalmen- 

te — disse Hamilton, após a 

sessão classificatória. — 

Mas, estou na primeira filae 
temos a diferença entre os 

compostos. Estou grato por 
poder ver onde ele está. 

O chefe da Mercedes, To- 
to Wolff, afirmou que Ha- 

(Max) forrápido. Mas pode- 
mos ir mais longe, podemos 
lr para um corte agressivo. 

Também estou preocupado 
porque suas corridas longas 

(da Red Bull) foram muito 
melhores na sexta-feira. Vai 

ser uma noite de muitos al- 
goritmose contas. 
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Ultimo teste 
pré-Copa 
tem luxo e 
inexperiência 
Infraestrutura funcionana Copa Árabe, 

mas falhas na organização são questões 

que apenas dinheiro de sobra não resolve 

ERUNO MARINHO 

beco amino andes pl ba 

um ano da próxima Copa 
do Mundo, o Qatar faz 

da Copa Arabe de 2021 um 

grande ensaio geral. Seis 
dos oito estádios que rece- 
berão partidas em 2022 es 

tão sendo testados por 16 se- 

leções, divididas em quatro 
grupos. À competição já es- 
tá na semifinal — Tunisia e 

Egito, de um lado, e Qatar e 
Argélia, do outro, tentarão 
na quarta-feira um lugar na 

decisão. Mas antes mesmo 

do fim, o Comité Organiza- 
dor já teve uma hoa noção 

do que precisa melhorar até 

novembro do ano que vem. 

O principal gargalo está 
naquilo que o dinheiro não 
pode comprar: experiência 

na realização de grandes 
eventos. Por mais que o pais 
já tenha sediado Mundial de 

Atletismo, etapa da Fórmu- 

la 1, Mundial de Clubes, na- 
da se compara a uma Copa 
do Mundo. Nem mesmo a 

Copa Arabe, Mas se proble- 
mas de organização já foram 

identificados no torneio, é 

sinaldequealpgoestáerrado. 
A principal falha ocorreu 

na distribuição das “Fan 
IDs”, um crachá que todo 

torcedor precisa ter para 

acessar os arredores dos es- 
tádios nos dias das partidas 

e obter [facilidades como à 

deslocamento gratuito no 
transporte público, Houve 
relatos de que poucos pon- 

tos de entrega dos crachás 

foram disponibilizados, 
com informação de menos 

disponivel para os torcedo- 

res. À consequência foi a 
ocorrência de filas gigantes- 
cas, que duravam horas, e 

que geraram reclamação. 

A solução encontrada pe- 
los organizadores da Copa 

Arabe foi encerrar a entrega 

da “Fan ID”, exigindo dos 
torcedores apenas a apre- 

sentação dos tiquetes das 

partidas. Isso solucionou 

um problema, mas criouou- 
tro; sem o crachá, os torce- 
dores passaram a ter de 

apresentar comprovantes 

de vacinação contra Co- 
vid-19e, no casode menores 

de 12 anos, teste com resul- 

tado negativo para o virus. 
Outro problema que ocor- 

reu foi no trânsito: a Al-Cor- 

niche, talvez a principal 
avenida de Doha, que mar- 
geia a baia da cidade e co- 

necta diferentes regiões, in- 
cluindo o aeroporto, fai fe- 
chada para eventos durante 

a Copa Arabe. Isso gerou cn- 

garrafamentos, uma vez 

À 
A” ENA 

Alogria Torcedores dos Emirados Árabes tentam incentivar sua se eção, mas eia acabou derrotada pelo Qatar nas quartas de finalda Copa Árabe por 5 a O 

que, apesar do metrô novis- 
SINTO E super moderno já em 

funcionamento, construido 

justamente para a Copa do 

Mundo, é dificil mudar a 
cultura da população local, 
acostumada a se locomover 

em seus carros, muitos de- 

les de luxo. 

TESTEDE NOVA TECNOLOGIA 

O que o dinheiro pode com- 
prar, o Qatare comprou, Áce- 

rimônia de abertura da Co- 

pa Arabe, no belissimo Al- 
Bavt, misturou reverência à 
tradição local com o que hã 

de mais moderno em tecno- 

logia, com imagens projeta- 
das de artistas árabes histó- 

ricos. Foi uma pequena 

amostra doque o mundo po- 

de esperar na abertura da 
Copa do Mundo. 

A locomoção dos torcedo- 

res para os locais das parti- 

das, via transporte público, 
ocorre sem problemas, gra- 
ças ao metrô e às linhas de 

ônibus criadas especial- 
mente para conectar esta- 

ções e estádios. 

Faltaá Fifaaindaa percep- 

ção de que o poder aquisiti- 
vo que sobra ao país do Ori- 

ente Médio não necessaria- 

mente é o mesmo entre os 

torcedores, Nas redes soci- 
ais, muitos que foram a par- 

tidas na Copa Árabe recla- 

maram do preço da comida 
nos estádios, que não seria 

condizente com a qualidade 

doque era servido —os pre- 

ços são definidos pela enti- 
dade e não pelo Comitê Or- 

ganizador. 

Com a extinção da Copa 

das Confederações, o Qa- 
tarnão pôde receber torce- 

dores de outros continen- 

tes e culturas, como Euro- 
pae America, para teruma 
noção melhor de como hi- 

dar com seu comporta- 
mento, Não há relatos de 
problemas de segurança 
até o momento, mas à au- 

sência desses torcedores 
faz com que a Copa Arabe 
sirva pouco para medir co- 

mo será esse controle da 
torcida. 

Para a Fifa, a Copa Arabe 
está servindo para testar um 

aprimoramento do VAR. 

Ele é chamado de impedi- 
mento  semiautomático. 

Trata-se de um software que 

trabalha coletando imagens 
de até 12 câmeras instaladas 

noestâdio, como registro de 

50 frames por segundo. 

Quando uma situação de 
jogo é considerada poten- 
cialmente um impedimen- 

to, o software dispara um 

avisoparaacabinedo VAR, 
que irá rever o lance e acio- 

nar o árbitro de campo, se 

preciso. A ideia é, além de 

tp FIRMO Car à mArcação, dgi- 

lizar à processo de checa- 

gem. Caso seja aprovado, 0 
impedimento semianto- 
mático será implementa- 

do pela Fifa na Copa do 

Mundo de 2022. 

Fluminense sonda Goulart e prepara barca para 2022 
Atacante, que estava no futebol chinês, está livre no mercado e interessa ao trico'or; negociação com Cano ganha concorrência 

MARCELLO NEVES 
made alho neves aghoba cons 

uscando sd gds livres 
B no mercado para não gas- 
tar múntanhas de dinheiro 

com transferências, o Flumi- 
nense já tem um nome em 
mente para q setor ofensivo. O 

clube abriu negociações como 

atacante Ricardo Goulart, de 
30 anos. O jogador, que foi hi- 
campeão brasileiro pelo Cru- 

zeiro, rescindiu contrato com 

o Guangzhou Evergrande re- 
centemente e está deixando a 

China após agrave crise finan- 

ceira no futebol do pais. 

Goulart está com sua fa- 
mília em São José dos Cam- 

pos, no interior de São Pau- 

lo, e vem treinando por con- 
ta própria desde que rescin- 
diu com o Guangzhou. Os 

tricolores já estão em conta- 

to com o empresário de Ri- 

beira, para saber as condi- 
çõesda negociação. Além de 

Goulart, outronome sonda- 

do para o ataque é o de Ger- 
mãán Cano, ex-Vasco, mas 

uma proposta árabe dificul- 

tagacerto com o tricolor. 

Goulart teve vasta passa- 
gem pelo futebholchinês, on- 

de defendeu o Guangzhou 

Evergrandee o Hebei Fortu- 

ne, Apenas em 2019, omeia- 
atacante voltou ao Brasil pa- 

ra defender o Palmeiras. No 

entanto, Sua pas Sd Ber du- 

rou apenas quatro meses, 

nos quais atuouem Lá parti- 

das e marcou quatro gols. 

No fim de seu ciclo no Ver- 
dão, sofreu uma lesão no jo- 

elho direito e precisou pas- 

sar por cirurgia. O prazo de 
recuperação era de dois me: 

ses, Nas O Guangzhou Ever- 

grande solicitou o retorno 
do jogador. 

, 
Em 2019, Ultima passapem de Goulart pelo futebol brasieiro foi há dos anos. quando fez 12 jogos peito Palmeiras 

Guangzhou Everprande um 
Campeonato Chinês, uma 
Liga dos Campeões da Ásia, 

cardo Goulart, Paulo Pitom- Goulart venceu no uma Copa da China três 

FLAMENGO rubro-negro ganhou a alguns tramadores, BOTAFOGO 
Concorrência concorrência de um como de André Villas Demora de 

europeia por E ub : o ropeu à E ae na Navarro dá 
[E 5, Da MUMQquia, tambem mira DO FLamengo, 

Carvalhal manifestoudesejopelo  Porisso,osolhosse esperanças 

treinador. voltaram para Carlos 

OFlamengoestá  Sergen Yalcinpediu Carvalhal, eo clube Houve um mo- 

em buscade um novo demissãodo Besiktas está inclinado a mento. na reta tinalda 

treinador eo nomede naultimaquintafeiras negociare setor Serie B em queos en 

Cartos Carvalhal. do 

Braga (POR), e muito 
bem avaliado. Porém, o 

o time turco passou a 

montiorar o mercado e 
járecebeu a negativa de 

necessaro, pagar a 

multa rescisoriado 
técnico português 

volv idos davam a saida 

de Rafael Navarrodo 
Botafogo como certa — 

vezes a Supercopa do pais. 

SAÍDAS PREVISTAS 
Enquanto reforços chegam, 

como Felipe Melo, o Flumi- 

nense também trabalha para 
preparar uma barca de saída. 
A ideia é que jogadores em 

tim de contrato ou que não 
estejam nos planos abram es- 
paço na folha salarial para in- 

vestir em contratações. 
Além de Felipe Melo e 

Mario Pineida, o Fluminen- 

se tem acerto com David 
Duarte e negociações em 
andamento com q atacante 
Germán Cano, ex-Vasco, € O 

lateral esquerdo Cristiano, 
do Sheriff, queainda não foi 
descartado. 

já em relação a saídas, algu- 
mas já são dadas como certas 
por conta do fim do contrato: 

Egídio, Hudson, Abel Herman- 

dez, João Lopes, Reginaldo e 
Raul Bobadilla, que está em- 
prestado pelo Guarani-PAR e 
dificilmente deve ficar para o 

ano que vem, 
Outros nomes que tem 

contratos mais lonpas como 
Lucca, Matheus Ferraz, 
Wellington, Muriel, Caza- 
res, além dos que estavam 

emprestados, como Fernan- 

do Pacheco e Yuri, também 
têmchances de sair. 

Para treinador, a tendên- 

cia é que Marcão não sigano 
cargo e novos nomes estão 
sendo analisados. 

tanto representantesdo  compropastade VASCO nambucano, que 
atacante quanto o clu aumento salarial já Juninho deve deixar 6 Lyon 

be GacertocomoMin- feita Masdiz não recusa em janeiro. O idolo 
nesota United dos EUA,  estardispostoa convite recusou alegando 
tidocemo iminente não fazer loucuras Seas querer descansar 

aconteceu e ademora ofertas milionárias depois de dois anos 

paraodestaquealvine- — queesperavanão — Jorpe Salgado comodiretor espor- 

groemê02ldetinirseu surgirem, Rafael pensou alto: embusca tivo doclube francês 

luturodá esperançasde Navarro temno de um nóvo homem Adiretoriasegue 

reviravolta O alvinegro Botafopo uma opção forte para substituir atrás de nomes para 

segueçcominteresseem  seguraparaatempo- Alexandre Pássaro, agestão do tutebol 

mantê-loparaaSéricA,  radaquevem comvidou Juninho Per- em 2022. 
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Hulk / ATACANTE DO ATLÉTICO-MG 

Maior nome de 2021, jogador exalta Paraíba e Minas Gerais, celebra consagração 
tardia no futebol brasileiro e diz o que viu de bom e de ruim no jogo praticado no país 

FIZ GOIS, 
CONQUISTEI 

ULOS 
EM TODOS 
OS LU 

ulk, orgulho da 

Paraiba, já é um 
pouco mineiro. 
Entre um jogo e 

outro do Atlético, 

fol à um restaurante tipico 

em Reto Horizonte. Passou 
quatro horas por lá, foi o arti- 

lheiro do torresmo, e diz ter 

saído tão barrigudo quanto a 
mulher, Camila Angelo, grá- 
vida de cinco meses. 

Antes de ter o apelido de su- 

per-herói, toi menino brigão 
em Campina Gra nde, Por is- 

sa. quando o árbitro musculo- 

so Anderson Daronco diz, na 

brincadeira, que venceria a 
brigacomoatacante, devolve, 

aos risos: “Olha, sóse ele lutar 
MMA” Hoje, quem luta é ele, 
por mais um titulo nacional 

com o Atlético-MG. 

É difícil se concentrar na final 
da Copa do Brasil após esse 

titulo brasileiro tão especial? 

Não é não. Temos mais 
uma chance de fazer histó- 
ria. Queremos a tríplice co- 

roa. Sabemos que vai ser di- 

fici , enfrentaremos Lima 

grande adversário, Precisa- 

remos ter muita atenção, es- 

pecialmente na volta, quan- 
do o Athletico joga em casa, 
adaptado à grama sintética. 

Como éteresse destaque no 

Brasil, onde nem sempre 
reconheceram seu talento? 

O mais especial é ter sido 
campeão brasileiro, um tí- 
tulo que era tão esperado 

pelo Atlético. Foi o primeiro 
Brasileiro que disputei. Não 
havia tanto reconhecimen- 

to antes porque poucas pes- 
soas acompanham o tutebol 

lá fora. Ai vem uma certa 

desconfiança, mas isso nun- 

camedeixou chateado. 

Jâna Paraiba, você sempre foi 
idolo. Como foi a festa lá? 

Foi muito grande. É grati- 

ARES' 
ficante demais. Aproveito 

desde já paraagradeceroca- 
rinho de todo povo da Paral- 
ha. Recebi videos da festa 

em restaurantes, bares, à 
pessoal soltando fogos... 

Mas tem muito rubro-negro 
por lá. Ninguém reclamou? 

Sim, tem muito Hamen- 
guista lá. Corintiano, tam- 
bém. Mas a massa atletica- 

na já tomou conta. Você val 

lã e vê o pessoal todo, ami- 
gos, familiares, andando 

com a camisa do Atlético. 

Vou aumentar essa massa, 

Teve um vídeo que viralizou, 
do seu pai comemorando um 
golseuno Mineirão, pulando, 
girando a camisano ar... 
Minha mulher e eu jácan- 

samos de talar para não su- 

bir na cadeira, que ele pode 
cair e se machucar. Mas ele 

val avestâdioe Ie gao espiri- 

tode criança. Elesempre es- 
teve muito presente na mi- 

nha carreira, mas ver o filho 

jogando aqui é diferente. 

Surpreendeu, se adaptar tão 
rapidamente ao Atlético? 

3e você for puxar, em to- 
dos os lugares que cheguei, 

toi assim, com gols, títulos. 

sempre contiei muito no 

meu potencial. Sabia que 
não seria fácil, mas fui rece- 

bido em um grupo muitoor- 

ganizado no Atlético. Fica- 
mos felizes quando coloca- 

mos tudo em prática. 

Curtindo Belo Horizonte? 
Moro fora da cidade, mais 

perto do CT, mas vou sem- 

prea BH com minha esposa 

jantar, a cidade é maravilho- 
sa: Estou totalmente adap- 

tado. Já recebi até o titulo de 

cidadão belo-horizontino. 
Eumesintomineiro a. 

Eacomida mineira? 

Nossa, a comida mineira é 

um espetáculo. Fomos ao 
Xapuri , um restaurante de 
comida tipica. Nossa Se- 

nhora... Tinha um torresmo 

lá, eles chamam de barriga 
de porco. Tá louco, bom de- 

mais. Chegamos às Idhe só 
fomos sair às 18h. Fiquei até 
com medo. Cheguei para 

minha mulher e Falei “Va- 

mos embora não aguento 
mais Comer. Daqui a pouco 

minha barriga vai ficar mai- 

or do queda sua”. 

Eolha que sua mulher está 
grávida... De quantos meses? 

De cinco meses. E uma 

benção de Deus. Está todo 
mundo ansiosa, é men cquiar 

to filho. Os irmãos ficam 
perguntando quando que a 
irmã deles chega. O que ela 

já ganhou de macacão do 
Atlético, se deixar vai andar 

na tua só vestida com a rou- 

pa da massa 

Teve algo que você gostou de 

encontrar neste retornoao 
futebol brasileiro? 
O que cu mais postei mes- 

mo foi de reencontrar a tor- 

cida. Sou brasileiro e sei que 
somos apaixonados por fu- 

tebol, vivemos tudo muito 

intensamente. Então é uma 

coisa maravilhosa, saber 
que a gente que faz a alegria 

de milhões de torcedores. 

Vicomo a pente é apaixona- 
do mesmo pelo futebol. 

E teve algo que não calu bem? 

São muitas viagens, mui- 
tos jogos. Mas sabemos que 

avidado time grande é essa, 

se você tem muito jopo, é si- 
nal que está disputando ti- 

tulos. Outra coisa: a arbitra- 

gem para muito o jogo. As 

DECISÃO COPA 
NA FORMULA 1 DO MUNDO 
Verstappen larga Comoesião 
na frente evento teste 
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vezes tem de deixar correr 

mais. As equipes, quando 
estão ganhando, Fazem cera 

fora do normal, isso é ruim 

também. O árbitro tem de 
tentar controlar isso, 

Por falar em árbitro, Anderson 

Daronco, numa brincadeira, 

disse que ganharia de você 
numa briga, porque você é 

mais baixo. É isso mesmo? 
Olha, voute falar: sóse ele 

tez aula de MMA (risos). 

Rapaz, quando eu era crian 
ça, brigava na rua todo dia. Eu 

nasci em um bairro pobre de 

Campina Grande. Perdi mui- 
tos amigos para o crime. Então 

tinha de sair na mão para me 

defender, não podia bai Ddr a 
cabeç a. Mas sou da paz, Gra- 

ças a Deus, ele me colocou no 

caminho do futebol. 

Atlético encara o Furacão em busca de vantagem 
Ideia dos campeões brasileiros é resolver a decisão da Copa do Brasil no Mineirão e administrar o [jogo de volta, em Curitiba 

BRUNO MARIS IDO 
bruna enero url br 

Ass: decisão da Copa do Bra- 

sil começa a ser disputa- 
da hoje, às 17h30, no Minei- 

rão, com estratégias de jogo 

razoavelmente claras tanto 

por parte do Atlético-MG 
quanto do Athletico. 

Os atuais campeões brasi- 
leiros devem vir com tudo 
para fazer o maior resultado 

possivel em Belo Horizon- 

te. Primeiro porque confi- 

amno fator mando de cam- 

po: em 37 par tidas no está- 

dio em 2021. foram 31 vitó- 

ras, CINCO Em pratos Capenas 

uma derrota. 

Segundo, porque esperam 
ter dificuldades no jogo de 
volta, quarta-feira, em Curi- 

tiba. Principalmente pela 

estranheza Cu a grama Simi- 

tética pode causar nocome- 

ço da partida. 

— Eu joguei muito pouco 

to campo sintético na Car- 

reira — afirma Hulk: — E di- 

terente, a bola corre mais 

veloz e o desgaste é maior, é 
preciso saber dosar. 

Do outro lado, o Athletico 

não deve ter vergonha em 
adotar uma postura mais 

conservadora, nas duas par- 

tidas. O técnico Alberto Va- 

lentim apostou na transição 
rápida para o ataque contra 

o Red Bull Bragantino e le- 
voga titulo da Sul-America- 

na. À tendência é que, con- 

tra um adversário inquesti- 
onavelmente mais forte, o 
Furacão reforce o estilo, 

Ontem, na viagem para Mi- 

nas, Nikão foi o ovacionado 
por torcedores. Ele é a mai- 
oresperança do Athletico. 

Q 
“Estou com 35 

GINO, EU LENTO 

jogar futebol e 
vou me cuidar 

pera jogar o 

méúimo que 

puder 

Conquistei 

um titudo tão 
importante no 

lugar onde 

Wivi tum 

vexame. E o 
futebol qua 

Fis 

proporciona 
essas Coisas 

Tenho que 

desfrutar” 

“Temos mais 

uma chance 

de fuzer 
história 

Queremos a 

tríplice coroa” 

E você já pensa no que fazer 

depois do futebol? 

Eu não sei por quanto tem- 

po mais vou jogar, Estou com 

35 anos, eu amo jogar futebol 
e vou me cuidar para jogar o 

máximo que puder. Se for pa- 

ra parar no Atlético, encerrar 

mam clube como o Atlético 
será uma honra. Deixo meu 

futuro na mão de Deus. 

Bom que poderá parar tendo 
escrito outra história no 

Mineirão. alémdo7 al 
O futebol nos dá momen- 

tos especiais. Fiquei muito 
triste, por perder da forma 

que perdemos naCopa. Mas 

aieuvolto para o Brasil para 
ter o Mineirão como a mi- 

nha casa. Conquistei um ti- 

vulo tão importante no lu- 

gar onde vivi um vexame, E 

o que o futebol nos propor- 

cion. Tenho que desfrutar. 

vo 4%) 
Atlético-MG Athletica 
Emerson, Santos; Podiro 
ariano. Henrique, 

Juntos À onsa, Thiago Heleno 
Eber e e Hernáâncios. 

Guilherme Marcinho, Lão 

drana; áoan, Eittadinh Ertck 

Jair. Macho eábnar; Nlkão, 

Farrândes é Kayror (Pedro 

Zarscho; Eeno Rocha) é 

aHulk. Teraria, 

LocatMinsirão Horársc: 17h20 Árbitro: 
Ejruno Artes (Fita-Rp Tranamissdo: TY 

Globo Sportue Rádio CBN 



ENGRENAGEM 
QUE DÁ SAMBA 
DE PRIMEIRA 
SILVIO ESSINGER 
as psp Dag caem dar 

os 84 anos, O carioca de 
À Ramos Ubirajara Félix do 

Nascimento diz não ter do 

que reclamar da vida. 

— Tudo em que eu botei a 
mão deu certo. Eu vou a qual 

quer lugar e éuma loucura. E 

olha que eu nem sou cantor! 

Tanto garoto bom aí... eu vou 

cantar pra qué? — pergunta 

seo popular Bira, pandeirista 
apelidado de Presidente por 
ter liderado a fundação, em 

1960, do bloco carnavalesco 

Cacique de Ramos —o qual, 
anos depois, daria origem ao 
grupo Fundo de Quintal. 
Uma referência daquilo 

que se conhece como samba 
de raiz e som dos pagodes, o 

Fundo está em festa: no últi- 

mo dia 21, começou a pra- 

var, em show para estima- 

das 55 mil pessoas, no Par 

que de Madureira, um DVD 

de comemoração dos 45 
anos de Carreira ta segun d a 

parte será registrada em 

show no segundo semestre 

de 2022, em São Paulo). 
Trata-se de um projeto com 

45 músicas, dez delas inédi- 

tas entre as quais “45 anos”, 
que será lançada nas platafor- 
mas de streaming na sexta- 

feira. O samba cuma auto-ho- 

menagem ao Fundo, compos- 

ta por Sereno (de 81 anos, 
fundador da grupo junto com 

Bira e introdutor do tantã — 

um tambor de formato cilin- 

drico, da família do atabaque 

— no samba) e o seu filho, o 

produtor André Renato. 

— É a história dessa colsa 

gostosa, dessa brincadeira 
que deu certa das rodas de 

samba às quartas-feiras na 

quadra do Cacique de Ramos 
— conta Sereno. — Além da 

roda de samba, tinha uma pe 

lada, da qual a gente partici- 
pava, € a gente convidava os 
boleiros [estrelas do futebol] 
para jogar. Eles chegavam, 
cadaum com cada carrão tre- 
mendo, era um querendo 

aparecer mais queo outro...e 
assim na róda acabavam apa- 

recendo também mulheres 

lindas, maravilhosas. 

Mas de nada adiantaria a 

presença de musas e boleiros 

seo samba não fosse no mini 
monotável, E uma revolução 

musical estava sendo feita 

nos anos 1970, na quadra do 

Cacique, por Sereno, Bira e 
Ubirany (irmão de Bira e cri- 
ador do repique de mão, ins- 

trumento que deu mais leve- 

za ao samba), fundadores do 
Fundo de Quintal. 

— Naquela época nãotinha 

essa parafernália de microto- 
ne, fone de ouvido... a gente 

dizia queera na base da unha 

seca. O surdo eo tarol faziam 

muito barulho, e a gente não 
se ouvia, não ouvia violão, 

não ouvia a voz... aí a gente 

resolveu dar umchega paralá 
neles —explica Sereno. —Eu 

vim com o tantã, o Ubirany 

como repi ue demão, aquilo 

toi do agrado total ea brinca- 
deira começou a ficar séria 

RENOVADOR DO ESTILO NOS ANOS 
1970, O FUNDO DE QUINTAL CELEBRA 
COM DVD OS SEUS 45 ANOS, UNINDO 
O PIQUE DOS NOVOS INTEGRANTES 
À TRADIÇÃO DOS FUNDADORES 
BIRA PRESIDENTE E SERENO 

Em 1978, Beth Carvalho 

toi ao Cacique, gostou do 

que ouviu é chamou E 
turma para participar do LP 

“De pé no chão”, um marco 

dosamba. Em 1980. ogrupo 

gravou o LP “Samba é no 
fundo de quintal”, o primei- 

ro de uma série de clássicos 

que inclui "Nos pagodes da 
vida” (1983), “Seja sambista 

também” (1984) e“OQ mapa 

da mina” (1986). 

BERÇO DE JORGE ARAGÁOECIA. 

Modernizador da sonorida- 

de do velho partido-alto, a 

Fundo de Quintal tambem se 
notabilizou pelas carreiras 

solo de seus ex-mtegrantes: 

talentos como os de Almir 
Guineto (que levou o banjo 
parao samba). Arlindo Cruz, 

Jorge Aragão e Sombrinha. 
— O samba do Fundo de 

Quintal é uma engrenagem 

Sai um dente, a gente bota ou- 
tro —metaloriza Sereno. — E 
os que vão chegando, a gente 

bota para correr com agente. 

Nos anos 1980, o grupo 

oficializou como integrante 
o músico de apoio Ademir 

Batera —até hoje, uma peça 

indispensável do Fundo de 

Quintal e um show à parte 

das suas apresentações. 
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SEGUNDO CADERNO 
sgundocadormo Poglobo. com.br 

— À pente já estava hã al- 

gum tempo na pista e preci- 
sava de uma direção melhor 
parao ritmo, mas não queria 
colocar um surdo — relata 

Sereno. — Falei que uma ba- 

teria era bem melhor, e que 
eutinha ocara certo, que to- 

cavacoma Leci Brandão. Aí 

um dia encontrei o Ademir 

e falei: “Negão, vamos lá pa- 
rão Fundo de Quintal?” Ele 
não pensou duas vezes e de- 

pois nós efetivamos ele, pa- 
ra ninguém levar embora 

PERDA IRREPARÁVEL 
Além dos fundadores Bira 

Presidente e Sereno e do de- 

cano Ademir, o Fundo de 

Quintal conta, há pelo me- 
nos cinco anos, com o refor- 
ço dos integrantes Marcio 

Alexandre (cavaquinho) e 
jumior Iaguai (banjo). O úni- 

co dente da engrenagem que 

o grupo julgou insubstituível 

toi Ubirany, que morreu há 

um ano, de Covid-l9, Bira vi- 

ria perder logo depois, em 

maio, também para a Covid, 

o seu outro irmão, Ubiracy 

-— Meus irmãos eram deu- 

ses para mim, mais novos que 
eu, mas os maiores incentiva- 
dores de tudo que aconteceu 
naminha vida. Eu senti a falta 

deles no show de Madureira, 

mas tive um remédio, que foi 
o público — emociona-se Bi- 

ra, que. assim como Ubirany U 

Ubiracy, é filho de Domingos, 
boêmio que frequentava os 
encontros musicais de mes- 
tres como Donga, Pixingui- 

nha e João da Baiana, — Meu 
pai virava noites nas casas 
dessa turma. E, quando volta- 

va de manhã, ele tomava ba- 

nho e ia para o serviço. Meu 
pai nos deu de tudo do bom e 

do melhor. 

O SHOW TEM QUE 
CONTINUAR, NA PAGINA 2 

Fundo de 

Quintal, 2021 

Junior Hagual 

ja Esquerça) 

Ademir Batera 

Era Presidente, 

Sereno e Marco 

Alexandre 

pouco ames de 

LIM ENSabO, EM 

estudio no 

bálrro caraca 

de Pilares 
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CACÁ 
DIEGUES 

BÁRBARO E 
BARROCO? 
Nº dois livros sobre os quais escrevi aqui na 

| semana passada, “Critica Esparsa” e "O 
Nascimento dos Deuses”, publicados pela Fun- 

dação Clávis Salgado, do governo de Minas 

Gerais, com edição organizada por Mateus 

Araújo, Glauber Rocha, nosso grande cineasta, 
nos fala sóbreo mistério da dorna criação artis- 

tica. Podemos ouvito como numa montagem 

de cinema, com as citações do que diz. 
Glauber diz que “Machado de Assis é de- 

cadente”, porque "Dom Casmurro, Benti- 

nho e Rubião sofrem e se acabam desespe- 

rados”, Fala de uma paixão desbundada des- 
de que viu, em Paris, “Une femme est une 

femme” e escreveu um artigo com o título 
de"A mulher de Godard é uma mulher”. No 

Pasquim, protesta contra filmes" que de bo- 

cham do povo . Depois, escreve uma carta 

para Celso Amorim em que rompe com to- 

dos os cineastas brasileiros. Mas diz que o 
Cinema Novo não vaiacabar nunca, porque 

é a favor do povo. E anuncia um filme que 

pretende fazer, sobre à viagem que não 
aconteceu de Kennedy à América do Sul, 

Nos Cahiers du Cinéma, afirma que o ci- 

nema nasce da fome, que não tem pena 

nem vergonha, que o mergulho na realida- 
de éo seuestilo. No final de 1971, quando o 

Chileestá em estadode emergência devido 

ao golpe em marcha contra Allende, Glau- 
ber condena revoltado a 

declaração de Fidel 

Castro, em visita 

a Santiago, con- 
tra a democra- 

cia. Ensina à 

Straub, Ber- 
tolwcci e 

Miklos Janc 

so Como se 
faz a revolu- 

ção no cinema 

edisque“a Afri- 

caé a mãe do Bra- 
sil" e que"o Terceiro 

Mundo é um museu 

GLAUBER em Paris. 

ROCHA NOSSO Em Lisboa, Glauber 

GRANDE afirma que “a populis- 

CINEASTA NOS Do só comunica anal- 

FALASOBRE O it no 

| exílio, Glauber quer ser 

MISTÉRIO DA governador do Bahia: 

DOR NA mas. na volta do exílio, 

CRIAÇÃO diz que “o charco buro- 
ARTÍSTICA crático não cria”. “Não 

me exijam coerência, 

diz ele. O Estadão: "Clauber diz que vai sal- 

var o cinema nacional” “Clauber aconselha 
o lenocínio aos produtores de pornochan- 

chada”, diz no Rio Grande do Sul Em 1978, 

anuncia noGLOBO que"o futuro do cinema 
está na televisão . 

“Acampanhacontraa Embrafilme é mais 

um episódio da velha luta do imperialismo 

contra o nosso cinema . Com Glauber cen- 

surado e proibido, “a Embrafilme recorre”. 

“Brazil's Glauber Rocha pledges fight foi 

laws vs. US films, says they re basically ra- 
cist, no Variety. G lauber: “Sou democráti- 

co, liberado e libertário”, “Cabezas Corta- 

das: morte ao patriarcado”. Em Veneza, 

Glauber briga com L quis Malle 2 o chama 
de “fascista mediocre”, Folha: “Glauber vai 

filmar a vida de Marx na Alemanha”. Anto- 

ntoni sobre “A Idade da Terra”, em Veneza: 

“Lição de cinema”. 
“A Idade da Terra” em Veneza: “Um vulcão 

baiano cospe fogo sobre a cultura europeia”. 

Glauber Araujo Neto: “Sou um proletário in- 
telectual desempregado” e“Culturano Brasil 

pensa asungado Gabeira e o sutiã do Cae- 

tano”. “Para entender A Idade da Ter ra, basta 

ter dinheiro para comprar o ingresso”, | decla- 
raem OGLOBRO. E, em Brasília, “Glauber 

Rocha prega a Revolução , Atlântica”. E: “Fi- 

gueiredo pode ser o lider do Terceiro Mun- 
do”, ainda em O GLOBO, Oito dias antes de 

sua morte: "Gênioda raça: a história de Glau- 

ber Rocha, o artista das metáloras”. “Apoca- 

líptico, bárbaro, barroco”, compilação de de- 
clarações, publicadas pelo Pasquim 

No dia 2 Ideagostode 1981, Glauber che- 
ga ao Rio deitado no chão de um avião, de- 
senganado, e morre no dia seguinte. Em 

seu funeral, Darcy Ribeiro diz que os filmes 
de Glauber eram “um lamento, um grito, 

um berro. Uma herança de indignação”. Bia 
Lessa faz um filme a partir de fragmentos 

daobra de Glauber, com planos de seus ato- 

res dizendo o que ele sentia. Como o grito 
de Antonio Pitanga, em “Câncer: “Acor- 

da, Humanidade!” 

Biografia. My es 

Frost porno 

Mochze! Jackson 

nos ensa os de 

“MUS, eua tem 

estreia prevista 

para º de 

teveriiro 

Anunciado em 

2018. 

espetêcuio teve 

nome alberado 

to adiado pela 

E ouid-ia 
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SARA GEAR ARCR a 

CHAEL JACKSON, RE 
DO POP SEM ACUSAÇÕES 
MICHAEL PAULSON 

dn New Ford Times 
Morna rosa 

ne musical biográfico so- 

bre M ichae 4 lar kson-c ne- 

goua Broachvay nesta semana 
com um grande orçamento, 

enorme expectativa de uma 
legião de fis cuma dúvida: co- 

mo show lidaria com as ale- 

gações de que o cantor pop te- 
riamolestado crianças 
A resposta: não lida, O mu- 

sical, que tem o espólio de 

Jackson entre os produtores, 
se passaem 1992, um ano an- 

tes de o cantor ser acusado 

publicamente de abuso. 

“MJ” traz Jackson no auge 
— q Rei do Pop, com dons 

surpreendentes como cantor 
e dançarino —, mas também 

sugere que ele enfrentava 
problemas financeiros (hi- 

potecando Neverland), era 

dependente de analgésicos 
(recebeu uma prescrição de 
Demerol após sequeimar en- 

quanto filmava um anúncio 

da Pepsi), tinha um peso 
emocional considerável de 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

O SHOW 

sua educação (há imagens do 
pai batendo nele) e foi cerca- 

do por repórteres fixados em 
tudo menos em sua arte 

(lembram de Bubbles, seu 
chimpanzé de estimação?) 

O show. escrito por Lynn 

Nottage, duas vezes vencedo- 
ra da Prêmio Pulitzer, e dirigi 

do pelo consagrado coreópra 
to Christopher Wheeldon, 
temestreiaoficial programada 
para 1º de fevereiro. Mas uma 
pré-estreia, com ingressos es- 

gotados, já mostrou o foco na 
genialidade do artista e um re- 
pertório cheio de sucessos. 

Ú espetáculo Ei passa cuis 

longo de dois dias dentro de 
um estúdio em Los À ngeles, 

onde Jackson ensaia para sua 

turnê mundial “Dangerous”. 
A partir caí, contextualiza as 
escolhas criativas do canto! 

por meio de flashbacks do 

início de sua carreira. 

O musical foi anunciado 

na primavera de 2018, com 

chegada prevista na Bro- 

adway em 2020, Mas, sete 
meses depois, o documen- 

tário “Leaving Neverland” 

estreou em Sundance, tra- 
zendo atenção renovada às 

alegações, negadas por Jack- 

son quando ele estava vivo e 

COM PRÉ-ESTREIA CONCORRIDA, 
MUSICAL DA BROADWAY FOCA NO 
PROCESSO CRIATIVO E NOS HITS DO 
ARTISTA, DEIXANDO DE LADO 
ALEGAÇÕES DE ABUSOS CONTRA 
MENORES REACENDIDAS PELO 
DOCUMENTÁRIO 'LEAVING NEVERLAND' 

TEM QUE 
CONTINUAR 
A escolha do Parque Ma- 

dureira para a gravação 
do DVD —e não a tradicio 

nal quadra do Cacique de 

Ramos, na Rua Uranos, em 

Olaria — foi feita, segundo 

Sereno, "porque era o lugar 

ondeagente achava que ca- 
bia bastante gente, para to- 
do mundo sair dali feliz”. 

Muita animação — e pou- 

cas máscaras —toram vis- 

tas entre o público durante 

a apresentação, na qual o 
Fundo de Quintal tocou 23 

das 45 músicas do projeto. 
Mas o fundador do grupo 

garante que todos os cuida- 

dos foram tomados 
— Eu e Bira somos do gru- 

po de risco, qualquer vacilo 

nosso poderia botar tudo a 

perder. Mas graças a Deus 
apora a vida está clareando. 

Mesmo com a crise pela qual 

O pais está pass ando, nós va- 

mos levando. À coisa é con: 

forme diz o meu amigo (o 

COM TRABALHO 
A SER FINALIZADO 
EM SÃO PAULO 
NO SEGUNDO 
SEMESTRE, 
OS OCTOGENÁRIOS 
DO FUNDO DE 
QUINTAL BUSCAM 
FORMAS DE 
MANTER O PIQUE 

sambista) Marçal: vamos co- 
mendo pelas beiradas. En- 

quanto Papai do Céu deixar, 

vamos aproveitando — diz 
Sereno, que agora aguarda à 

conclusão do DVD em São 

Paulo. —A dedicação eo cari- 

nhoque eles têm lá pelo Fun- 
do de Quintal são muito 
grandes. O público nos abra- 
cou de uma tal forma que não 
podemos deixar de gravar 

também em São Paulo, 

pela família desde sua mor- 
te, de que ele havia abusado 

sexualmente de crianças. 

Mais tarde, a produção can- 

celou uma temporada em 
Chicago, citando problemas 

trabalhistas. Depois, o nome 

do musical oi alterado, de um 
potencialmente problemáti- 

co “Don't Stop “Til You Get 

Enough” para o mais simples 
“MJ” O plano detrazê-o para 
a Broadway no verão de 2020 

foi interrompido quando a 

Covid-19 fechou o mundo, 
O musical, que apresenta 

37 canções, faz apenas uma 

referência à proximidade de 

Jackson com as crianças. Urn- 
dos empresários do cantor 
perguntaa outro funcionário: 

“Quem diabos é essa família 

que ele quer levar na turnê?” 
Emumaentrevistaem 2019, 

Nottage e Wheeldon disseram 

que precisavam proCESsar SAS 

reações ao documentário: Ne- 

nhum dos dois disse se acredi- 

tava nas denúncias e alirma- 

ram que não era seu papel jul- 
gar essa questão, 

SAAE BELPMATA Ga ÃE 

= 
e——. al E ps = i 

Madureira sambou. Sereno (4 esquerda) é Bira Presidente no show do DVD 

A grande questão hoje, pa- 
ra os octogenários fundado- 

res do Fundo de Quintal, é 
como manter o pique ao lado 
do grupo nas apresentações, 
com as quais eles pretendem 

seguir 2022 adentro. 
— Até hoje eu pratico es- 

portes. E tenho um personal 

trainer, que é para eu não 
abusar, porque eu sou acin- 
toso! — gaha-se Bira Presi- 

dente, que, de vez em quan 

do, arrisca “socialmente” 

uma dose devinho do Porto, 

— Pra mim, só Deus mes- 

mo! —brinca Sereno, que 
não dispensa uma cerveja 
no terraço da casa do filho, 

em Realengo (onde, por si- 

nal, os dois compuseram o 
samba“45 anos”). — Agen- 

te conta mesmoé com o pi- 

que dos mais novos, o Ita- 

guai e o Marcio, para segu- 

raro samba no palco. 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

UMA 
RELAÇÃO 
DOENTIA 
QUE DURA 
DÉCADAS sguttbegtma com be 

pu fiicia bogui com 
ES colamspatrácia hngui 

E histórias, se fossem 'THESHRINK vida de Marty Markowitz (Will Fer- 
pura ficção, pareceriam NEXT DOOR: rell). A narrativa dança na cronologia, 

inverossimeis. Assiméatra- NAAPPLE TV+. dos anos 1950 até a primeira década 

ma de*The shrink next do- RETRATA À dos anos 2000. Quando somos apre- 
or” (o psiquiatra ao lado), sé- TIRANIA DE sentados ao protagonista, seus pais 
rie que acaba de chegar ao (o, morreram há pouco tempo. Sujeito 
catálogo da Apple TV +. Ela UM ANALISTA doce, timido e frágil, ele assume a fá- 

se baseia no podcast homá- QUE DESTRÓI brica de tecidos da família. Tem uma 
nimo lançado pelo serviço AVIDADESEU | ex-namorada que o explora, uma irmã 
em 2019 a partir deumtra- PACIENTE recém-divorciada que o superprotege 

balho de jornalismo vet 
gativo do repórter Joe Nocera. Tudo ali é 
verdade, inclusive os nomes dos envolvi- 

das. Daqui para a frente, tem spoiler. 

Acompanhamos mais de trés décadas na 

DANIEL RIASETTO 
dl rabe Degas Pesto tr 

U semana após ter prisão 

domiciliar decretada pela 

Justiça de Santa Catarina por 
não pagar pensão alimentícia 

à filha Valentina, de 18 anos, 

do relacionamento com a jor- 
nalista e atriz Cytnthia Benini, 

o ator André Gonçalves virou 

alvo de novo pedido de prisão, 

dessa vez com a filha mais ve- 
lha como autora. Manuela, de 
23 anós, assumiu o processo 

que a mãe, a atriz Tereza Sei- 
blitz, movia contra o ex no Rio 
e que espera decisão do juiz, 

Manuela, que cobra pensão 

mensal de R$ 6 mil, não acei- 
tou o pagamento atrasado do 

acordo de R$ 20 mil oferecido 

pelo ator em outubro e agora 
também pede a rechisão do pai 
por uma dívida de R$ 109 mil. 

Diferentemente do divulga- 
do, a decisão de prisão e usode 
tornozeleira eletrônica se deu, 
segundo o ator, por dívida de 

R$ 13,5 mil cobrados em novo 

processo por Valentina, refe- 
rente a três meses de atrasona 

pensão de R$ 4.5 mil a que te- 
ria direito. Há outra ação mo- 
vida por Cynthia em São Paulo 
que cobra mais R$ 350 mil por 

pagamentos anteriores, mas 

que ainda está em negociação 
— pn ator acaba de ter uma sc 

oter avaliada em R$ 21 mil pe- 

ahorada. O filho Pedro, de 20 
anos, com atriz Myrian Rios, é 
o único que tem boa relação 

com o pai. Ele recebe R$ 1 mil 

mensais de pensão. 
Apavorado pela iminente vi- 

sita do oficial de justiça que irá 

levara tornozeleira que terá de 
usar por no minimo 60 dias, 
André recebeu O GLOBO nã 

casa onde mora com a atual 
mulher, a atriz Danielle Wi- 
nits, no Joá, quinta-feira, e 

chorou 12 vezes em duashoras 

de entrevista. Parao ator, a pri 
são pedida pelas próprias fi- 
lhas é “devastadora demais” 

e dois sobrinhos que adora. Marty se 

deixa manipular por qualquer freguês e pe- 
los funcionários e sofre de ataques de pâni- 

co. Sua irmã, Phyllis (a maravilhosa Ka- 
thryn Hahn), na tentativade ajudá-lo, reco- 

COM NOVO PEDIDO DE PRISÃO, ANDRÉ 
GONÇALVES SE DIZ 'DEVASTADO' COM 
AÇÕES MOVIDAS POR HERDEIRAS NA 
JUSTIÇA. ATOR SÓ TEM BOA RELAÇÃO COM 
PEDRO, SEU FILHO COM MYRIAN RIOS 

MPFLE Ts 

menda uma visita à um psicanalista. Ele re- 
luta, mas vai. Em 1981, esse profissional, 
Ike Herschkopf (Paul Rudd), muda a vida 
de Marty para sempre. 
Us dois primeirosepisódios (são dez ) pro- 

metem uma comédia densa, embebida do 

melhor humor judaico, à la Woody Allen. O 
terapeuta usa técnicas heterodoxas, mas 
não parece atravessar nenhuma fronteira 

ética. Gostade fazer as sessões caminhando 

na rua e usa um tom muito assertivo. Ele re- 

comenda que Marty refaça seu bar-mitzvá 
— à cerimônia que marca a passagem do 
menino para a vida adulta. Argumenta que 
todos os seus bloqueios têm origem na testa 
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da sua infância. O paciente topa. Essa ideia 

produz situações cómicas. Marty estuda 
com um rabino e tem como colega de classe 

wma menina de 12 anos. É tudo muito sim- 

bólico dos recuos infantilizantes que o per- 
sonagem começa a fazer. Mas ele acredita 

que sejam progressos, e o espectador taim- 
bém fica com essa impressão no início. 
A partir do terceiro episódio, a dramatur- 

gia ganha outro tom. Os conflitos se apro- 
undam, assim como a dependência de 
Marty. Ike determina cada passo dele, que 

rompe coma irmãe ticatotalmente isolado. 

Até que, por força de algumas circunstânci- 
as, Ike descobre que seu paciente é milioná- 
rio, A partir daí, adominação psicológica es- 

cala alguns degraus. O psicanalista pe a 
mandar na fábrica e a usufruir do dinheiro e 
da casa de praia de Marty. A fragilidade 

emocional do protagonista é tanta que cau- 
sa irritação. Foram 30 anos de doença. A re- 
lação deles só se rompeu em 2010. O jorna- 

lista responsável pelo podcast Foi funda- 

mental paraessa libertação. 
“The shrink next door” tem bom roteiro e 

grandes interpretações. Marty vai “enco- 

Hhendo” paulatinamente, na mesma pro- 

porção em que Ike amplia os gestos, sobe a 
voz e domina sua presa. 
A série comove e eletriza. Merece toda à 

sua atenção. 

E 

Impasse. “Eu mesinto ;mustçade, não seu herde mo, não tenho salário, me transformaram em vilão por dinhelro" 

para seguir com a carreira. 
— Posso Construir uma nova 

história. Não aguento mais tan- 

ta pressão por dinheiro. Venho 
com isso há cinco ares. Achan- 
doque tododia vai ter umoficial 

na minha porta, me acordando. 

Oator falou da mágoa por não 
ter mais um bem relaciona- 

PERFIL DE ASTRO DE 
SUCCESSION GERA DEBATES 

stro da série "Succession”, 

sucesso na HBO, o ameri- 
cano Jeremy Strong virou no- 

tícia na última semana após 

um perfil publicado pela re- 
vista New Yorker. Assinado 
pelo jornalista Michael 

Scbulman, o texto conta com 

declarações de colegas de 
elenco, cúmo BrianCoxe Kie- 

rar Culkin, que comentaram 

suas pertormances na ficção. 
A reportagem retrata Strong 
Como um ator intenso, pro 

AARON SORKIN 
FOI A PÚBLICO 
DEFENDER 
JEREMY STRONG 
APÓS MATÉRIA 
RETRATÁ-LO 
COMO UM ATOR 
EXCÊNTRICO E 
DIFÍCIL DE 
TRABALHAR 

tundamente comprometido 

com seu ofício, que leva cada 
papel que faz — incluindo 

Kendall Roy, o filho do mag- 
nata da mídia Logan Roy, em 
“Succession” — “tão a sério 
quanto a própria vida”. 

“O resultado que Jeremy al- 
cança é sempre tremendo”, 
disse Cox, que interpreta Lo- 

gan Row. “Eusáme preocupo 

com oque ele faz a si mesmo, 
com as crises que ele passa 
para se preparar. 

Q texto movimentou as re- 

des sociais e fez com que o ci- 

neásta Aaron Sorkin, de dis- 
creta presença on-line, se po- 

sicionasse publicamente pa- 
ra defender Strong, com 
quem trabalhou em "A gran- 

de jugada” (2017) e"Os 7 de 
Chicago” (2020). "Após ler o 
perfil, do qual participei, 
acho que ajudei Michael 
Schulman a criar o que acre- 
dito serum retrato disto roido 

de Jeremy. que nos faz revirar 

TODODIA ESPERO O 
OFICIAL DE JUSTIÇA 
VIR ME ACORDAR 

mento com as filhas. 
— Elas viraram as costas pa- 

ra mim por dinheiro, não que- 

ro dizer nenhum Dome ruim 

dos meus filhos, mas acho ino- 
minável oque estou passando. 

A saida não éa prisão. Eu sei o 

pai que sou. Não sou bandido. 

Procurada, a advogada Julia- 
na Lima dos Santos, que con- 

duz a ação de Manuela, não 
Cquits Comentar O assunto, alo- 

gando segredo de Justiça. Já a 
advogada de Cynthia, Stella 

Marys Silva Pereira de Carva- 

lha, disse estar em reunião e 
não retornou à reportagem. 

Veja trechos da entrevista: 

AMEAÇA 
“E cruel essa lei, não resolve. 

Não tenho R$ 350 mil, nem 

R$ 10 mil. Vou preso, Como 
sou trabalhador autânomo, 
não posso pagar R$ 6 mil para 

ume R$ 4,5 mil para outro. Me 
sinto no paredão de fuzila- 
mento. Não sou uma pessoa 
má. Nunca ful com eles. Um fi- 
lho fazer isso com o pai... Meu 
advogado (Sylvio Guerra ) sabe 
meu sofrimento, porque são 

pessoas que tenho amor, À 
gente tentou revisão, acordo, 
não foi aceito, Se você negócia 

com a escola quando atrasa, 
com alguém que tem dívida, 
por que não com teu pair” 

RELAÇÃO COM OS FILHOS 

“Eu me sinto péssimo que pos- 
sa parar atrás das grades por 

os olhos para seu processo de 
atuação, escreveu. 
O diretor ainda os €) JoE- 

nalista de escolher a dedo de- 

clarações suas que faziam 
Strong parecer excêntrico ou 
dificil de trabalhar. Por exem- 

plo, cita que Schulman usoua 
declaração que Strong pediu 
para ser atingido com gás la- 
crimogêneo de verdade nas 
cenas de protesto em “Os 7 de 
Chicago”, mas que o repórter 
não incluiu a conchusão de 

causa de filho. O que me dói é 
que vem lá no processo 'pedi- 
do de prisão e quem assina é o 

filho. Eles já são maiores de 
idade. Acho que deveria ser re- 
solvido em familia... Fui o me- 

lhor pai que pude ser. Eles es- 

tão me botando como vilão. os 
meus filhos, eu não me sinto 

assim, me sinto cruelmente 

injustiçado, não sou herdeiro, 
não tenho salário, nem contra- 
to, então me transformaram 
no vilão deles por dinheiro. 

Eles levam vida de rico e que- 
rem que eu sustente essa vida 
derico, mas isso é impossivel” 

NOVOS TRABALHOS 
“A única fonte de renda em 
seis anos foi basicamente à sé- 

re que fiz, participação na hil- 
me do Edir Macedo, uma no- 
vela na Record. E vamos lan- 

çar um documentário: recebi 
R$ 300 para filmar uma sema- 
na. Amigos me convidaram 
para protagonizar dois longas 

e a Paixão de Cristo, mas não 

Se) se vou estar salto em mar- 

ça, que é quando pretendo vol: 

tar ao teatro. Se for, será a des- 

pedida. Esse processo está fa- 
zendo eu encerrar a carreira, 

Posso gerar meu trabalho, 

aprendi isso cedo, trabalho há 

33 anos. Mas não tenho mais 
condições de construir um 
personagem”. 

“Não tenho guarda comparti- 

lhada porque sempre achei 

que fosse morrer cedo. Com a 
Cynthia fiz esse acordo: “O que 

é melhor? Quer a guarda?” 
Com o Pedro é diferente. Em 
janeiro ele vem pra cá. Tinha 
essa boa relação com a Valenti- 

na até duas semanas atrás... Es- 

tou sempre querendo vê-los, 
sou um cara afetuoso, meus 
amipos sabem o que meus ti- 

Lys significam pra mim, serm- 

pre quis e ainda pretendo ser 
um bem pai” 

sua fala: “Jeremy não é malu- 
co. Ele não faz as pessoas 0 
chamarem pelo nome no set”, 

Após a divulgação do texto, 

ErianCox foi à TV americana 
participar do talk show “Late 
niphrwith Seth Meyers” eval- 

tou a expressar preocupação 
com o fato de Strong estar 
“obcecado” como papel. 
A New Torker se pronun- 

ciou defendendo que o texto 
é “um retrato com nuances 
e multifacetado de um ator 

extremamente dedicado. 

Ele inspirou uma série de 
reações das pessoas, muitas 

disseram, inclusive, que fi- 

caram ainda mais impressi- 
onadas comaarte de Jeremy 
Strong após ler o artigo”. 
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EPOCA 

O MELHOR LIVRO 
QUE LIESTE ANO FOL.. 
O GLOBO PEDIU A 15 PERSONALIDADES DE 
DIFERENTES ÁREAS — DAS ARTES À ECONOMIA 
— QUE DESTACASSEM A OBRA MAIS MARCANTE 
LIDA EM 2021. O RESULTADO É ABRANGENTE. 
HÁ INDICAÇÕES DE LITERATURA, HISTÓRIA 
BIOGRAFIA, CIÊNCIA, CARREIRA, MEMÓRIA, 
POLÍTICA...E ATÉ DA BÍBLIA 

ARY FONTOURA, 
ator 

“O ÚLTIMO VOO DO FLAMINGO”, 
de Mia Couto, editora Companhia das Letras 

RS pela livraria, vi na estante e resolvi com- 
À prar. Indico para todas as pessoas que quiserem 

se comover ou se motivar. À trama é algo quase bio- 
gráfico sobre um rapaz que volta ao seu local de ori- 
gem e analisa como as coisas mudaram, Ao fim, um 
trecho me tocou: “Somos madeira que apanhou 
chuva. Agora não acendemos, nem damos sombra. 
Temos que secar à luz deum sol que ainda há. E esse 
sol só pode nascer dentro de nós”. 

LUÍS ROBERTO 
BARROSO, 
ministro do Supremo Tribunal Federal 

ELSE 

“FASCISMO: UM ALERTA”, 

de Madeleine Albright, editora Critica 

livro reconstitui a ascensão dos regimes popu- 

a listas, extremistas e autoritários no mundo. Vi- 
vemos um momento preocupante para ade moCcra- 

cia, Alguma coisa aconteceu que permitiu a libera- 

ção de diversos demônios que ficavam nas som- 

bras. Ultimamente, saíram à luz do dia os misógi- 
nos, os homofóbicos, os racistas, os antiambienta- 
listas, 05 antidemocráticos. O mundoe o Brasil an- 

dam precisando de um choque de humanismo, 

civilidade e iluminismo. 

DIMAS COVAS, 
presidente do 
Instituto Butantar 

EipnstiTUuto 

quUTANTAM 

“INIMIGO MORTAL: NOSSA GUERRA CONTRA OS GERMES 
ASSASSINOS”, de Mechas Csterholm e Mark Olshakes editora Inírirgeca 

O 5 autores fazem um percurso panorâmica sobre 
epidemias e pandemias que atingiram o mundo, 

Abordam questões fundamentais em relação à epide- 

miologia e à biologia de organismos infecciosos e as 
formas que foram usadas para combatê-los. E uma lei- 
tura indispensável para entender um pouco omúmen- 

ed ES e alertar para o futuro. A pandemia de Co- 
vid não será aúltima e, oxalá, possamos aprender algu- 
ma coisa e nos prepararmos melhor para as próximas. 

ARNALDO ANTUNES, 
cantor, compositor e poeta 

“BRASIL, CONSTRUTOR DE RUÍNAS: UM OLHAR 

SOBRE O PAÍS, DE LULA À BOLSONARO”, 
de Eliane Brum, editora Arquipélago Editorial 

É um livro com um grau de consciênciaque precisa 

chegar a mais gente para que se possa mudar as 
coisas. Hoje a gente está assistindo não só à pande- 
mia, mas à destruição do Brasil em várias áreas pelo 

bolsonarismo e essa caminhada suicida da Humani- 

dadena questão domeio ambiente. Nãoé pouca coi- 
sa. Ea Eliane consegue expressar a indignação com 
isso de forma muito verdadeira. Fiquei impactado. 
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FABIANO CONTARATO, 
senador pela Rede Sustentabilidade 

do Espirito Sarto 

E Il | 

Papa e 

HI 

“COMO AS DEMOCRACIAS MORREM", 
de Steven Levitsky e Damel Ziblatt, editora Zahar 

E: livro é um ensaio necessário para compreen- 
dermos como o modelo de governança do mun- 

do ocidental tem entrado em colapso, seja por meio 
da eleição de lideres autoritários, seja pela corrosão 
da credibilidade da sistema político, por exemplo, 
Os autores, dois conceituados professores da Uni- 

versidade Harvard, abrem uma discussão necessá- 
ria para que a História não retroceda e nossos direi- 
tos e marcos civilizatórios não sejam rifados. 

ROBERTO CAMPOS NETO, 
presidente do | 
Banco Central do Brasil 

“O EGO É SEU INIMIGO = COMO DOMINAR SEU 

PIOR ADVERSÁRIO”. de Ryan Holiday, editora Intrinseca 

bempre fui atraído pela discussão sabre como o cresdi- 

mento profissional eo reconhecimento podem mo- 

dificar as pessoas negativamente e prejudicar seu de- 
sempenho, Como sabia que à frente do Banco Central 
minha exposição aumentaria muito, esse livro foi um 

despertar. Ele mostra, por meio de exemplos históricos, 
como a crença excessiva na própria importânciaeabus- 
ca por reconhecimento pessoal prejudicam o trabalho 
criativo, ap + à identificação de opor- 

tunidades e a longevidade do sucesso. Ão mesmo tem 
po, o autor ressalta a importância da disposição ao 
aprendizado e da humildade para aumentar a capacida- 
de de realização e da valorização do “fazer” em relação 
ao “ser” na execução de grandes objetivos. 
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CUCA, 
tecnica do Atlético Mineiro, 
campeão brasileiro 

enhoqueser honesto. Eu não lilivro nenhum em 
2021. Leio a Bíblia, parábolas, versículos... 

JEFERSON TENÓRIO, 
escritor que venceu o Prêmio Jabuti 
de 2071 na categoria Romance 
Literário com 'O avesso da pele' 

“CARTAS PARA MINHA AVÓ” 
de Djamila Ribeiro, editora Companhia das Letras 

aisqueum livro de memórias familiares, trata-se 
M de uma presentificação da ancestralidade. Um 
entrelaçamento narrativo das jornadas de mulheres 
negras de diferentes gerações, engendradas num 
contexto hostil e basilado pela racismo e o machis- 
mo. Com trechos tocantes, e por vezes dolorosos, 
Djamila nos conta um relato intimo é pessoal, mas 
que atinge uma voz coletiva, humana e afetuosa. 

LUIZ CARLOS 
TRABUCO CAPHI, 
presidente do conselho do Bradesco 

“ESCRAVIDÃO” de Laurentino Gomes, editora Globo Livros 

bra em três volumes, com dois deles já editados, 
apresenta profunda e relevante investigação so- 

bre como construímos e entendemos o nosso país. 

Muitas nações tiveram no trabalho escravo sua fonte 
de riqueza e, no caso brasileiro, a importância é espe- 
cífica. Nossa economia deriva do trabalho de quase 13 

milhões de africanos trazidos à força, por 300 anos, ao 
Brasil. Devemos a eles muito da que é o Brasil, Achra 
mostra que os escravos detinham conhecimento se- 
cular em várias atividades cocnômicas. Foi assim no 
cicla da ouro, no qual os africanos foram fundamen- 

tais, assim como nos períodos doaçúcare do café. Eles 
nos trouxeram técnicas de tecelagem, metalurgia e 
agricultura. Com eles, temos uma divida muito longe 

de ser paga, sequer devidamente reconhecida. Após 

seis anos de pesquisas em 12 países, e com escrita en- 
volvente, Laurentino posiciona essa questão no seu 
aspecto real e sempreurgente. 

TALÍRIA PETRONE, 
deputada federal pelo PSOL do Rio 

“ESCRITOS POLÍTICOS”, de Frantz Fanón, editora Boitempo 

É: obra impecável, Reúne intensosartigos jorna- 
lísticos escritos em plena luta pela libertação arge- 

lina sobre a força da resistência anticolonial. Revela 
um Frantz Fanon revolucionário. E nos provoca, com 
um brilhante prefácio de Deivison Faustino, a manter 
vivaa marcha anticolonial e antirracista. Imperdivel. 

GILBERTO GIL, 
cantor e compositor, eleito em 2021 
para a Academia Brasileira de Letras 

“HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA - VOLUME 1- 
METODOLOGIA E PRÉ-HISTÓRIA DA ÁFRICA”: 
de Jeseph Ki-Zerbo (organ zador),ed tora Cortez 

p' meiro livro de uma grande coleção sobre a Áfri- 
ca realizada ao longo de muitos anós envolvendo 

historiadores, estudiosose lideres atricanos, especi- 
alistas reunidos pela Unesco. E uma publicação pa- 
trocinada pela ONG Humanize, dez volumes de mil 

páginas cada. Tomara que eu tenha fôlego e tempo 
para ler todos, pois é uma coleção e tanto. 

CARLA DOMINGUES, 
doutora em medicina tropical & 
ex-coordenadora do Programa 
Nacional de Imunizações 

o 
= 

“TORTO ARADO”, de ltamar Vieira Junior, editora Todavia 

Te ho concentrado meu tempo vago para ficarna 
leitura, senão a gente vai enlouquecendo ao fa- 

lar sá de trabalho. Gosto muito de romances. O 

meu favorito do ano foi “Torto arado”. De maneira 
atemporal, ele descreve como viviamos e ainda vi- 

vemos nas localidades do interior do pais. O livro 

retrata muito bem as condições de trabalho no Bra- 
silefazuma reflexão sobre a estrutura social do pa- 
is, apontando fome, pobreza, exploração e margi- 

nalização da população menos favorecida. Faz um 

retrato muito importante da nossa herança cultu- 

ral, E fantástico, muito bem escrito, me emocio- 
nouacada capítulo, 
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ABEL FERREIRA, 
técnico do Palmeiras, bicampeão 
da Libertadores 

= 
” 
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“e o Do ARPRNROS! 

“KLOPP: O TÉCNICO HEAVY METAL QUE TRANSFORMOU BORUSSIA 
DORTMUND E LIVERPOOL FC - E ESTÁ MUDANDO O PANORAMA DO 
FUTEBOL NA EUROPA", de Raphael Honigste n, Editora Grande Área 

livro sobre o Jiirgen Klopp fala muito sobre o 

O que ele realizou no Borussia Dortmund. Gosto 
de hiografias de treinadores para me atualizar, ficar 
por dentro de como trabalham, de como agem, 
Aprendemos com isso. 

JOÃO BOSCO, 
cantor e compesitor 

Bt vp 
RA |V) y 

“AMOROSO - UMA BIOGRAFIA DE JOÃO GILBERTO”. 
de Zuza Homem de Mello, editora Companhia das Letras 

E tudo lá. As andanças do gênio da raça JG por 
a cstúdios, teatros, bares, clubes festivais; suães- 

tada em Porto Alegre por ques um ano; o violão & 

sua música se intensificando nas horas e dias infin- 
dáveis no banheiro da casa da irmã, em Diamanti- 
na onde havia uma sonoridade tão especial que lhe 

dava a sensação de conforto que ele tanto precisava 
para descobrir aquilo que seria num futuro próxi- 
mo abossanova... Livro paraler e ouvir. 

TITE: 
técnico da seleção 
brasileira de futebol 

“O MEU MELHOR”, de Martha Medeiros, editora Planeta 

mbém gastei de “Não se desespere! Provocações 
filosóficas”, de Mario Sergio Cortella, e “O poder 

do hábito: por que fazemos o que fazemos na vida e 

nos negócios”, de Charles Duhigg. Minhas leituras 
buscam reflexão, sensatez, prazer, inspiração para 
descobrir o meu porquê, minha missão em vida. E so- 

bre lutar contra à ignorância, intolerância e hipocri- 
sia. Confesso, por vezes (ou seriam muitas vezes?), 
serderrotado. E a busca do autoconhecimento, da au- 

toajuda, esta sem o preconceito depreciativo da fór- 

mula mágica da felicidade. Afinal, tado livro, todo fil- 

me, toda experiência, tado estudo servem para nos 
descobrir, modelar, evoluir, enfim. . ajudar. 

DERHMENTOS A BRUNO GOÉS, BRUNO MARINHO, 

GUSTAVO CLIN PLA, DICHSO DANTTAS, CABBTEL SHENOTIAA, 

JULIA LINDNER, MARCELLO NEVES, MARIA FORTUNA, 
MARIANA MUNIZ, MARIANA ROSÁRIO, RUAN DE SOUSA 

GABRIEL E SILVTO ESSINGER 
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NELSON GOBBI 
nele gatas calado cont dor 

Mes: economia no 
uso das cores e represen- 

ão das formas, a ausência 
do elemento humano e a se- 
rialidade de composições, 
em uma incansável pesquisa 
temática e técnica, aobra de 
Giorgio Morandi (1890- 
1964) costuma ser associada 
a um elemento estranho ao 
universo pictórico: a silên- 
cio, Mas é justamente esta ex- 
periência o que o público do 
Rio poderá conferir a partir 
da próxima quarta-feira no 
Centro Cultural Banco do 
Brasil, que recebe a mostra 
“Ideias — O legado de Mo- 
randi”, após sua passagem 
pelo CCBB paulistano, entre 
setembro e novembro. 

ramada coincidir 
Re Biendi deSão Paulo 
(cuja quarta edição, em 1957, 
deu ao italiano o Grande Prê- 
mio de pintura), a exposição 
também foi adiadaemumano 

r conta da ntena con- 
tra à Covid-19. A seleção das 
34 obras de sua autoria vindas 
do Museu Morandi, em Bo- 
logna, traz um outro tipo de 

percepção do tempo, que se 
conecta ao presente, alraves- 
sado pela crise sanitária. 

— Durante a pandemia, es- 
tabelecemos outra relação 
coma as imagens, inclusive as 
que usamos para nos COMU 

nicar, nas telas dos celularese 
computadores. Mas são ima- 
gens cercadas de distrações. 
Não por acaso, as plataformas 
de streaming cresceram tan- 
to. Morandi vai no sentido 
contrário, suas obras deman- 

dam proximidade, atenção 
— observa Gianfranco Mara- 
niella, ex-diretor do Museu 

Morandi e um dos curadores 
da mostra. — É curioso dizer 

que uma tela é silenciosa, 
porque, em tese, todas deve- 
riam ser. Mas há telas mais 
ruidosas, com mais movi- 
mento. Nas de Morandi, hã 
um tempo expandido. 

LIGAÇÃO COM O BRASIL 
Junto aos trabalhos do italiano, 
à mostra traz outras 23 obras 
de seis artistas de diferentes 
gerações e nacionalidades 
que. mesmo de forma menos 
evidente, guardam referência 
na obra de Morandi: Jasef Al- 
bers (1888-1976), Franca Vi- 
mercati (1940-2001), Luigi 
CGhirri (1943-1992), Lawren- 
ce Carroll (1954-2019), Way- 
pe Thicbaud e Rachel White- 
read, A proposta era trazer ao 
país um olhar sobre à perma- 
nência do italiano diferente do 
da exposição “Giorgio Moran- 
di no Brasil”, montada em 
2012 na Fundação Iberê Ca- 
margo, em Porto Alegre (RS), 
mas focada na sua influência 
sobre artistas brasileiros. 

— À ideia era mostrar como 
sua obra segue atual ao tocar a 
sensibilidade de artistas que 
viveram em outros tempos e 
oriundos de culturas tão dife- 
rentes da sua — comenta Ma- 
raniello, que assina a curado- 
riacaomo também italiano Al 
berto Salvadori. 

Paisagem. “Fábio da Via Fondazza” óleo sobre tela datado de 1056 
TR a Pts 

Doutorando em Estética e 
História da Arte pela USP e 
especialista em Morandi, 
Victor Murari destaca que a 
ligação do artista com a Bie- 
nal de São Paulo vem desde a 
sua primeira edição, de 1951 
— Morandi expós na pri- 

meira Bienal e ganhou o prê- 
mio de gravura da segunda, 

em 1953. A Bienal de 1951, 

aliás, foi inspirada na Bienal 
de Veneza de 1948, a primei- 

Referência. “Homenagem 30 quadrado da amarelo ac marron de JeselAlbers ra pús-Guerrãe pensada para 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(a ÁRIES (21/38 2044) becacte: fogo Madohidnts: inputs Signs complementar Litro 

Bagre te blur Sarto adgrea. driciscot 

IL Hoje sérd um dis de avbinora é nulocontança quem quiser que ha siga. 

Você lerá planos ousados & senão for possivel reslitá-ica sed divertido idas com as 

novidades quê o miprev soa há de trader. 

rm TOURO qa a 20/5) tissacta tes modnidade fio Sages vos phemastao Lucado, 
R Baguete êeus Sebo a sagedo Uurenedo 

Fará quem está acostumado tom certazas hoje será prebiso lidar com à 

indefinido. Poderd ses um bom múmento para encontra-se com seca sonhos & mcet 
ds Às ráspostas gue rocd procura estão do lado de dentre 

Eme ro Clcuros Som o Sigea Comundcacsr 

E 

Eq Esteja atento 48 suas relações hoja. Ampos ou amantes poderão lhe 
oferecer preciosas hições sobre sua própria intimrodado. Menhum encontro acorbece 
por acaso a todos eles granam suas rapões valiocas. 

Capressri Reperde Lua fabio a niposo Comiscios 

ma” | Vord sombra oportumdsdes no horzonte Para aprvetá-ias será neces 
ária organização + autocu dado. Escolha planos que caiam no ste dia é respeite 

sous limites. Hoje a nátimera cuida do restânto, 

GÊMEOS (21/5 à 20/6) Demente: de Wind alidad: tis Sagra complementar agéaen 

CÂNCER (2146 a 22/T) Qumarto: lqua Modsbiade impulso. Mig complamasige 

LEÃO GERMT a DIB) trem estal apo Mbadalidado: Fios Gigeirtamplhes ariad Agonia Dapisbe 

Sed Dei o ligres Corpo 

você desejará séir da róbra é ma dventura fhá cairá bom Soja através dá 

mente, do corpo, ou da vistas cm fugas diese animo, à importante serk estumo lat 

sus crativdade Faça algo pela primeira ver. 

VIRGEM (24/85 22/45) semana: fovez Mocidade Niras Tagoa pomgit marta Paises 
Enpomiso ncia Corlisa digo dr 

Hoga você poderá se encontrar imerso em sentimentos lusos. Permita-se 
contemplar às transtormações que acontecem em seu inter-os independentemente da 
Sua perência À vila está em constante iransiormação. 

LIBRA (22/32 22/10) temecto de Modialidado: iopuldos Sigra-memplementar deus 
Regustac Mis, Eotma 0 nlgroa: Dim soa 

O cê poderá estabrisosr divogos protundos com pessoas primas, € 

mermánis que aguardam oportunidade para vir & iona poderão emana. À pers Loma 
eutado com embates O emprrento d da cepeneração E cura 

N ESCORPIÃO (21/10 a 23/11) mesrta: Ages Modabtaio: fios Sigos complementa: Esorá 
ps Megurte Mhutho Sette o sigo intra 
Dt) O desejo de produção organização e de sentir-se dti poderá imperer hope 
Lembre-se dé Luror aquilo gue fa dá prasee Produra algo que sacia seus sentidos a 

que combine com uma bos tarde dé domingo. 

Fi 

Domingo 12122021] O GLOBO 

DIILAÇÃO 

FEITA DE 
TEMPO E 
SILÊNCIO 
MOSTRA DEDICADA A GIORGIO 
MORANDI SERÁ INAUGURADA NO 
CCBB DO RIO NESTA QUARTA, COM 
57 TRABALHOS DO ITALIANO E DE 
ARTISTAS A QUEM ELE INFLUENCIOU 

retirar a Itália do isolamento 
causado pelo fascismo, O 
Brasil também queria se in- 
serir no circuito intermacio- 
nal, e o Ciccillo Matarazzo 
(fundador do evento brasilei- 
ro)vaia Venezaem 1948 para 
conhecer —explica Murari, 
que fará uma palestra nesta 
qua: às 18h. — O prêmio 
e 1957 também ficou como 

uma das grandes polêmicas 
da Bienal, com a imprensa 
carioca defendendo que fos- 

(o % 

se dado a (Marc) Chagall e a 
Eua endossando à esco- 
ha por Morandh, 
OCCBB apresentará ain- 

da uma reprodução fotoprá- 
fica em grande escala de 
Luigi Ghirri, que possibili- 
tará ao público “entrar” no 
ateliê de Marandi, espaço 
onde criou a maior parte de 
suas obras e que deixou, en- 
tre 1943 1944, para se refu- 

giar no povoado de Grizza- 
na, durante a guerra. Lá, tro- 
cou as natorezas-mortas de 
garrafas e potes pela paisa- 
gem local, mas pintadas à 
moda Morandi, como res- 
salta Maraniella: 

— Todo o mundo de Mo- 
randi é reduzido à forma es- 
sencial, até mesmo a paisa- 
gem. Quando está em Griz- 
zana, ele não pinta a paisa- 
gem coma faziam os impres- 
sionistas. Ele restringe dd] 

campo de visão, criando um 
mundo controlado, 
Amostra abre para convi- 

dados na terça, e, na inaugu- 
ração para O pica, na 
quarta, serão distribuídos 
400 catálogos. Os visitantes 
também poderão montar 
suas próprias composições 
a partir de elementos que o 
italiano utilizava em suas 
obras na instalação interati- 
va Morandi Coletivo, 

o) 
“ideias — O legado de Morandi” 
Onde: COBB — fiua Primeiro de Março, 

6h. Centro (3808-2020) Quando: 

Dom, seg e qua, das 9h as 19h; quia 

sáb das 9h às 20h. Até 21/02/27. 

Quanto: Grát s. Classificação: Livre. 

SAGITÁRIO (22/10 21/12) inerte: loga Mad iidiade: tictaaal Signs complementar 
fisco Bege dá: ocre Saias dosigra. Lora 

Hoja você desejar encontrar-se com m mesmo O reconhecimento da 

secs talentos permitirá também o destro to de sua própria Companhia. Cómo é bom 

estar com você Faga contato com & seu destgo é vivido 

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) tiesnerto: berra Modalidade: irpaioa: Sigo 

[NNE 
orgia ria Cêrcer Regpanbe Sure Sang sigo Cor vindtoa 

Senda que a realidade lha emja presença o reino à quistode são lgual- 
mente Cruises para à saúde. Ho o recolhimento secá sau bem matos. Você tem Ludo 
gue precisa para encarar um presno. Vá navegar. 

Li a raro, feng q aágrur Irmendor 
silo À AQUÁRIO (1/1 213/2) ementa fe Modalidade: Fios Sigou complemertar Lado fiegenio: 

aos O conisto com pessoas, informações, cu tura o todo tipo de situação que 
he iaça pastor por novos barribórios a astabelncar dilerantes comendas ha mutricá a 
menta e ccnação búja, Respira novos aros, 

PEIXES (20/22 20/73) taste: dpsa Modalidade: nstivel gas cos planetas vinpis 
Cagurti fostaro Gebra é sigpre Lars dor 

3 DE | você poderá se sente tentado a investe ou a lazer aguma estrovagárcia 
em nome do prazer. Apenas Loma cuidado com a empulsisiciado, mas poha sim seu 
desejo est primeiro bhugar, Aplique no sec bem-estar 



O GLOBO | domingo 12122021 Segundo Caderno | 7 

S E E | ÂÀ | S MARIANA TEIXEIRA mariana nevestintoriabo com br 

DLOBOPLAr, A PARTIR DE SEGUMBA-FEIRA METELI APARTIR DE SEXTA-FEIRA , DISME + APART R DE QUARTA-FEIRA 

RETA FINAL DEIXA ANGEL 
ENCURRALADA 

Chegam os ditimos capitulos da novela que deu O que 

falar Na reta final, a protapon:sta Cam a Queiros foi 

substituida por uma dublê após ser cortada da produção 

dedo a problemas contratuais. Nos episdd os, Crstaro 

(Romulo Estreia) tenta fazer Angel (Camila )contessar o 

assassinato de A ex (Rodrigo Lombardi) 

STARS. A PARTIR DE QUARTA-FEIRA 

UM MUNDO MÁGICO E 
AGORA COSMESTÍVEL 

à Ag 

Nesta séne o impossivel não tem ver A competição, 

apresentada por Keke Palmer, propõe que artistas criem 

ambientes cênicos e esculturas só de comida, Os 

desafios vêm com temas dretamente ligados do mundo 

da Disney. como “Os Muppets” ou “Star Wars. eos uizes 

são Amurah Kassem eo chel Renry Rivera 

* 

O 5 q U x O [) = IR | V | AN YOUTUBE ORIGINALS. A PARTIR DE QUINTA-FEIRA 

DIREITOS CIVIS E BRIGA | k RECONHECIMENTO E 
PELO DOMÍNIOS DAS RUAS E STA DB - VO LTA INSPIRAÇÃO DÃO O TOM 

hegade esperar. Uma das séries mais aguardadas do ano, “The 

Witcher”, está de volta para a segunda temporada, quase dois anos 

após a estreia da primeira. Baseada na série de livros homônima, do autor 
polonês Andrzej Sapkowski, durante a primeira parte da história, os 

espectadores aguardaram ansiosos o encontro do bruxo Geralt de Rívia 
(Henry Cavill) coma princesa Cirilla de Cintra (Freya Allan), destinados 
ase achar. Já na segunda temporada, Geralt está convencido de que 
Yennefer (Anva Chalotra) morreu e leva a Princesa Cirilla ao lugar mais 
seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Enquanto 

ENCI Wr-s:: | acontece uma guerra pela supremacia, o poder de Cirilla pode se tornar E i 
Inspirada ra histór a rea! ce Bumpy Jehrson (Forest uma ameaça. E parece que não só os fãs estão investidosna história, a Com 2,6 milhões de seguidores no Instagram e 600 mil 

Whitaker), matiosó americano famoso pela vida nócrme empolgação também tomou conta do elenco, Freya Allan publicou em sua inscritos no canal do YouTube, a cantora Agnes Nunes, de 

e pela amizade com Maicom À, a segunda temporada traz conta no Instagram que | lenry Cavill é como uma enc iclopédia da 19 anes. apresenta uma série documenta! nesta 

Bumpy em sus busca continua pelo controle das ruas de franquia: “Ele é como uma bíblia de'The Witcher' no set. Nós estamos no plataforma que homenage a mulheres regras que 
Harlem, Nova York, dominadas peia máfia Italiana Asério meio da filmagem de uma cena e ele diz: 'Nós deviamos usar essa linha da abriram caminho no mercado mus-cal do país. Entre as 
combina eventos histéricos e políticos da época página 253 de'O sangue dos elfos”, escreveu ela. convidadas estão Elza Soares, Liniker e Sandra de Sá. 

VERSOGRAMA 

Consequên- 
cla da de- | opulaçã ht! 
sigualda- atéria vi lo | Cessa de 
de social bo chover 

. milhares 
de 

pinturas 

A = e — — ee =| E 

6 4354 62 37 a a 5 
pedi “nina di Sida! a -= tera resta A 

À G 5451757 65 e E 7 
CRanDIA = que tem por costume faver alguma cosa E E 

do qu is“ um = porção dsponbeldementadoria : 
"RHBBEME obra retiro E a 

Lol 
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ER VE Do ks se E ama | a T 
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reflexiva DN esa ate = cha de “eu” LBERRS cn SE 

ES : Gs Eu e 
Tambor de cultos |, A Hora a ca :5 o 

* Lj d 

(7) Homem de Meilo, 50 75 55 35 3a 55 2 o o o 
musicólogo | VMA Il LL SD 1 rf Ijylnn nu ei Su E WE 

"SIBanTA É rd Ss E SE 
Lal 
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203832 4 554860 80 E o -s 
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[O ue [== [54 [5 joao [oo [TD Jo 
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BANCO ganbuguiua | ENUEjA — SEnsgua O sBjpu/G Ez — daapy/p 'susir 

oglobo com br/cultura Egliora: Gabnuia Costi (paáSepieho com br) Editora adjunta: Nomes hiben jmana mio deginho com: Er; Ethos aesivterber Edurdo Rocingues (erodniguevSeglobo com br) Clagramaçãoo Conto Amara (gdamaratedgedo com aj e Scsumêno Donmia 
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Sensacionaliata 
A solução para o Brasiléexigir qse 

dólar no Brasil e passaporte vacinal para ocupar 
o Planalto, diz o 
Us: grupo deinfectolo- E 

gistas concluiu que, 
para salvar o Brasil, basta 
uma medida sanitária: 
exigir comprovante de va- 
cinação para entrar no Pa- 
lácio do Planalto, "A medi- 
da evitaria que negacio- 
nistas antivacina ocupas- 
sema principal cargo do 
país”, disse um dos cientis- 

tas que lançarama ideia. 
O ministro Marcelo 

Queiroga foi contra a pro- 
posta-é rosnou para às jor- 

nalistas que o interpela- 
ram em sua casinha no 
quintal da Palácio da Al- 
vorada. Uma petição na 
internet sugere que o no- 
me da pasta de Queiroga 
seja alterado para Minis- 
tério da Doença. 

Rio terá fogos, gente na praia e hotéis lotados, mas não terá réveillon, diz prefeito 

À suspensão do réveillon do Rio é 
als du menos como à LJuEo = 

tena de cincodias paraestrangeiros 
que chegam ao Brasil: as autorida- 
des fingem que existe, P 

pulação acredita e a vi 

TALITA DUVANEL 
talita dovanabbugdada cor Ee 

que é preciso fazer para 
às pessoas entendere mm 

que a vida na Terra corre 

perigo? A comédia “Não 

olhe para cima”, que estre- 
ou quinta-feira nos cine- 

masechega à Netflix no dia 

24, temessemote. Comum 
elenco peso-pesado (Leo- 
nardo DiCaprio, Jennifer 

Lawrence, Meryl Streep, 
Cate Blanchett, Rob Mor- 
gan, Timothée Chalamet e 

até a cantora Ariana Gran- 

de), o filme de Adam 
McKay, oscarizado pelo ro- 

teiro de' A grande aposta” 

(2015), fala sobre um me- 
teoro a caminho do plane- 
ta, Quem faz essa desco- 
berta é o professor Randall 

(DiCaprio ) e sua aluna Ka- 
te (Lawrence), mas nin- 
guém parece ligar para O 

que eles têm a dizer, nem a 

presidente dos Estados 
Unidos, Orlean (Streep). 
— Estive pro curando por 

um filme com esse tema por 

um bom tempo. Adam acer- 
tou na mosca — diz Leonar- 

do DiCaprio, um dos atores 

mais engajados na causa 
ambiental dentro de 
Hollywood. — Existem 

muitas comparações entre 
esseenredo ca criseclimári- 
ca, e acho que essa é a ques- 
tão mais importante à se ta- 

larno momento. 
A ideia da comédia, afir- 

ma Adam McKay. veio jus- 
tamente da abordagem 

dada ao aquecimento glo- 
bal no livro best-seller "A 

terra inabitável”, de David 

Wallace-Wells. Conver- 
sando com David Sirota, 
corroteirista do filme, 

Adam falou: “E como se 

um cometa fosse atingir a 
Terra, e ninguém se im: 

portasse. E era isso o fil- 

me. As vezes, é simples”. 
— Fiquei grato por inter- 

pretar um personagem ex- 

arte da po- 

Ja segue (ou 

e 
- = 

não). Juntando tudo, o verão da 
Omicron promete. A nova variante 

já tomou caipirinha no posto 4, 
aplaudiu o pár do sol no Arpoador e 
foi assaltada no calçadão, O ladrão 

jáestá tossindo. 

rachadinha passará a se 
chamar “little crack 

4 brasileiro acaba de en- 

trar para à primeiro 
mundo e em breve poderá 
ter saldo negativo também 

em dólar. O Congresso 
aprovou a abertura de con- 
tas na moeda americana, 
Pela primeira vez no gover- 
no Bolsonaro, o verde val 

crescer no pais. 
Esse era um desejo de to- 

da a população, que vinha já 
hã muito tempo preocupa- 
da com o que fazer com os 

dólares que estão sobrando 

no fim domeês. 

Até hoje, ter conta em 
dólar envolvia burocracia. 

O brasileiro precisava 
preencher uma papeis 
abrir conta em banco es- 

trangeiro e serministro da 

Economia. 

Em fevereiro, se os indices de Co- 
vid aumentarem, o carnaval poderá 

ser adiado mais uma vez. Haverá 
desfiles de escolas de samba, ban- 
das e blocos de rua, bailes em clu- 

bes. Mas carnaval, não. 

TODOS ESTÃO 
SURDOS PARA 
O FIM DO MUNDO 

dd o LO 

Ninguém tiga. Moryl Streep (presidente) e Jonah El (assessor) não ouvem alertas de cientistas (DiCaprio e J Law) 

sao DE PALA Ad SAT, 
DO mvrramd trois sui 

Moro diz que quis ir ao Procon depois 
que candidato que elegeu deu problema 

Su: Moro, ex-ministro de Bolsonaro, segue fa- 
zendosua pré-campanhaà Presidência, digo, sua 

turnê de pedi os de desculpas porter colaborado pa- 
ra a implantação da República Teocrática da Racha- 
dinha. Ele diz que ficou muito chateado com o pro- 
duto que adquiriu digitando 17 na urna eletrônica e 
pediu para devolver, mas já estava fora da garantia. 
Moro ainda nega que tenha agido palític amente 

nos julgamentos da Lava-jato e diz que vai provar is- 

so nas urnas. O ex-juiz vive perguntando se ainda 
existe presidente em Brasília —e ouve a mesma res- 
posta: OQ presidente estã no mesmo lugar Em que | 

senhoro colocou. 

PESQUISA SENSACIONALISTA 

Sua vida melhorou ou piorou no governo Bolsonaro? 

O 50% + Avida piorou 
BM 20%-O queévida? 

EB 10% - Fugiram quando ouviram a palavra Bolsonaro 

20% - Foram depositados na conta do Flánio 

clusivamente baseado em 

muitas das pessoas da co- 

munidade cientifica que 
conheci e, em particular, 

estudiosos do clima que 

têm tentado comunicar à 

urgência desse problema e 
estão sujeitos à última pá- 

gina dos jornais — diz Di- 
Caprio, que |á criticou o 
presidente Jair Bolsonaro 
pela inércia do governo no 

combate ao desmatamento 

na Amazônia. 
Pela lente do humor, com 

os dois cientistas se meten- 

do até em programa matinal 
de gosto É e (coman- 
dado pelos personagens de 

Cate Blanchett e Tyler 

Perry), Leonardo DiCaprio 
e Jennifer Lawrence quise- 

tam retratar vma classe que 

nem sempre recebe o crédi- 
to d evido, 

— O que eu realmente 

queria era articular a frus- 

tração dos cientistas. Nós 
trabalhamos muito para 

entender esse desgosto — 

explica o ator. 

Jennifer Lawrence com- 

COMÉDIA DE 
ADAM MCKAY 
EM CARTAZ NOS 
CINEMAS TRATA 
DECOMETA 
QUE DESTRUIRÁ 
A TERRA: 
'HÁ MUITAS 
COMPARAÇÕES 
ENTRE ESSE 
ENREDO E A CRISE 
CLIMÁTICA; DIZ 
DICAPRIO, UMA 
DAS ESTRELAS 
NO ELENCO 

plementa, 

— É triste ver pessoas que 

dedicaram a vida a estudar a 
verdade serem rejeitadas 

porque os outros não gos- 
tam doque a realidade tem a 

nos dizer. 
Mesmo com o filme pron- 

to, McKay diz ainda não 
acreditar que conseguiu 
regnir tantos nomes consa- 

grados num mesmo projeto. 
Os roteiros começaram a 

ser distribuídos no início de 
2020, e a primeira à dizer 

sim foi Jennifer Lawrence. 

Ela e o diretor, inclusive, 

acabam de fechar mais uma 
parceria. Ele vai dirigi-la 

num filme sobre a história 

real de Elizabeth Holmes, 
CEO de uma start-up apa- 

rentemente revolucionária 

no diagnóstico de doenças, 
que se provou uma fraude, 

— Jennifer é uma das pes- 

soas mais honestas que já 
conheci. Ela improvisa, é hi- 
lária, Ótima de ter por perto 
— elogia Mckay. que tam- 

bém está por trás da aguar- 

dada série “Winning time”, 
sobre e time de basquete 

Los Angeles Lakers nos anos 

1980, com estreia prevista 
para marçona HERO Max. 

FRISSON COM ARIANA GRANDE 

Até Ariana Grande, fenóá- 
meno pop, foi incluída na 

história. Além de cantar à 

muúsica-tema com Kid Cudi 
(composta por Nicholas 
Britell, também autor da tri- 

lha da série "Succession"), 

ela interpreta uma artista 
popno longa. À presença de 

Ariana no set balançou as 

estruturas de |. Law, apelido 
de Jennifer Lawrence. 

— Sou muito fã da música 

dela. Normalmente, nossos 

mundos não 5e encontra Hi, 

e eu parecia vencedora de 

concurso de uma rádio. Não 

sabia como falar com ela, 

mas tentei fazer meu me- 

lhor —brinca a atriz. 



slciBei-ie, 
I2DEZEMBRO 202] 

ANDREIA 
HORTA 

A REVOLUÇÃO 
DE UMA 

ARTISTA EM 
Vie VI NI=NEIO 



ROLEX 
DATEJUST 

Modelo mais clássico da Rolex, o Datejust foi o primeiro relógio de pulso cronômetro, 
automático e impermeável a exibir a data em uma abertura no mostrador é continua a ser 

o expoente máximo da relojoaria, refletindo a essência de um estilo atemporal. 

HPerpetual 

SHOPPING LEBLON: (21) 3875-1555 

IPANEMA: (21) 3202-4521 

(0) (21) 3202-4521 

(DSARAJOIAS.OFICIAL 

SARAJOIAS.COM 
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Aponta a Câmera 

do celular para O 

OR code, baixe O 

app e participo 

da promoção. 

male luto foro 

NATAL 
RUONICIE 

Cadastre sua nota nas 
fo [Br im o ido jante joio EM -Mor-|gafoijo/<) 



AV Olds Os 
Draços 
Dara este 

clolf=[0/0) 



LANCOME ums RbMBÇÃO 

o CiPCO 

Mágico 
Natal 

de 4 a 24/dez 

SANA RENA. 

re ada Lindt e 2000 mil hits composto por dums miniaturas Lancôme, 

] o no site na Modesignbarea com br 

€ = dn A PR 



ORAR NEA: 

Junte 

suas notas, 

cadastre em 

nosso app 

e retire seu 

presente! 

LARA EEA. 

“Baixeono 

- Faça seu c 

“ Abraaab 

e clique em 

- Retire seu pres 

ponto de trocas no 2º p 

BAIXE AQUI O 

APP E CADASTRE 

AS NOTAS NA 

ABA PROMOÇÕES 

LESSONS A. 

o» RIODESIGNBARRA 
MEERER. 

OSCAR] 



Paula Costa 

EM BUSCA DO 
PRESENTE IDEAL 

lém das entrevistas e 

das matérias saborosas 

de sempre — aquelas 

que, durante todo o ano, 

a A. mostram o que há de 
mais bacana no Rio e fora dele —, esta 

edição que você tem em mãos traz mais 

de 50 sugestões de presentes de Natal 

para fazer bonito no dia 25. Da joia dos 
sonhos aos copinhos de água coloridos 

(passando por gadgets, lançamentos de 
livros e até uma bicicleta cheia de bossa), 

há ideias para todos os gêneros, gostos 

e bolsos. Ainda assim, sou obrigada a 
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FOTO 

Demian Jacob 

BELEZA 

Bárbara Vitória 

PRODUÇÃO 
Andreia Horta 

veste conjunto 

Guccie brincos 

Ana Porto 

admitir que grandes são as chances 
de o melhor presente de fim ano não 

estar nas nossas páginas e. sim, 

dentro de você, .* 

Um ano e nove meses depois NE) 
do início da pandemia, todos | 

nós Já paramos para pensar 

no que aprendemos COM as 

restrições, os medos e os 
problemas de saúde que 

enfrentamos. Dentro 

desse cenário, é 

mevitável nos 

questionarmos 



sobre o verdadeiro presente que 
gostariamos de dar e receber. 

PRESENTES 

nos damos conta do que representa a 

morte. E Léo, assim como milhares de 

No início do semestre, quase perdi crianças da sua idade, estão vivendo 

minha mãe para a Covid. Foram 2l dias essa dificil descoberta em plena 

de UTI, sendo oito deles no tubo. pandemia. Por isso, nesse dia 25 de 
Mais de 600 mil pessoas não tiveram dezembro e em todos os outros, o que 

a mesma sorte. Graças aos privilégios mais desejo de presente a ele, aos 
de quem tem um bom plano de saúde meninos da sua idade e aos pais que, 

e acesso rápido a excelentes médicos, assim como eu, fazem de tudo para 

minha mãe se recuperou rapidamente. acolher seus pequenos em angústias 
das sequelas da doença. 
Já meu filho, uma criança 

linda e alegre de 8 anos, 

apresenta sintomas 

nítidos de um estresse 
pôs-traumático por causa 

do que enfrentou a avó. 
Dizem que é 

justamente aos 8 anos que 

| À 13 | + 
À k 

gigantes, é que tudo isso 

passe. Que nesse Natal 

o medo vá embora, a 

responsabilidade o proteja 

e quea gente exerça À 

arte de ser leve” — título 

da matéria de capa desta 

edição, que começa na 

página 18. Boa leitura. 
4 a] 1 1 Ni 1 
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FOTOS LEOMARTINS(ALHERTÕE PROCESSO DE COLAGEM) COCHI GUIMARÃES (AFREAJE ALBERTO PEREIRA 

NAS ÁGUAS DA 

UANABARA 
ALBERTO PEREIRA EXIBE, NO CENTRO 

DORIO, LAMBE-LAMBE GIGANTE EM 
HOMENAGEM À JOAO CANDIDO 

Nuvens carregadas indicavam a iminência de chuva na tarde 

da última segunda-feira, no Rio. Abaixo delas, sobre o piso da Praça 

Marechal Âncora, no Centro, o artista carioca Alberto Pereira 

dava vida à sua mais nova obra como se os fenômenos da 

natureza pouco o abalassem. Ao longo da manhã e da tarde, ele 

colou ali as partes de um lambe-lambe de 11x9 metros com as 

figuras dos três líderes da Revolta da Chibata, insurreição 

contra os castigos físicos promovidos pela Marinha ocorrida 

há 111 anos. Na imagem, João Cândido Felisberto, o mais 

conhecido dos revoltosos, aparece entre André Avelino 
(à esquerda) e Manuel Gregório do Nascimento. 

Chamada “1: sento e onze”, a obra inicia sua provocação já 

no título, que usa o jogo de palavras “cento” e “sento” para falar 
sobre como os brasileiros se acostumaram a sentar sobre a 

própria história. João Cândido, que completou 52 anos de 

morte no dia em que a imagem foi montada, acabou desligado 

da Marinha e nunca teve sua importância reconhecida pela 

mesma. No Rio, é lembrado por uma estátua atualmente 
escondida por uma estação do VLT, na Praça XV, e que será 

reinaugurada exatamente no ponto ocupado pela obra de 
Alberto. “Ele passou grande parte da vida exatamente nessa região, 

carregando cesto de peixe”, narra o artista. “Todos os espaços por 

onde passamos na cidade, de certa forma, não deixam de ser 
um cemitério, e esse lambe é meio que uma flor nesse lugar.” 

Famoso por trabalhos como “Jesus pretinho” e a série “Negro 

nobre”, em que leva nomes célebres da contemporaneidade como 

Tati Quebra-Barraco, Alcione e Jorge Ben Jor para pinturas de 

séculos passados, Alberto já expôs no mundo inteiro e. por aqui, 
esteve em cartaz em instituições como o Museu de Arte do Rio. 

Também criou a rede Lambes Brasil, voltada à divulgação do 

lambe-lambe no país, e promove oficinas dedicadas à técnica. 

No caso de “TT”, a exibição seguirá até 6 de janeiro, 

quando a obra será removida. O que restar dela vai ser reciclado 

e transformado em uma série de 11 reproduções com a imagem 
dos homenageados. Se a materialidade das criações de Alberto, 

por vezes, soa efêmera (“já houve episódios em que colei um cartaz, 

fui almoçar e, quando voltei, não estava mais lã”), seu impacto é a 

parte mais importante. “Criei um desapego pelo próprio processo 

de trabalho, sabendo que há início, meio e fim”, afirma. 

“A matéria não é eterna, mas o seu atravessamento em relação 

a quem passa por ela na rua já é O que importa, na real” & 

“Jesus pretinho”, 
ao lado, é um dos 
trabalhos mais 
conhecidos do 

Fe, : “gr nc 
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FRONT 
Por JOANA DALE 
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AQUELA 
PAZ 

Catequista querida 
dos cariocas há 
mais de 40 anos, 

Clara Magalhães 

está investindo em 

imagens totalmente 
brancas. "Remete 

instantaneamente 

ad paz", afirma ela. 

Agora além da 

Agnus Dei do 

Gávea Trade Center, 
Clara montou uma 
pop upstoreno 

Rio Design Leblon, 

“Vamos ficar, a 

princípio, seis 
meses aqui. 

É uma loja 
discreta, em frante 

a Kopenhagen, 

onde posso 

receber os amigos 

para conversar.” 
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ONATAL DO Indigena de Brasil 
SE CAN REIS resina (Pariaíndio), se dedica à 
NSTITUTO DA cultura indigena e sua 

SAE representatividade na 

AIN literatura brasileira, 

QUESTÃO 
DE PRÁTICA 

Atriz é camtora recifense, Julia 

Konrad, de 3 anos, tem usado 

toda a bagagem em seus mais 

recentes papéis no streaming. 

Após recente atuação em 

“Dom”, interpretando a policial 

estrangeira Paloma, na série do 

Amazon Prime, a artista se 

despede do desafio de atuar em 

espanhol! para ingressar em uma 

trama que conta com diálogos 

totalmente em inglês, em “Rio 

Connection”, para o Globoplay. 

“Muita gratidão por estar em 

obras fortes, que me dão a 

liberdade de explorar meu lado 

bilingue”, celebra ela, formada 

na American Musical and 

Dramatic Academy, em NY. 

DVOBEM 
O Instituto da Criança 

desenvolveu o PraDoar Brasil 

para estimular o exercício da 
solidariedade por meio de 

doações. À ONG convidou 12 

projetos sociais para participarem 

da campanha de cartinhas para 

Papai Noel, com pedidos de 

presentes de cada uma das 

nstituições, assinados pelas 
crianças, Para conferir e 

ajudar: www.pradoarorg.br. 

Tra ECA ai DOUTORA, 
NHTIÁAÁLIO AA ELIANE 

DECI ARA Considerada a primeira 

= escritora indígena do 
Ao, Brasil, Elane Potiguara 

acabou de ganhar um 
titulo de doutora Honoris 

IA, causa pela UFRJ. Há 
décadas, a ativista, que 
integra o Parlamento 

CARTAS mm 

L C dá Rá : 

JULIA RODRIGUES (JULIÃS RENATO WROBEIL AI EXANDER LANDAU CO ARTINHAS) E DIVULGAÇÃO 





FRONT 
Por JOANA DALE 

VERÃO AL MARE 
O catamarã Enzo MM. é o mais novo membro da familia 

Wonderland ((rwonderlandsails), que tem ainda os 

veleiros Alice e Nik para passeios exclusivos na Baia de 

Guanabara. Concorridos para aniversários e celebrações 

de fim de ano, os barcos fazem passeios com grupos 

lechados e sistema all inclusive (R$ 300 por pessoa), com 

direito a churrasco e cerveja importada, além de sucos, 

frutas e petiscos. “Cada vez mais, os cariocas buscam a 

experiência de velejar”, conta o economista Daniel 

Amaral Caulliraux, que depois de 11 anos no mercado 

nte. "Para este verão, financeiro se jogou ao m 

apostamos no passeio que termina ao pôr do sol, na Urca” 
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PASSEIOS 
DE BARCO 

EXCLUSIVOS, 
A VOLTA DO 
FILHOTE DO 

BAILINHO 
E NOVO 

QUIOSQUE 
NA ORLA 

CULTURA POPULAR 
PARA CRIANÇAS 

A literatura de cordel, o frevo 

e as matrizes do samba são 

apresentados no box 
infantojuveni! "Manifestações 
Curturais do Brasil”, lançado 
este mês pela Quereres Edições 

Com uma história divertida do 

premiado Tino Freitas, a obra 

reúne dois livros e uma 

cademeta de brincadeiras. 

Al NI O 
Quando inventou o nome 
da festa, Rodrigo Penna não 

poderia imaginar que todo 

mundo precisaria de Alento 

Em janeiro, a filha do Bailinho 

volta a animar os domingos na 
varanda da Camolese, no Jockey. 

“E uma festa para os emotivos e 
imunizados”, diz o DJ, que divide 

o som com Helen Sancho. 

SENTI A 
SS MÁRESIA 
Na altura do Posto 11, na Praia do Leblon, o 

Boho Beach é o mais novo projeto de André 

Barros, responsáve! por boa parte dos agitos 
do Rio. "É um clube de praia descolado”, ele 

define. No dia 198, tera luau de boas-vindas 

ao verão com Gabriel O Pensador, Maresia... 

LEOMARTINS (RÓDRIGOS ANDRESSA AML ETE (TINOS E FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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CRÔNICA 

MARTHA MEDEIROS 
marthamedeirosO terra com.br 

CONTRA A 
ANSIEDADE 

meu jeito de evitar a ansiedade 

é me concentrando no agora, no 
instante presente. Me ligo 100% 

no lugar onde estou, com quem 

estou e no que estou fazendo. 
Assim, ganho foco, dou atenção 
plena ao outro e não fico me 
perdendo em projeções inúteis, 

deixando o pensamento escapulir para um lugar sem 
retorno. Até o sono melhora. 

Isso sempre foi algo natural em mim, talvez o hábito da 

leitura ajude nesta concentração. Mas aí veio a pandemia 
e aquele estresse todo, Lidei razoavelmente bem com a 
situação, já que não perdi ninguém próximo e meu cotidiano 
não se alterou muito, Eu parecia tranquila em minha 
compenetrada quietude, até que a vacina chegou e os dias 
começaram a voltar ao velho ritmo: encontros entre amigos, 

viagens a trabalho, vida social. E só então percebi minha 

dificuldade em recuperar o ritmo anterior. Achava que 
não, mas também me encontro emocionalmente bagunçada. 
Eu, que tomava ansiolítico só em casos excepcionais, uma 

ou duas vezes por ano, passei a olhar para a cartela como 

se fosse uma caixa de Bis. 
Para completar, semana passada perdi um amigo 

por infarto fulminante, aos 59 anos. 
Um amigo da minha juventude, da época 

em que eu era publicitária. Junto à 

imensa tristeza, duas coisas ficaram 
claras para mim, Uma delas é que temos 
que reavaliar nossas urgências. Refletir 

sobre essa nossa absurda disponibilidade 
on-line. Reagir à pressão para dizer “sim” 
a tudo o que nos é proposto, como se 
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mm PRETENDO ME MANTERNOFOCO, 
MAS “ESTAR AQUI E AGORA” NÃO 
DEPENDE MAIS DE RENDIÇÃO A ESTA 
MODERNIDADE ESQUIZOFRÊNICA. 
NÃO PRECISO ATENDER A 
EXPECTATIVAS FEBRIS 

tivéssemos que compensar a parada brusca de um ano 

e meio. Calma, não temos que compensar nada, e sim 

continuar em frente encontrando soluções para viver 

melhor, e não problemas para morrer mais rápido. 
A súbita ausência dele me fez ver, também, que além 

do presente momento, desse instante que tanto valorizo, 
o passado é muito valioso. Na hora em que recebi a notícia 

da morte do meu amigo, me vi diante de uma onda de 

recordações: a casa que nossa turma alugava na praia, 
as aventuras amorosas discutidas em mesas de bar, 
nossa imaturidade cheia de sonhos, a narrativa frenética 

das experiências vividas, nossos filhos nascendo, 

as interrogações jogadas para a frente, para um tempo 

que desconhecíamos — este aqui. Descobri que não 
quero mais seguir adiante sem olhar para trás, ajustei 
meu retrovisor sentimental. 

Pretendo me manter no foco, mas “estar aqui e agora” 
não depende mais de rendição a esta modernidade 

esquizofrênica. Não preciso atender a expectativas febris, 
nem competir comigo mesma. Contra a ansiedade, incluo 
agora a saudade. Celebro o passado que me moldou e, por 

ora, penso apenas em cuidar bem da minha saúde, que 

isso também é cuidar de quem a gente ama. Tempo, 

entrei num acordo contigo. & 

ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 
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CAPA 

aa D 
| NO AR COMO A LARA DE'UM 

LUGAR AO SOL", ANDRÉIA HORTA 
FALA SOBRE A SEPARAÇÃO 
RECENTE, VONTADE DESERMÃE 
E SUA INSPIRAÇÃO PARA VIVER 

| A MATRIARCA DA FAMÍLIA 
DE CHITÃOZINHO E XORORÓ 

| EM NOVA SÉRIE 
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CAPA 

“QUERIA QUE A NOTÍCIA DO FIM SAÍSSE 
DE MIM. O CASAMENTO ERA MEU E QUERIA 
COMUNICAR SEU FIM. SEPARAR E DAR NOVO 
SIGNIFICADO A NOSSA PRÓPRIA LINGUAGEM” 

primeira vez em que Lara aparece em 

“Um lugar ao sol”, ela está dançando. 

A personagem de Andréia Horta é 

vista pelos olhos de Christian, um dos 

gêmeos vividos por Cauã Reymond 
na novela das nove, O movimento 

é uma declaração de boas-vindas a 
uma mulher com belos traços, curvas, 

cores e ímpeto (o primeiro beijo quem dá é ela). Mas não só. 
A mineira desafia o cinzento ao redor com doses generosas 
de honestidade e integridade. Olhe para o lado. Não é pouco. 

Do outro lado do espelho, a atriz de 38 anos conta que 

está “revolucionada”. Pudera. Durante a pandemia, Andréia 

terminou o casamento, juntou-se às comadres para cerzir 

espetáculo virtual calcado na força da palavra, escancarou 
a urgência do cinema brasileiro em seu programa na TV 

e viveu, no longa de Sérgio Rezende, a protagonista às voltas 
com traduções possíveis, nem sempre prováveis, para a 

maternidade em “O jardim encantado de Mariana”, 
Na ponte aérea entre o Rio e São Paulo, de mudança (s), 

ela agora se prepara para encarnar a mãe de Chitãozinho e 
Xororó em uma das principais apostas da Globoplay para 

2022. Esta Andréia em movimento coça as mãos sabendo 

que seguirá o mergulho no Brasil profundo, traduzido e dado 
de bandeja a quem se dispõe a segui-la. O bônus é tão óbvio 
quanto acolhedor: aquele mesmo sorriso que paralisou 

Christian. E uma multidão de espectadores. 

ONDE VOCÊ ENCONTROU LEVEZA NESTES 

TEMPOS PANDÊMICOS? 

Com as minhas amigas. Especialmente com o “Cara palavra” 
(espetáculo on-line), que fiz com Débora (Falabella), Mari 

(Ximenes) e Bianca (Comparato). Nos reunimos toda semana 
para criar vídeos (apresentados no Instagram) e lapidar temas 

que queríamos tratar na peça. Quatro mulheres que se 
adoram, presas em suas casas, se encontrando para seguir 

em frente. Atuar pra mim é meio como sentir o silêncio, 

a vida te atravessando. Foi nosso antídoto. 
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A PANDEMIA MUDOU SUA NOÇÃO DE FINITUDE? 

Curioso você me perguntar isso. A pandemia intensificou 

essa noção, claro, ficou mais concreta, a gente encapsulado, 
tentando ficar vivo, mas, não sei o motivo, sempre tive 

a clareza de que a vida pode acabar a qualquer momento. 
Talvez seja por eu atuar desde criança. 

COMO ASSIM? 

Penso na tensão entre o ação e o corta, de que naquele instante 
em que se está em cena a vida precisa pulsar de modo talvez 
ainda mais intenso. Quando atuo, não posso me distrair, como 
faço na vida. Mas não foi só a noção de tempo que mudou, 

a do que é verdadeiro também. Repensei todas as relações. 

NA NOVELA, LARA SE PAUTA PELA VERDADE... 

Lara é honesta, ética, e faz dupla com a avó, Noca (Marieta 

Severo), que passou esses valores pra ela, mas é menos rigida. 

Li os primeiros capítulos e me toquei do significado de se fazer 

hoje uma personagem com esses valores, mesmo que o público 
pudesse pensar “pera lá, não existe essa pessoa”, Existe sim! 
E que bom que ela nos oferece luz pra gente fazer as coisas 
direito. Noca questiona: “E por que precisa falar a verdade 

o tempo todo, menina?”. Lara não vê outra opção. Ela é bonita 

de se fazer. Sofre por amor, mas é leve, colorida, verdadeira. 

E, COMO VOCÊ, VEIO DE MINAS... 

O sotaque dela é meu. A Lícia (Manzo, autora) também 

é de Juiz de Fora, e a Pouso Feliz da novela fica ali “do ladim” 
(risos). Somos reservados. Mesmo quando as experiências 
mais intimas começavam a ser compartilhadas com as amigas 

adolescentes, eu era a que ficava quieta, ouvindo. 

MAS A MINEIRA RESERVADA TEM MILHARES 

DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS... 

Não teve nada que postei e de que me arrependi. As redes 
me trazem o retorno do público, são um camarim digital. 

Sigo coisas educativas, mas também outras bagaceiras, 
que melhoram meu dia (risos). 



Camisa 
N.Dez 
disponível 
na Dona 
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CAPA 

Jaqueta Gannl, 
disponível na 
NK Store, vestido 
Cris Barros e 
sapatos Salvatore 
Ferragamo. 
Na pág. ao lado: 
Jaqueta e saia, 
ambos Gucci 
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CAPA 

RETO 

ja, amb a Sadia, 2MbD OS 

Gucci, brincos 

- 
Ana Porto 



“SEMPRE TIVE VONTADE DE SER MÃE. MAS 
ENTRE ODESEJO E O VOU TER AGORA HA 
UMA DISTÂNCIA. PODE SER UM DIA, MAS NÃO 
ESTOU PENSANDO AH, ENTÃO VOU SOZINHA * 

VOCÊ POSTOU SOBRE O FIM DE SEU CASAMENTO DE DOIS 

ANOS COM O ATOR MARCO GONÇALVES. POR QUE DIVIDIR 

ALGO TÃO ÍNTIMO? 
Queria que a notícia saísse de mim. O casamento era meu 

e queria comunicar seu fim. Achei que era justo. Só isso. 

E VOCÊ SE SURPREENDEU COM A REAÇÃO DAS PESSOAS? 
Parecia que era meu aniversário (risos). Recebi muito carinho. 

Separar é dar novo significado à nossa própria linguagem. 
Dali, ponto final, e agora é olhar para o adiante. 

MIRAR O FUTURO É O QUE SUA PROTAGONISTA FAZ NO FILME 

“O JARDIM SECRETO DE MARIANA”. ELA, QUE TAMBÉM SE 

SEPARA, SE GUIA PELO DESEJO DE SER MÃE, MESMO SÓ. 

ESSAS QUESTÕES ECOARAM EM VOCÊ? 

Sempre tive vontade de ser mãe, Mas entre o desejo e o “vou ter 
agora” há uma distância. Estar tão próxima de uma personagem 
que deseja tanto"maternar” escancarou pra mim o fato de que 

nós, mulheres, temos este relógio biológico escroto, injusto, curto. 

O tempo, de novo, né? Pode ser um dia, mas não estou pensando 

agora “ah, então vou sozinha”, Estou num momento intenso, 
terminei de gravar a novela, emendei com o programa no Canal 
Brasil ("O país do cinema”), a casa no Rio está em obras, me 

mudei para São Paulo por um ano. Estou bem revolucionada! 

QUE FRASE BOA... 

Achei boa também! (risos). Sou brasileira, morando aqui em 2021, 
né? Como não estar revolucionada? E agora ainda começo a criar 

uma nova personagem, difícil, forte, que pede minha atenção. 

QUEM E ELA? 
Voltarei a trabalhar com o Hugo (Prata, diretor de “Elis”, 

que Andréia encarnou no cinema) na série “As aventuras de 
José e Durval”, em que faço a dona Araci, mãe de Chitãozinho 

e Xororó (vividos pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas). Uma 
mulher que teve oito filhos em condições muito adversas, que 

amava cantar, mas teve de parar com a chegada das crianças. 
Estou muito acesa da possibilidade de falar de uma mulher 
que viveu tudo isso, muitas vezes sem ter o que comer. E 

importante falar desse Brasil profundo. Tenho escutado 

música sertaneja de raiz, algumas melodias batem e começo a 

chorar. Era criança, tinha seis, sete anos, quando teve o boom 
das duplas sertanejas. Minha mãe, que canta lindamente, 
distraidamente, passando vassoura na casa ou cortando 

legume para o almoço, tinha o sertanejo raiz no repertório. 

VOCÊ ESTAVA FAZENDO LABORATÓRIO SEM SABER... 

Viva Dona Cristina! (risos). Tenho loucura pela minha mãe. 

FALANDO DE BRASIL PROFUNDO, DIFÍCIL NÃO PENSAR 

QUE O TÍTULO DE SEU PROGRAMA, “O PAÍS DO CINEMA”, 
INFELIZMENTE, FICOU QUASE IRÔNICO... 

Só não é uma ironia porque é trágico pra caralho, né? A Ancine 
acabou e os recursos, que existem, estão paralisados por questões 

ideológicas. Agora, se a gente subir a grua e olhar o macro, 

deveríamos estar comprometidos a criar condições melhores 
para tudo. À extrema direita está no poder e penso também 
nos desastres sanitário, ambiental, em como a pobreza aumentou 

de forma agravante, no fim do Bolsa Família Na tragédia da 
incompetência, da ignorância e do atraso que nos rodeia. 

VOCÊ SENTE QUE SEU OFÍCIO FICOU, POR TUDO ISSO, 

MAIS NECESSÁRIO? 

Sem dúvida. Na novela, no filme, no teatro, em um poema, 

proclamamos o que não pode continuar como está. Criamos 

memória, inventamos um mundo como ele poderia ser. Está duro, 
mas também bonito demais ser artista aqui e agora. É muito difícil 
perceber que tratar do humano, do que move decisões, políticas e 
intimas, possa ser percebido como algo menor. Mas tenha certeza 

de que isso diz mais sobre quem olha para a arte desta maneira do 

que sobre quem a faz, ou a absorve. 

POR OUTRO LADO, VOCÊ DISSE TER DESDE CEDO CERTA 

INTIMIDADE COM O FIM. ESSA SABEDORIA DE ENTENDER QUE 

TUDO ACABA SE REFINOU COM O TEMPO? 

Acho que sim. E, apesar de tudo, de tudo mesmo, que a gente 

conversou, este é um grande momento para ser mulher. 

Sim, ser mulher é diariamente lutar contra forças que tentam 

te diminuir, te desmerecer, te confundir, te enfraquecer. 
Mas temos estudado, aprendido. Estamos mais fortes. & 
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COMPORTAMENTO 

ARA 
AVARIA 

O MOVIMENTO DA BELEZA NATURAL, TÃO FALADO DURANTE O 
CONFINAMENTO.. SERÁ QUE PERSISTE NESSE VERÃO MAIS FLEXÍVEL? 

Por ISABELA CABAN 



FOTO DE SHER SANTOS 

m tempos de quarentena, muito se falou 

sobre a valorização da beleza natural das 
mulheres, Foi preciso encarar o espelho 
sem tantos recursos disponíveis e passar 

d a conviver com fios brancos, unhas sem 

esmalte, rostinho lavado, sobrancelhas 

desalinhadas... E não é que uma boa 

| "parcela gostou e deu voz ao movimento? 
Agora, após quase dois anos dominados pela pandemia da Covid, 
o Rio surfa em uma crescente exibilização com o avanço do 
número de vacinados. As máscaras estão caindo (calma, tem um 

sentido figurado aqui... Liberadas apenas ao ar livre e, mesmo 

assim, todo cuidado é pouco)! O ponto é: a tal aparência 'como 
vim ao mundo" vai se sustentar? Como as mulheres estão deixando 
a quarentena rumo ao verão carioca, estação mais sedutora do ano? 

Segundo a empresa de pesquisa global Euromonitor, a volta ao 

“normal” está acelerando o mercado brasileiro de saúde e beleza, 
com expectativa de fechar o ano com crescimento em tomo 
de 4,6%. Nos salões e consultórios dermatológicos, as agendas 

encheram. Recuperar o tempo perdido? A dermatologista Denise 
Barcelos afirma, sem titubear, que a preocupação com a aparência 
e a busca por tratamentos aumentaram muito, Porém, com uma 
percepção nitida de que há uma nova forma de se cuidar, como 
reflexo desse período. O excesso de preenchimento vem dando 
lugar a recursos bem mais voltados para viço, textura e firmeza 

da pele. “Arrisco dizer que a artificialidade dos rostos iguais vai 
finalmente ceder para a naturalidade sim. Na minha clínica, a 
procura está maciça nesse contexto. As pessoas me pedem para 
derreter os excessos de preenchimento e cuidar verdadeiramente 
da qualidade da pele. Não dá mais para adiar uma beleza 
consistente, não adianta só empurrar poeirinha para debaixo 

do tapete... A pandemia trouxe, a meu ver, uma luz e mais 
consciência sobre a necessidade de um organismo mais saudável, 
que respondera muito melhor aos tratamentos para estimular 
colágeno. Não à toa essa procura por meditação e ioga deu 

um boom depois de meses de isolamento”, defende a médica. 

A antropóloga Mirian Goldenberg estuda o tema e recorre, 
entusiasmada, à palavra “explosão” para definir o periodo atual. 
Para ela, o desprendimento dos padrões de beleza se disseminou 

fortemente com a pandemia. “A maior queixa das mulheres na 

quarentena foi a de que se sentiam sobrecarregadas, precisando dar 

conta de tudo e de todos. Nesse cenário, tiveram que reconhecer 
prioridades e deixaram um pouco de lado os rituais de beleza. 

Por outro lado, foi libertador! Muitas já queriam assumir cabelos 
brancos, por exemplo, mas não conseguiam porque há 15 anos, 

isso era raríssimo, visto como desleixo. Agora, o maravilhoso é ter 
modificado algo que era desviante, considerado feio. Não é só 
aceitar. é enxergar como bonito. Mudou o olhar. E o importante 

não são quantas mulheres já se libertaram, mas como... Estão 
militando””, comemora Mirian. A antropóloga traça uma relação 
com sua tese de doutorado sobre Leila Diniz como a protagonista 

“O IMPORTANTE NÃO 
SÃO QUANTAS MULHERES 
JÁ SELIBERTARAM, MAS 
COMO ESTÃO MILITANDO” 
MIRIAN GOLDENBERG, ANTROPÓLOGA 

de uma revolução, causada quando ela apareceu com a barriga de 
grávida para fora, em 1971: “Não foi apenas uma moda, representou 
uma libertação, e todo um contexto que mudou depois. Não dá 
para comparar Leila a nada, mas há algo similar acontecendo. 
Pode deixar a celulite aparecer, as rugas, os brancos e ser atraente, 

feminina. O que quero ressaltar é que esse movimento começou 
há muito tempo, uns 20 anos, mas agora ex-plo-diu”. 

Empresa especializada em previsão de tendências de 

comportamento e consumo, a WSGN endossa a teoria de 
que algo mudou no conceito de autocuidado feminino — o 
que não significa o desinteresse por cremes, tintas e tratamentos. 

Só que existe um olhar holístico em alta, envolvendo a relação 

da beleza com o bem-estar mental e enaltecendo a estética 
natural. Seguindo essa linha, faz sentido a queda nas vendas 
de maquiagens enquanto as de skincare sobem. O batom até 
que vem esboçando reação. Com o uso de máscaras, fácil 
compreender por que o item ficou em baixa — um decréscimo 

de 29% nas vendas em 2020 (maior do que os 18% da categoria 

maquiagem), de acordo com a ABIHPEC (Associação Brasileira 

da Indústria de Higiene Pessoal, Perhimaria e Cosméticos). 
Mas de abril para cá, a procura pelo batom começou a subir. 

A atenção se voltou para os olhos e as s mulheres aprenderam a 

pintá-los, observa o cabeleireiro e maquiador Fernando Torquatto, 
que nota ainda que elas chegam ao salão com o desejo por uma pele 

leve em termos de textura e frescor. “A palavra para descrever esse 
momento é liberdade, Reparo um conforto maior com sua própria 
identidade, sem preocupação em agradar grupos. Tem muito a ver 
com a pandemia. Depois de experiências com a finitude, as pessoas 

começaram a se tratar melhor”, diz Torquatto. O cuidado agora, 

ele acrescenta, é para a ditadura da beleza não ter mudado de lado. 
A revolução é poder ser livre, fazer escolhas — não vale transformar 
esse movimento em uma prisão ao contrário. “Quem se sentir 

bonita com cabelo branco, está ótimo. Mas quem não quiser, tudo 

bem. Não podem começar a ser julgadas por isso”, alerta. 
A pensadora e especialista em educação Rona Hanning traz a 

filosofia japonesa para enriquecer a discussão. Tema de uma de suas 
palestras, o wabi-sabi é a estética da imperfeição, ver beleza onde 
normalmente se enxergam defeitos. “Tudo a ver com o que estamos 

vivendo. As flores secam e aparecem suas nervuras, ficam lindas. 
Por que temos que tapar tudo? Tem uma indústria que 
compreende a beleza como burlar o tempo. Esconder as marcas, 

cicatrizes... Nesse pós-confinamento, estamos vendo manifestações 
enérgicas contra isso, quebramos um padrão. Toda crise estabelece 
novos paradigmas. Esse movimento veio para ficar”, crava Rona. & 
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FESTA NA 
FLORESTA 
INSTITUTO VIDA LIVRE, QUE ATUA 
NA RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS 
SILVESTRES, GANHA SEDE NO HORTO 

Por EDUARDO VANINI| Fotos JOÃO VITOR RUDE 

O WhatsApp de Roched Seba é quase uma central dos bichos 
que vivem nas matas cariocas. Cotidianamente, pipocam por lá 

as demandas mais inusitadas envolvendo aqueles que o criador e 

diretor do Instituto Vida Livre considera os primeiros habitantes 
da cidade. “Pode ser um gambá preso no forro de uma casa, 
um jacaré dentro de um condomínio, um tamanduá no Jardim 

Botânico ou até um bem-te-vi que apareceu no apartamento de 

alguém”, narra. À julgar pela demanda, este domingo é, então, o 

que se pode chamar de dia de festa na floresta. O projeto voltado 
à captura, tratamento e soltura de animais encontrados em 

situação de risco passa a ocupar um casarão no Horto, com 

uma estrutura capaz de atender até cinco mil bichos por ano, 

Criado em 2015, o instituto é viabilizado por meio de um 

grupo de empresas, apoiadores e patronos anônimos e famosos, 

como Ney Matogrosso e Bruno Gagliasso, que garantem as 

áreas de solturas. À ideia, segundo Roched, é suprir a carência 

de atendimento nessa área, já que o poder público não consegue 

atender a todas as demandas. “Nosso papel, porém, não é tomar 
o lugar de ninguém. É trabalhar junto com os governos federal, 

estadual e municipal”, afirma, citando parcerias com o Ibama e 

a Prefeitura do Rio. “Vivemos numa região biodiversa e, muitas 

vezes, sabemos pouco sobre esses animais. Mas uma cidade 

mais atenciosa com os bichos e as árvores é, consequentemente, 

mais atenta às pessoas.” 
Para dar conta dos nobres hóspedes que vão passar pelo local, 

o projeto foi todo desenvolvido pela arquiteta Bel Lobo, uma das 

parceiras da iniciativa. Além de abrigos para espécies de diferentes 

portes, o espaço tem uma sala equipada para o atendimento 

veterinário. Afinal, já saíram de lá um tucano que recebeu uma 

prótese no lugar do bico e, mais recentemente, Murilo, uma rara 
preguiça-de-colei ra, que foi encontrada na estrada e devolvida 

à natureza em três dias. “Sempre damos nomes, mas a nossa 

intenção não é humanizá-los, e sim deixarmos bem clara a 

individualidade e a importância para a natureza”, comenta Roched. 
O trabalho carrega ainda um viés filosófico. “Quando ajudamos 

um bichinho a ser livre, estamos valorizando, de alguma maneira, 
a liberdade de pensamento e de existência” & FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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- ELA APRESENTA FARM - 

Solzão estã 
onno maiô 

(R$269) 

Chapéu de 
tecido floral 
(R$ 298) 

[a 

à poe To 

| 
€ =| 

Maiôcom 
mix de Y 
estampas 

be (R$ 329) 

Corelistras 
no vestido 
(R$ 369) 

A estação mais esperada do ano bate à porta, e a gente deixa 

o sol entrar. Com a chegada do astro rei, rouba a cena uma 

relação de peças imperdíveis reunidas nos achadinhos de 
Natal da Farm. São roupas e acessórios ideais para presentear 

quem se ama, atravessar as festas de fim de ano e brilhar no 

verão. T-shirts com dizeres, como “banho de mar, mergulho 

dentro de si”, biquínis com estampas divertidas, maiô que 

anuncia “o solzão”, vestidos soltinhos no corpo e chapéu 

de tecido floral, entre outras peças, fazem parte da lista 
alto-astral. Siga o sol com estilo, conforto, cores e amores. & 

Guarda-chuva 
SigaoSol 

(R$149) FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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Canga 

Bolsa que vira ' em tons 
vibrantes 

toalha (R$ 149) N rd 

Duo: 
vestido 

ebolsa 

térmica 

(R$ 279 
e RS 149) 

; gq 

PITT MLAMLALAM ABALA DAMA O dá 
7, pad a sds a DA 

, e T-shirt e A 
No clima: t-shirt Banho temática (R$ 119) 
de Mar (R$ 139) 

Xadrez e bananano 
biquini retrô (R$ 298) 

Tons de rosa e laranja na 
bermuda tropical (R$ 249) 
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A ARTISTA VISUAL PAULA COSTA ABRE NOVO 
ATELIÊ, NO LEBLON, E CRIA INSTALAÇÃO 
NOS QUATRO AMBIENTES DO ESPAÇO 

PorISABELA CABAN!| Fotos PRISCILLAHAEFEL| 



aula Costa abre a porta dos fundos e logo 

surgem, atrás, uma cozinha rosa, um 

barulhinho de água da fonte (feita no 

tanque da área), e a frase em néon, fixada 
na parede entre duas samambaias: “É 

preciso ter e ser coragem”. A artista visual, 

de 40 anos recém-completados, acaba 

de transformar um charmoso e pequenino 

antigo-apê-térreo, no Leblon, em seu ateliê, 

cheio de bossa, aconchego, delicadeza e 
feminilidade. “Tem duas semanas que ficou 

pronto. I para receber clientes mas também 

quero que vire um espaço colaborativo, 
de encontro de artes, de mulheres, atrizes, 

escritoras, com leituras de textos e 

experimentos”, sintetiza, empolgada. 

Ainda na cozinha, dois grandes quadros 

em destaque representam a série “Slice of life”, 
São esculturas de plantas e frutas em fotos, 
como uma forma de conservar sua obra, 

marcada pela natureza 

viva e a condição 

etêmera. Boa parte de sua O banheiro virôu 

arte traz flores e folhas instalaçã 
bordadas com palavras 

de múltiplos significados, 

que secam e sofrem 

modificações, sendo 
finalizadas pela ação do 
tempo. “Acredito que o meu 
maior repertório éaminha 

historia de vida. E a morte 

dança na minha vida desde 
que sou pequena. Perdi pai 

e mãe ainda muito jovem (de 

forma traumática, sobre a qual 

prefere não falar), além de 

meus avós. Sempre percebi a 

elemeridade, sempre fez parte 
de mir”, explica. 

A artista convida a 

continuar a visita e revela uma 
sala surpreendente, mteiramente vermelha — teto, piso e 

paredes. Tecidos pendem de cima formando uma instalação 
com um balanço. Na parede, uma composição de quadros de 

rosas (vermelhas!), que fizeram parte de uma exposição em 

Miami, em 2018, recebem luz de um projetor. Em cada uma, 

a sugestiva mensagem: dance. “Aqui é como se fosse meu 

coração, À ideia foi propor um ambiente interativo, para 

assistir a performances, se aconchegar no balanço, sentir 
e se conectar com seu próprio corpo”, instiga. 

Tudo ali foi feito a seis mãos. Paula não queria arquitetos e 
encontrou no Instagram o que buscava: as designers de moda 

Madé Vieira e Natália Coutinho, ambas com experiência em 

VM (visual merchandising) de marcas como Farm, Richards 

e Reserva. “O apartamento da década de 1970 estava muito 

detonado e um caminho foi recorrer à cenografia, sem 

precisar de uma grande obra. À gente seguiu com a Paula, 

então, da forma como costumamos fazer com as marcas. 

Mergulhamos em sua 

história e em seu trabalho 

para materializar sua alma 

no lugar. O resultado é uma 

imersão em Paula Costa”, 

orgulha-se Madê. 
Em cada sala, uma 

sensação diferente. No 
cômodo ao lado, o escritório 

tem clima de ateliê botânico. 

O armário de madeira velho 

ganhou pintura verde-babosa 
e uma das paredes, um jardim 

vertical apenas com vasos de 

vidro e plantas de água. Há 
mais obras expostas e um 

bocado de memória afetiva, 

como o caderno que 

pertenceu a sua mãe, emoldurado em uma caixa 

de acrílico. “Minha mãe foi costureira, e eu aprendi 
a bordar com ela. O que eu não sabia, minha irmã 

me contou depois, era sua paixão por flores, olha 
isso! Ela foi o que hoje seria chamado de lower 

designer. E esse caderno traz desenhos e 

anotações desse universo, 

Último ambiente do apartamento, o banheiro 
também revela uma instalação, com iluminação 

baixa e páginas de livros penduradas em 

diferentes formas. Um trabalho totalmente 

manual, que começou com a escolha de títulos 
apenas de autoras mulheres. Páginas foram 

arrancadas, tingidas em uma cor de vinho 

tinto e, depois, fixadas uma por uma. 

“Precisávamos tirar a cara de banheiro velho sem danificar 

os azulejos. Levamos 12 horas para fazer”, conta Madê. 

“PERDI PAIE MÃE AINDA MUITO 
JOVEM, ALÉM DE MEUS AVOS. 
PERCEBI A EFEMERIDADE, 
SEMPRE FEZ PARTE DE MIM” 
PAULA COSTA, ARTISTA VISUAL 
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De volta à cozinha, Paula serve café em xicaras antigas 

estampadas de flores e lembra a trajetória, Formada em 

Marketing, ela ingressou na Farm, chegou à direção da Fábula, 
e de lá saiu para abrir seu próprio negócio, de móveis autorais. 
“Trabalhar com mobiliário é um loucura, percebi que passava 

mais tempo na logística para tudo funcionar do que no criativo”, 

observa. Assim, voltou para o mundo da moda até parar tudo, 

quando a carreira deu uma guinada, em 2016. 

Com o apoio do músico Rodrigo Suricato, com quem 

é casada há 10 anos, Paula se fechou em um quarto de casa 

em busca de um rumo para acarreira. “Bolei um ensaio 

fotográfico, espalhei essas fotos no quarto e ficava olhando, 

confrontando minhas dores. Ali, eu já estava lazendo 

“A PAULA É UMA ALMA GENTIL, 
UMA PESSOA QUE PROVOCA 
AMORE AFETO, EISSO 
TRANSBORDA NA ARTE DELA" 
LARISSA BRACHER, ATRIZ 
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Na sala 
vermelha, 

as flores com 
asugestiva 
mensagem 
bordada: 
“Dance” 

performance e não sabia”, recorda. Entrou no curso 

de pintura, desenho e vídeo instalação na Escola de Artes 

Visuais do Parque Lage, e assim foi nascendo a Paula artista 

multimídia. A primeira exposição aconteceu em 2017, no 

EMCB (Espaço Movimento Contemporâneo Brasileiro), no 

Horto, quando a curadora Cristina Burlam aqui se encantou 

com a “delicadeza da folha bordada com palavras certeiras 

e poéticas, projetando uma experiência renovada que oxigena 
a arte”, como escreveu Cristina. 

Fã do trabalho da maça, a atriz e preparadora de elenco 

Larissa Bracher enxerga na obra a suavidade e a força de sua 

personalidade: “A Paula é uma alma gentil, uma pessoa que 

provoca amor e afeto, e isso transborda na arte dela. Reúne 

vigor — é uma intervenção lorte — em uma rosa delicada, 
em uma Hor”, define Larissa, que coordena a Casa Bracher, 

em Ouro Preto. 

Paula respira fundo, olha para a frase em néon na parede, 

tirada de uma de suas obras, e controla a voz embargada: 
“Esse lugar é muito simbólico, está tudo reunido aqui. E é 

realmente um ato de coragem para mim, coragem de agir 

com o coração”, conclui, saboreando o novo ateliê. & STYLING: MATHEUS MARTINS | BELEZA:FERNANDA SUZ 7 | TRATAMENTO DE IMAGENS GABRIEL COUTINHO 
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DEPOIS DE UM TEMPO 
LONGE DOS PALCOS, 

A CANTORA DEIZE 
TIGRONA LANÇA 

MÚSICA, MERGULHA 
NAS ARTES VISUAIS E 

PREPARA SUA 
AUTOBIOGRAFIA 

Por EDUARDO VANINI 

Foto LUCAS SILVESTRE 

o e 

a == = - z . E E e * 

a 

O edi o 

o TT oO mr Du e ii 

O é ” E 

38 REVISTA ELA 



FOTOS:MARCELO FRANCO E REPRODUÇÕE & 

amais subestime uma mulher determinada 

a viver intensamente, Depois de ter os 

lançamentos musicais de 2020 frustrados 
pela pandemia e ser ela própria afetada pela 
Covid-19, Deize Tigrona resolveu cair na 

estrada como nunca havia feito. “Tinha uma 
grana guardada e, quando me recuperei, botei 

uma mochila nas costas e fui para São Paulo”, 

narra a cantora, de 42 anos. De lá, seguiu para o Nordeste, 
de onde voltou somente seis meses depois. “Achei que fosse 
morrer e já tinha ficado um tempo parada por causa de uma 

depressão. Quando me recuperei, estava em processo de 

separação e com uma gana de viver. Meti o pé na estrada.” 
Para fazer a viagem, Deize, que é servidora da Comlurb 

no Hospital Municipal Lourenço Jorge, tirou uma licença 

não remunerada e deixou os filhos, João Rafael, de 13 anos, 

Jessica, de 14, e Joice, de 19, com o pai. “Filho cresce e 

não carrega a gente quando chegamos a certa idade. Não 
me senti culpada em fazer isso. Até porque, como sempre 

digo, eu os crio para o mundo, quero que tenham esse 
olhar também”, diz. 

ip pção Ea 
As CHdnÇças , por Std VEZ, ps 

viram a mãe voltar renovada. 

“Disseram que até a minha 

pele estava diferente”, conta 

= 

a carioca, Na volta para casa, 

ela descobriu que a sua música 

“Sadomasoquista” estava estourada, 
“Primeiramente, um amigo me 

contou que estava tocando muito em Barretos. Depois, 

viralizou no TikTok. Já vim do Nordeste com essa fala de 

que eu estouraria este ano, mas não sabia que seria com esta 

música.” O tom de surpresa se deve ao fato de os versos “Vem 
de chicote, algema/ Corda de alpinista/ Daí que eu percebi/ 

Que o cara é sadomasoquista” foram lançados originalmente 

em 1999. “Achava que não ia dar certo por causa da corda 

de alpinista”, confessa Deize, sobre a faixa. Já a versão que 

viralizou neste ano foi produzida em 2015, por André Pinho, 
com remix de "S&M”, de Rihanna. 

Agora, a funkeira acaba de lançar uma terceira releitura 

da canção, dessa vez, como artista da Batekoo Records, com 

direito a um clipe sensual, em que aparece de lingerie em 

cenas de dominação. “Vou seguindo a minha autoestima, 
sabe? Sou bonita, meu corpo é lindo e acho que merece ser 

mostrado. Não sei o que as minhas tias pensam e tenho 

alguns amigos CTIStãos que ficam meio sem saber o que dizer, 

mas não estou nem aí”, diverte-se, 

O jeito desenvolto para lidar com o 

corpo parece reverberar o apreço pelo 
sexo como tema e pelos palavrões como <a (4 
forma de expressão. Nada disso, ela 

afirma, é por acaso. “Tenho admiração 

pelas pessoas que falam palavrão, 

porque são libertas e se sentem 

avontade. Do mesmo jeito, falar 

sobre sexo é libertador, já que 

o tema ainda é tabu. Quando 

menstruei, por exemplo, 

minha mãe nem conversou 

cena gociipede 

“sadomasoquista” 
e capa do sinóle 

Vagabundo” 

e aê 

sobre isso comigo”, recorda-se. 

Em meio à onda de 

otimismo depois que chegou 

do Nordeste, Deize tem 

encontrado também novos suportes para 

escoar sua potência criativa. Ela integrou, este ano, a 

segunda turma da residência de Pesquisa em Artes do Museu 

de Arte Moderna do Rio, expôs uma instalação no Studio 
OM.art, no Jockey, e participou, no começo do mês, do 

Festival Novas Frequências, em solo carioca. Enquanto isso, 

prepara também uma autobiografia, “Já escrevi 55 páginas”, 

adianta, sobre uma história que, a despeito dos 20 anos 

de carreira na música, ainda renderá muito mais. & 

“ADMIRO AS PESSOAS QUE 
FALAM PALAVRÃO, PORQUE SÃO 
LIBERTAS E SE SENTEM À VONTADE. 
DO MESMO JEITO, FALAR SOBRE 
SEXO É LIBERTADOR” 
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ARQUITETA TRAZ O CONCEITO 
JAPONÊS DE'CAT CAFE' PARA ORIO, 
E ABRE DUAS LOJAS COM FELINOS 
E COMIDINHAS DIVERTIDAS 

Por LIVIA BREVES | Fotos LEO MARTINS 



AMOR DA MINHA 
VIDA É UM GATO 

Us espaços 
tem eritreti) 

14 aiinhãõs 

eles brincarem 

uem chega ao Gato Caté, em 

Botafogo, não é recebido apenas pela 

garçonete. Os gatos Jade, Renzo, 

Julieta, Malu, Pix, Tesouro e Micaela 

também dão as boas-vindas a quem 

entra. Essa história de brincar com 

os bichinhos durante o café fez 

sucesso. Tanto que, agora, a marca 

abre nova loja, no Via Parque, 

na Barra. O ponto de Botafogo 

já estava pequeno, com fila na porta, e recebendo clientes 

de todos os cantos da cidade”, diz a arquiteta Giovanna 
Molinaro, criadora do espaço e catlover. 

Aideia surgiu quando ela estava em uma viagem ao 

Japão, onde os cat cafes são sucesso e trazem um conceito 

terapêutico. Quem já visitou um deles garante que tomar 

um espresso enquanto afaga a barriga macia de um gatinho 

confere relaxamento extra. De fato, o ronronar de um felino é 

uma das coisas mais gostosas de se ouvir. “Quis abrir esse tipo 

de café no Brasil, um país onde existem mais de 10 milhões 

de gatos abandonados”, ressalta Giovanna, que projetou 

o ambiente com móveis pintados de rosa, bem kitsch. 

OS GATOS SÃO SELECIONADOS 
POR UMA ONG DE REABILITAÇÃO 
DE ANIMAIS DE RUA: NOVENTA E 
CINCO BICHOS FORAM ADOTADOS 

“> 

sa 

ind 

feed mig 

Todos os gatinhos que estão no salão podem ser 

adotados (desde a abertura da primeira casa, em julho 
de 2020, noventa e cinco animais já ganharam um lar). 

Eles chegam ali por meio de uma parceria com a ONG 

Focinhos de Luz e recebem todos os cuidados e atenção 

para terem bem-estar. À loja da Barra ainda terá novos 

produtos, como o Patolito, um snack especial para os 

felinos. Mas, claro, também há comidas para humanos. 

Além de vários tipos de café, lattes e cappuccinos, 

tem waffle, biscoitos, torradas, cookies e brownies 

deliciosos e em formato de... gato! « 

O ambiente 
E OOo 

Clarinio 

“— dealizadi 

para relaxa 

OS CIENtes 
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REALIDADE EM CORES 

er a série “Colin em preto e branco” 
foi uma das mais gratas surpresas que 

os algoritmos do streaming puderam 
me trazer. Passou, literalmente, um 

filme na minha cabeça. O mais 
próximo que cheguei de Colin 

Kaepernick, ex-jogador da NFL, Liga 

Nacional de Futebol Americano, foi 
quando trabalhava na Burrel Communications, em Chicago. 

Nessa agência de publicidade, trabalhei sob o comando de 

McGhee Williams e Fay Fergusson, duas mulheres negras, e foi 

uma experiência fundamental na minha trajetória profissional, 

Lembro sobre o quanto reforçavam com o cliente a necessidade 
de terem Kaepernick como porta-voz, Eles eram fãs de seu 

posicionamento. Seu talento, resistência e discurso me fizeram 

passar a admirá-lo, mesmo sem conhecê-lo muito na época, 

Isso foi em 2013, e estávamos preparando uma campanha 

com o icônico quarterback, Ele já tinha um posicionamento 
forte antes mesmo do conhecido ato de se ajoelhar, em 2016, 
na hora do hino nacional americano. Com os joelhos no 

chão, alegou que não se levantaria para cantar o hino 

de uma nação conhecida por matar pessoas negras. 
Kaepernick foi muito criticado por sua atitude, e atos 

políticos foram proibidos em eventos esportivos da Liga. 

Mais tarde, o contrato do talentoso atleta em seu pleno auge 
não foi renovado e causou um grande debate sobre o quanto 

os esportistas podem se manifestar diante de questões políticas. 
Lembro-me também que Tom Burrell, 

fundador da agência, dizia que negros não 
poderiam ser vistos como pessoas brancas 

pintadas de preto. Aquela frase que me 
causava tanta dúvida no início, aos poucos, 

toi sendo elucidada com o desenrolar 
da minha vida. Passei a entender que 

a cor da pele e caracteristicas físicas das 
pessoas impactavam diretamente nas 
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experiências e não eram meros aspectos estéticos. 

O primeiro episódio da série questiona fortemente a lógica 

do poder branco nos esportes. Uma das primeiras cenas 
compara os testes físicos aos quais são submetidos os jogadores 

negros das mais diversas modalidades esportivas às avaliações 
de força eque Us escravizados passavam. Sempre pensei HCSses 

mecanismos de pesagem é OuUtTos procedimentos como uma 

espécie de objetificação. Ver isso tão bem ilustrado reforça o 
quanto ainda temos e precisamos repensar esta continuidade 

de hábitos escravocratas, revestidos de modernidade, enquanto 

são apenas repetições do passado. 

Também ressoou muito em mim a reflexão da palavra “thug”, 

bandido em tradução para português, termo usado até pelos 
pais adotivos do Kaepernick, um casal branco. É como a mãe 

o descreve quando, na adolescência, o rapaz escolhe usar 
tranças, Seu pai chega do Sadi COMO argumento “ue Le 

preocupação com a estética causava uma fadiga de decisão 
no seu cérebro. Ou seja, desperdiçava energia cerebral em 
penteados em vez de concentrá-la na performance esportiva. 

O jovem Kaerpernick se espelhava no irreverente astro 

de basquete Allen Iverson, que usava tranças não apenas 

como algo estético, mas como um discurso de resistência. 
Kapernick em preto e branco é um retrato de um filme 

a cores em curso que encontra ressonância em diversas 
trajetórias negras brasileiras. Quem quiser entender a 

necessidade de luta por uma sociedade antirracista para 

além da superfície deve correr para assistir. & 

mm JUMADAS PRIMEIRAS CENAS 
COMPARA OS TESTES FÍSICOS 
AOS QUAIS SÃO SUBMETIDOS 
OS JOGADORES NEGROS ÁS 
AVALIAÇÕES DE FORÇA QUE 
OS ESCRAVIZADOS PASSAVAM ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 

SRA, 4,4,4,4,4,0,0. 



APRESENTADO POR CAROLINA HERRERA 

VillageMall ganha árvore de 
Natal da Carolina Herrera 

ÍCONE DE ELEGÂNCIA, A MARCA AMERICANA TRANSPORTA 

O LUXO DA MAGIA NATALINA DE NOVA YORK PARA O RIO 

“51 oi ao embalo de uma emocionante apresentação 

À * daCameratada Orquestra Sinfônica Jovem do 

Rio de Janeiro que o primeiro piso do VillageMall, 

E na Barra, recebeu da grife Carolina Herrera uma 

enorme árvore de Natal, de oito metro de altura, no comecinho 

de dezembro. Conhecida por suas campanhas mundiais 

sofisticadas e inesquecíveis, a marca americana adaptou o luxo 

de suas icônicas embalagens vermelhas em contraste com o 
branco da neve, típicas de um tradicional Natal em Nova York, 

para o Rio, criando um resultado impactante e inesquecível. 

A ocasião, que contou com as presenças da atriz Camila . 

Queiroz, da modelo Daniella Sarahyba, da empresária o Ri a RA dei di PR e: = 
Paula Aziz e das influenciadoras Jade Seba, Luiza Sobral 4 st aaa des; à Ruiz 

e Dandynha Barbosa, toi acompanhada de uma série de | E cus TH TG cr a | 

eventos musicais que celebram a época mais mágica do ano. 

Com isso, os clientes do Village Mall também foram 

agraciados, aos sábados, com shows do Trio Bossa Jazz, às 

18h, bem em frente à árvore. A última apresentação acontece, 

aliás, no dia 18 e promete inspirar toda a celebração desta 
A influenciadora Jade 

: Seba marco da pre eds qu nO | 

temporada de união, harmonia e, é claro, muitos presentes! lançamento da árvore da” 

Dona das clássicas e queridinhas linhas 212 — que refletem 

toda a natureza sedutora € a energia jovem e vibrante de 

Manhattan —, CH também traz descontração às fragrâncias 

Good Girl. O revolucionário perfume é altamente sensual, 

com seu frasco exclusivo em formato de um stiletto, que já 

Carol na Herrera - E 

recebeu vários prêmios de design. Já a linha masculina Bad 

Boy, igualmente poderosa, traduz todas as facetas da 
masculinidade contemporânea: é heroica e sensível e, 

ao mesmo tempo, poderosa e empática. 

Recentemente, Carolina Herrera também teve 

seu debut internacional no universo da beauté 

com sua primeira coleção de maquiagem, única, 

original e customizável a gosto e estilo de cada 

consumidora. Cada batom ou pó compacto 

podem ser personalizados em várias opções de 

cores e estampas, como verdadeiras peças de 
arte. Sem dúvida, são presentes de Natal que 
vão impressionar, e muito! 

O periume Good Girl é uma das 

apostas da Carolina Herrera para 

presente de Natal 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAB.GLOBO.COM . 



PERDI UMA 

PARTL DE Mid 

E LEMAdLA. 

Em Perdi uma parte de mim e renasci, Paola Antonini 
conta de forma sensível e honesta a sua história de vida 
após ser atropelada na porta de casa, aos vinte anos, e 
tera perna amputada. Desde que sofreu o acidente, ela 
passou a ser uma voz ativa ao mostrar seu dia a dia nas 

redes sociais e conquistou milhões de seguidores. 

À autora doará os royalties deste livro para o 
instituto Paola Antonini, que atua proporcionando a 

reabilitação de pessoas com deficiência física. 

0006 
preray qglobolivros.com.br NAS LIVRARIAS E EM E-BOOK GOBOLIVROS 



SHUTTFRSTDCM 

NTÃO, | 
Por LARISSA LUCCHESE 

NATAL 

50 SUGESTOES DE 
PRESENTES PARA 
FAZER BONITO 

NODIA 25 



PRESENTES 

5: 

dy dos. O modelo flat 
* com estampas bizantinas 

garante conforto sem 
perder o estilo. 

Sandália, Dolce & Gabbana, 
preçosob consulta 

” 

46 REVISTA ELA 



ISPÍRITO [8B..24 45 
| 

JFLO9E FOTOS DE DIVULGAÇÃO (PRODUTOS) 

hoy ++, a | eeores fortes 
HH Wa, ma E du EN napassarela 

1, Bicicleta, Maria Filó x Blitz, R$ 8.590. gm ? / A+ do desfile da 

+, - 2, Anel, Antonio Bernardo, preço sob = | k Black Fashion 

J AD consulta. 3. Relógio, Monte Carlo, e : - ” Movement 

a e A R$ 560. 4. Camisa, Handred, E = A Paio E E 
E R$ 520. 5. Copos, Atalaia, — 1 
st R$ 79,99 na Americanas. 6. Saia, dl 

C&A, R$179,99. 7 Livro, “Meio 

Sol Amarelo”, de Chimamanda, 
R$ 72,90 na Janela Livraria. 

8. Espumante, Chandon, R$ 26,90 
na Wine. 9. Mochila, Fiállráven, 
R$ 799 na Cicero Papelaria. 

10. Perfume, Hugo Boss, R$ 319. 
11. Brincos, Joya, preço sob consulta. 

[| IO ps 
GETTITIMAGES (MO 



PRESENTES 

DIS 
SIRVA NÃO 

1.Livro, “Adultos”, de Marian Keyes, R$ 59,90 na 

Banca Bossa. 2. Perfume, Saint Laurent,R$ 529 

na Época Cosméticos. 3. Vestido, Animale, R$ 1.298. 
4. Sandália, Schutz, R$ 340.5. Brincos, TiffanyãCo., 

preço sob consulta. 6. Camisa, Richards, R$ 598. 

7. Bermuda, Oficina Reserva, R$ 499. B, Espadrille, 

Havaianas, R$ 99. 9, Relógio, Rolex, preço sob 
consulta. 10. Vinho, Perrier 

A 4d Bi Jouet, R$ 3.200 no Cidade id 

sdt-4) 
E, 11. Fone, Apple, 

Vo preço sob 

consulta. 12, Anel, 

E i Jová, preço 
sob consulta. 

o a Jardim Fashion. 
da 

Look total 

branco com 
transparências 

ii O 
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PRISSENTES 

VAICOM 
IROIBIO, 
A bolsa saco de 

lona com detalhes em 

couro éa cara do verão 

2022.0 modelo val 

bem da caminhada 

no calçadão ao 

sr lpalalaloDejaiddolg- ir) 

Bolsa, Mr. Cat, 
R$ 499 
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O verão 2020 
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1. Ki Limão Siciliano, Granado, R$ 112. 

2. Cesto, Amoedo Home Decor, R$ 386,90. 

3. Foto, série “Meu Rio", de isabel Becker, 
R$ 1100 no aisabelbecker 4, Balanço, 
Cândida Machado na Tidelli;, preço sob 

consulta. 5. Maiô, Rio Summer, R$ 202. 

6. Chapéu, Lenny Niemeyer, R$ 728. 
FAS ATA TER e aE: 
Pro, Apple, preço sob consulta. 

9, Perfume, Ralph Lauren, R5 499 na 
Sephora. 10, Livro,"Cartas para minha 

avó”, de Djamila Ribeiro, R$ 34,90, na 

Argumento. 11. Camisa, Oficina Reserva, 
R$ 399.12. Relógio, IWC Schaffhausen 

na Sara Joias, preço sob consulta. 

E E] 

GETTY IMAGES (MODELO) EFOTO 

DE LIVULGAÇÃO (PRODUTOS) 
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PRESENTES 

Coleção de 
verão 2022 da 
Miu Miu: bos 

dose de brilho 
e silhuetas dos 

o anos2000 

PARA MR 
BRILHAR 

1. Sandália, Manolita, R$ 689,50. 
2. Bermuda, Foxton, R3239. 

3. Bolsa, Carol Arrigoni, R$ 550. 
4. Blazer, Oficina Reserva, R$ 1.699. 

5. Perfume, Carolina Herrera, oa DEnad, CU tá 

R$ 619. 6. Vestido, Armani , À ro Jim 
Exchange, R$1.500. 7. Vestido, co A o o 
Maria Filó, R$ 679.8, Tênis, Vert, md M ":ê Ea 

R$ 540.9. Poltrona, Jader “O dad à a 
Almeida, preço sob consulta. = ed Ze 

10. Relógio, Michael Kors, preço A DE 
sob consulta. 1. Manual da vida, q SE 
“A descoberta”, parceria da Ana — pe 7" dra 
Raia com o MH Studios, R$ 325. E. he 

, = 
É 

Fo 

mo 
Ni 
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“ Alémde 
garotos- 

| propaganda, 
Cauã e Isabeli 
são sócios da 
grife carioca 



EOTOS DE DIVULGAÇÃO 

NOVOS 
EX-MR.CAT, ADRIANA SVARTSNAIDER 
LANÇA MARCA DE SAPATOS COM 

FOCO NO CONFORTO SEM | 
ABRIR MÃO DO DESIGN o 

Mãe de duas meninas — Isabela, de 7 anos, e Julia, de 5 —, 

Adriana Svartsnaider arriscou dia desses ir a um casamento com 

“sapatos dramáticos”. Queria fazer um statement. A conta, 
segundo ela, chegou na manhã seguinte. Os pés estavam com 

bolhas de sangue e não conseguiu 

brincar com as filhas — ficou de 

molho, literalmente. “A beleza não E A Ve 

pode vir a qualquer preço”, diz a | a Nas E NY | 

designer carioca, que acaba de lançar Isabeli é a musa da marca. Ao lado, 
a Svarts, marca de calçados com foco a designer Adriana Svartsnaider 

no conforto, “O que não significa que 
abri mão de um bom desenho, ainda 

que o maior salto da coleção de estreia 
seja de oito centimetros.” 

O MAIOR SALTO 
DA COLEÇÃO 
DE ESTREIA 
DA NOVA 
ETIQUETA 
CARIOCA É DE 
8 CENTÍMETROS 

Aos 40 anos, Adriana é uma 

profunda conhecedora do métier. 
Nasceu praticamente na fábrica da 
Mr.Cat, grife fundada por seu pai, Ari 
Svartsnaider, há quatro décadas. “Em 

2019, finalizamos a venda da etiqueta 

e nos retiramos. Em novembro do ano 
passado, comecei a arquitetar esse 

negócio, conversando com pessoas e 

traçando metas e estratégias. O papo ficou 

sério e consegui alguns investidores. Meu 

pai, aliás, não tem nada a ver com a história. 

Há um contrato que o proibe de ser concorrente da Mr.Cat.” 
Além da venda de atacado, a marca inaugura esta semana 

sua primeira loja, no BarraShopping. O ator Cauã Reymond 

e a supermodelo Isabeli Fontana são os “musos” da grife, 
“E também são meus sócios”, entrega Adriana. “Desejava ter 
Cauã e Isabeli na campanha, mas não tinha verba para pagar 

os cachês. Então, ofereci essa parceria. Eu já tinha o não 

como resposta, estava atrás do sim... Deu certo”, acrescenta 

a carioca, sem dar números da participação da dupla. 
Para 2022, a designer planeja a expansão territorial 

da marca. Abrirá loja na Tijuca — franquia — e mudará o 

endereço da sede para a Barra da Tijuca. “Nosso escritório 
no Leblon ficou pequeno. Queremos mais.” & 
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MODA 
Por GILBERTO JÚNIOR 

POTÊNCIA 
DIGITAL 

Rumo ao universo do metaverso, Sabrina Sato é 

a primeira apresentadora brasileira a lançar uma 
influenciadora virtual, a Satiko. O avatar vende 

seu lifestyle nas redes sociais, mostrando 

interesse por moda e beleza “Já nasce 

encorajadora, vai estimular as pessoas a 

correrem atrás do que desejam, a confiarem 

nelas mesmas”, diz Sabrina PESE Po 

A QUATRO MÃOS 
Cria do Veste Rio, o estilista Marcelo Von Trapp acaba de lançar uma coleção 

de óculos em parceria com a Zerezes. Segundo Hugo Galindo, sócio e diretor 

criativo da marca de acessórios, essa collab foi “uma forma de tugir de tudo 

que costumava fazer”. “Em termos técnicos do produto. as quinas vivas, cores 

saturadas e rebaixos nos óculos se conectam aos plissados e colorido do 

Depois de um longo e tenebroso inverno 

pandêmico, a Valentino celebra a vida em sua 

coleção prê-spring 2022 A bolsa da temporada tem 

logo dourada, corrente e vem carregada na tinta, 

de tão vibrante que é Preço: R$ 16.500. 
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trabalho do estilista. Isso [ez com que chegássemos ao produto final 

totalmente diferente e potente”, explica Hugo. Preço: R$ 540. 

PEÇA 
AUTORAL 

A desigrer de joias 
Carioca Livia Canuto 
mirou a arte de Lygia 
Clark na coleção Obra 

viva "A partir de um 
fio de prataou ouro, O 
cliente se torna coautor 

de seu acessorio, 

manipulando o metal 

ecrando a forma que 
desejar” diz Livia, que 

tematelêno Leblon 
Tel: (21) 2537 6359. FOTOS DE DIVULGAÇÃO 



e so 

PATRICIA E FLAVIO, 
MORADORES DE BOTAFOGO 

MODA, GASTRONOMIA, SERVIÇOS 
E UMA VISTA DE TIRAR O FOLEGO. 

TUDO I55S0, NO CORAÇÃO DE BOTAFOGO. 

ad; NCAR | Es AF NANHOE BOTAFOG 
PRAIA SHOPPING 



MÉTICOS QUE PERFUMAME AJUDAM A CONSERVAR A MATA ATLÃ 
PESA á E 

O nim NINÍmIO 
DION=SI=A 

Quer presentear e fazer bem ao 

planeta? A coleção Folha Imperial 
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Mata Atlantica, dá conta do recado. 

A marca fez parceria com a ONG 

SOS Mata Atlântica e vai doar 5% 

do total das vendas da coleção para 

a conservação do bioma. Na foto, 

sabonete liquido + hidratante (R$ 68, 

o kit), ouo de velas (R$ 86, o kit) e 

colônia + sabonete em barra (R$ NO, 

o kit/ granado.com.br). 
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CASA, PELE E BANHO 
Referência em produtos para a casa, com louças e perfumes para o ambiente, 

a marca Tania Bulhões estende sua atuação para o autocuidado com a 
recêmi-lançada Tania Pele. São sete produtos hidratantes, como sabonete 

líquido corporal hidratante, óleo de banho, creme de mãos e hidratante 

firmador, para serem usados durante e depois do banho. A ideia é transformar 

este momento num verdadeiro ritual. Para isso, a fragrância de rosa chá 
toi a escolhida pelas propriedades hidratantes, antioxidantes e devido 

ao aroma relaxante. Os cosméticos são veganos e possuem o selo PETA, 

comprovando serem cruelty-free, Na foto, o óleo de banho hidratante 
(R$ 160/loja.taniabulhoes.com.br/pele ou no Village Mall, 1º piso). 
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ENERGIAEDETOX 
EMSANTA TERESA 
A partir de quarta-feira, o Retiro Spa 
Urbano Per Vivere Bene ganha novo 

formato no Hotel Santa Teresa 

MGallery Além da estreia da “sala de 
cuidados”, 05 programas passam a 

incluir hospedagem de dois a quatro 

dias. Às terapias vão de consulta de 

ayurveda passando por escalda-pés e 

loga, além de detox e norte feminina. 

Informações: (27) 99979-6777 

ESTRELA DA 

NDDD 
Mirella Qualha (Siamirella), 

de 20 anos, é uma das 
indicadas na categoria Trava na 

Beleza do TikTok Awards, que 
acontece quarta-feira, em SP. 

Com 2 milhões de seguidores, 
a paulista é conhecida pelas 
makes iluminadas e coloridas. 

io 
“NAT U RAIS 

A dermatologista Larissa Oliveira lançou 

o e-book “Do |t yourself” com receitinhas 

caseiras para a pele e para o cabelo, 
Entre elas, uma máscara hidratante para 

os fios à base de coco. “Misture uma colher 

de sopa de oleo de coco, um abacate 

maduro e 100m! de leite”, diz Larissa. 

“Aqueça na temperatura de 50 graus 

por dois minutos e despeje num frasco 

com o auxílio de um funil. Aplique depois 

do xampu e deixe agir por 30 minutos 

Lave novamente e passe condicionador. 

Enxague com água fria”, conclui a médica. 
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BIALILZA 

Hebe Camargo, Álvaro Morte como professor de "La casa de papel”, Dona Hermínia, lan 
Somerhalder como Damon de"The vampire diaries”, Ana Maria Braga e a própria Leticia 

A LER 14 
A CAR 
COMSETE MILHÕES DE SEGUIDORES 
NO TIKTOK, LETÍCIA GOMES E 

FENÔMENO NA INTERNET AO SE 
TRANSFORMAR EM CELEBRIDADES 
POR MEIO DA MAQUIAGEM 

Por MARCIA DISITZER 

60 REVISTA ELA 

la já virou Ana Maria Braga, Dona 
Hermínia e Hebe Camargo. Fenômeno 

da maquiagem artística na internet, a 

de seguidores no Instagram e sete 

milhões de fãs no TikTok. 

“Comecei a me maquiar bem 

novinha. Em 2015, descobri que queria trabalhar com isso”, 

conta. À primeira transformação — em Jack Sparrow, de 

“Piratas do Caribe” — veio em 2016, inspirada pelo vídeo 

da beauty artist italiana Lucia Pittalis. Deu certo. 

A partir de então, não parou mais. “Sinto mais facilidade 

em me transformar em quem acompanho, mas também 

atendo a pedidos dos meus seguidores e a interesses de 

trabalho”, conta a maquiadora, que utiliza técnicas de 

contorno, luz e sombra. “Chego a gastar oito horas em cada 

uma.” Para Letícia, a maquiagem é um instrumento de 
autoestima. “Consegue mudar o astral, é terapêutico.” & 

paulista Letícia Gomes. de 27 anos. vai 

fechar 2021 com mais de quatro milhões 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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Av. Ayrton Senna, 2159 - Barra da Tijuca 
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QUE HA DE MELHOR EM GASTRONOMIA, DESIGN, VIAGEM E LIFESTY 

PorL | BREVES 
E LUCIANA FRÕES 



GáRBIDO (RETRATOS RODRIGO AZEVEDO (PRATOS) E PEDRO KIRILOS (PORTA) 

PURO 
GUIMAS COMEMORA 40 ANOS 

COM NOVOS PRATOS, MAIS LUGARES 
AO ARLIVRE E À SEGUNDA GERAÇÃO 
DE MASCARENHAS NO COMANDO 

A bandeira dos 40 anos do Guimas já está balançando 
no teto. Só que, dessa vez, foi Bebel Mascarenhas quem 

costurou à mão e deu continuidade ao trabalho de Tintim, a 

matriarca que deixou saudade na Gávea depois de seu trágico 

assassinato nas ruas do bairro, em 2014. Era ela que 

costurava ano a ano uma flâmula comemorativa da casa 

inaugurada dia 10 de dezembro de 1981. Difícil existir algum 

carioca que não tenha uma história com o Guimas. De um 

desenho feito com o giz de cera nas mesas ou uma noitada 

animada, lá já foi e ainda é ponto de encontro de gerações. 

O restaurante na Gávea nasceu como a extensão da casa de 

dois grandes amigos, Ricardo Guimarães e Chico Mascarenhas, 
ambos comilões, bons anfitriões, que resolveram juntar seus 

nomes (Guimas vem daí) e, em 2011, passou a ser gerenciado 

por Domingas Mascarenhas, filha de Chico, e Tintim. No final 
de 2018, ela se mudou para Portugal e a irmã Luisa, que era 
hostess no período da noite, assumiu o posto. A terceira, Isabel, 

se juntou em 2019, quando comprou a metade da sociedade 

dos Guimarães e virou uma casa mais familiar ainda. 

Para comemorar o aniversário, amanhã novos pratos chegam 

com tudo. E são perfeitos para serem saboreados na varanda e 

no charmoso puxadinho ao ar livre. Sob a consultoria da chef 
Claudia Mascarenhas, cunhada de Chico (não falamos que é 

tudo em familia”), novidades como a salada de siri com 

carpaccio de maçã verde, tirinhas crocantes de palmito e 

cenoura, folhas e brotos; o porquinho da fazenda, uma bochecha 
de porco estufada e que derrete na boca com musseline de aipim 

e minilegumes orgânicos; e as vieiras grelhadas com risoto verde, 

molho bisque, cubinhos de palmito e brotos de coentro. “Nossa 

família ama cozinhar, estamos sempre inventando algo. São 

pratos que fazemos em nossas casas”, conta Bebel. + 

E VERÃO BEM ERECCO: 
LA il (AAA, DOI PRESSA Za 

ne aii j | À | ' li A 4% N — | E F 

Mi À E À e A La a ta o 4 À E Es FA 

É MUIDADACADA TDÊC MECEC 
Em Mi f % Toa I a ta À a | 

nova 

eloa diInna 

mm ligar 
1 Ly Ei 

rar 

REVISTA ELA 63 



GOURMET 

ue, 

64 REVISTA ELA 

Ao longo dos 40 anos, a casa fez história com seu 

inusitado perfil, uma mescla de bistrô parisiense com boteco 

luso carioca, Um dos pratos que não sai de cena é arroz 

de pato do Chico, receita que foi das festas de familia para 
o salão. Quando abriram, o ponto escolhido não ficava 

no burburinho que é hoje. Era uma pequena loja, que 

comportava enxutas 30 mesas, numa rua escondidinha e 

residencial da Gávea. À área era tão familiar, que ao baterem 

a carne do bife à milanesa, o morador do andar de cima 

reclamava do barulho. A solução foi só servir o prato até as 

22h, prática adotada durante anos, até o vizinho se mudar. 

Não faltam histórias para contar da casa, das gravatas com 

estampas divertidas dos garçons (que, vale lembrar, estão 

lá há décadas) aos clientes que ocupam suas mesas. Semana 
passada, o cartunista Jaguar, de 89 anos, estava lá. Histórias 

são muitas. Adriano de Aquino (1945-2007), amigo e 

frequentador dali, uma vez comparou o Guimas a um 

tradicional bar parisiense: “É o nosso Coupole!”, sentenciou. 

Foi ele que deixou pintada em uma das paredes da casa o 
mais icônico personagem de sua obra: o cachorro Rex. 

No salão, aliás, há desenhos de Chico Caruso, Roberto 

Magalhães, Miguel Paiva e outros tantos bons de traço 

que se juntaram e renovaram o espaço 

Ainda no começo de tudo, afora os amigos que iam ali tomar o 

bullshot, drinque com caldo de carne imbatível; o paté caseiro com 
conhaque ou o pato da lazenda no mel é acompanhado de arroz 

de péra. Uma recordação é sobre um cliente solitário que tinha o 

costume de ocupar uma das mesas do salão. Comia, bebia, pedia 

a conta e voltava no dia seguinte. Tempos depois, Chico descobriu 
de quem se tratava: era o Apicius, pseudônimo do Robertinho 

Marinho, um dos maiores críticos de restaurantes da época. 

Talvez para preservar esse tesouro que ele havia descoberto, 

o crítico, por um bom tempo, optou por não escrever uma linha 
sequer dali. Até a tarde que pediu ao garçom a nota fiscal, 

prenúncio de que o Guimas finalmente ganharia as páginas do 

jornal. Pronto. E assim não só a identidade do cliente foi revelada, 

como nunca mais a casa deixou de lotar. De um dia para o outro, 

virou o restaurante mais popular da Zona Sul. Até hoje, algumas 

coisas não mudam: a casa cheia, a toalha xadrez e os lápis de cera 
para rabiscar o papel sobre a toalha. Ah, e os clássicos ainda são 

os mesmos: continuam idênticos o filé à milanesa com salada 

de batata, o picadinho de mignon com farofa, banana frita, arroz, 
feijão e ovo frito e o bacalhau à Brás desfiado com cebola, alho, 
ovos, salsa e batata palha. & 
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PRIMA DELLA CREAZIONI 
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PorLÍVIA BREVES 

OBRADE 
ARTE, 
Uma árvore açucarada em 

forma de presente, Na caixa e 
tudo. Essa é a proposta do 

Gold Christmas criado pelo 

Casal Garcia, famoso pelos 

TO DAS A 4 H (O RAS bolos de casamento: Uma das 

opções é a massa branca com 

DO (DUASMAR|AS, TOMAS RANGEL(PDROO 

AMIGO), RODRIGO BARIONOVO(LE DEPANNEURIE BRUNO GERALD (BRÁZ) 

= | 

O Natal com doces lindos e deliciosos da Duas “ADDCMOCAO RR cs teia; para 
Marias, confeitaria das sócias Maria Nabuco e Maria reina pica Enem EP cai ERRO C "URAIS Encomendas até o dia 18 Pia, está cheio de novidades. Os bolos Dia. com massa ESLULIUR 

pelo (21) 99627-6537, 
FOTOS DE RODRIGO AZEV 

branca e recheio de morango, é Noite, na cor azul 

e massa de nozes com doce de leite, deixam a mesa ADA IA 

linda (R$ 320, cada, ou R$ 600, a dupla). Eles ainda FARA IUDA 

são decorados com itens dourados e pinheirinhos. A FrAMILIA > , 

Um charme. Outras dicas são a torta mousse ECEIAS E ( A AA | 

guirlanda três chocolates e o pão de mel natalino RR esse dE Sl | | 4 | »| E) A 

de doce de leite. Os pedidos podem ser feitos RA ZH Ed AA iii Eee 

até o dia 21 pelo telefone (21) 99874-954. OU PERNIL 

PORCO EM 
QUATRO VERSÕES 

O Porco Amigo abr:u agenda de 
encomerdas para as celas de Natal 

e reveillon No cardápio, quatro 

versões diferentes da carne 

de porco, tem leitão assado, pernil, 
tombo e tender. Todos com dois As cestas da | 
acompanhamentos e molho. Raphs's encantam a família inteira. 
Os preços variam de R$130a R$ 1320. Esta da foto é a Bau (R$ 350), com pães 
Sobremesas também estão dentro: de mel, brownies e boneguinho de chumbo 

tem pudim (R$ 48) e rabanada com de chocolate. Nesta semana, a marca está 
creme inglês para a sobremesa com uma pop up store no Rio Design Leblon, 
(R$ 38, com quatro) Encomendas até Fora de lá, aceita encomendas até o dia 
o dia 19 pelo telefone (21) 2137-4963. 16 pelo telefone (21) 3576-9008. 
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FAZENDO PARTE DA SUA HISTÓRIA 

Nascida no Rio de Janeiro, a história da Rede e da 

Cidade Maravilhosa estão conectadas por momentos de alegrias, 
vitórias, superação, fé e muito trabalho. 

Agradecemos e homenageamos todos os clientes, colaboradores 
e parceiros, que ajudaram a escrever a nossa trajetória de sucesso. 

WINDSORHOTEIS 

(1) /windsorhoteis | windsorhoteis.com 



CEIA COMPLETA 
A banqueteira Manu Mello preparou uma mesa recheada para 

encomendas natalinas. Há pedidas como bacalhau Gomes de Sá 

(R$ 480), que traz postas generosas, confitadas em azeite de 
oliva, azeitonas portuguesas, batatas salteadas, brócolis e cebola 

e o chester à moda caipira (R$ 460), um dos pontos altos da 

ceia, orgânico e temperado com vinho branco e tomilho fresco, 
recheado com farofa úmida de castanhas de barú do Cerrado. 

Em edição limitada, tem o porquinho inteiro ao leite (R$ 720), 

assado lentamente e glaceado ao molho de rapadura e batatas 
rústicas, E tem doces também: a torta folhada de frutas 

vermelhas (R$210) é um hit. Encomendas: (21) 98195-8805. 

mm |O URAS MIL 
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Uma paixão as casinhas 

de brownie com doce de leite 
(R$ 50 cada) da Louzieh 

Doces, em Ipanema. 

Confeitadas com renas, papai 
noel e outras miniaturas fofas, 

deixam as produções lindas 

À marca ainda tem outros 

docinhos, como pinhas, 

bombons, paçoca coberta 
com chocolate e a árvore 

de chocolate recheado 

com brownie e doce de 
leite (R$ 50, com 7 cm). 

Encomendas: (21) 99494-2667 

SOBREMESAS 

VEGANAS 
Veganosnãoficamde 
fora dos doces natalinos. 
Na Conflor, entre várias. 
delícias, tem um Búche 

de Noel (R$148, com 
12 fatias) que está lindo. 
Feito com massa 
debaunilha, recheio 

de brigadeiro de 
nozes e cobertura de 
“ganache de chocolate. 

Encomendas pelo site 
conflorvegan com br. 

UM CLÁSSICO 
Sempre delicioso, O panetone 
da Bráz (R$ 124, com lkg), com 
massa de fermentação natural e 

recheado com gotas de chocolate 

e laranja italiana cristalizada, além 

de cobertura de amêndoas, esta 

de volta. À venda na pizzaria do 

Jardim Botanico ou no delivery 
(21) 2535-0687. FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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A irreverência é 
uma marca dos 
móveis da grife 
que chega ao 
Rio, na Barra 

= 
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E NADA 
BÁSICA 
MARCA LUXURY ABRE SUA PRIMEIRA 
LOJA NO BRASIL, NO CASASHOPPING 

Por LÍVIA BREVES 

Os móveis divertidos da Luxury chegaram ao Rio, no 
CasaShopping, na Barra. Com lojas em Londres, Paris, Nova 
York e Valencia, essa é a primeira da América Latina. A grife, 

que representa 12 marcas, trouxe oito delas para cá e cerca de 
3 mil produtos, todos com uma estética que vira o centro das 

atenções dos ambientes. “A Luxury escolheu o CasaShopping 
e o Rio como o primeiro ponto da América Latina por 

acreditar que a nossa cidade combina com o bom humor e a 
irreverência dos móveis do grupo português 

Covet House, Embora a âncora seja a marca 

Boca do Lobo, vale conhecer também as 

outras sete linhas representadas por aqui que 

já estão virando objetos de desejo dos 

projetos dos arquitetos”, diz Eduardo 

Machado, superintendente do shopping. “A 

Luxury agrega valor ao mix 
do CasaShopping à medida que acompanha 

e complementa o padrão das marcas 
internacionais já presentes no mall”, finaliza. 

Além da Boca do Lobo, tem criações 

Delightfull, Brabbu, Luxxu, Essential Home, 
Rug's Society, Pull Cast e Maison Valentina, 
que trazem móveis € acessórios como estantes, 

aparadores, mesas, luminárias, tapetes 

e puxadores de diversos estilos, do clássico 

e artesanal a itens de alta tecnologia. & 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES OU RESERVAS ENTRE EM CONTATO: 
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PAISAGENS DESCRITAS EM CLÁSSICOS 
DA LITERATURA, VISITAS A VINÍCOLAS 
PREMIADAS, NOITES REVIGORANTES EM 

HOTEIS DE CHARME E UM NOVO JEITO DE 
CONHECER PORTUGAL: SOBRE DUAS RODAS 

Por CAMILA LIMA 
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A vista do Rio 

“orere um dos 

afluentes do Tejo 



FOTOS DE JOSE VICENTE 

TODOS OS TOURS, REALIZADOS 
TANTO AO NORTE QUANTO AO 
SUL DO PAÍS, SÃO FEITOS A 
BORDO DE MOUNTAIN BIKES 
ELÉTRICAS DE ULTIMA GERAÇÃO 

o romance “A cidade e as serras”, 

uma das obras-primas da literatura 
do século XIX, Eça de Queirós 

narra a volta do personagem Jacinto 
à sua terra natal, região às margens 

do Rio Douro e ao Norte de 
Portugal. Pela rica descrição do 

escritor, fica tácil imaginar a 

extensão das quintas espalhadas pelo caminho, o trajeto 
ingreme que o protagonista da trama percorre até sua antiga 

casa e o delicioso aroma do frango atolado com favas, prato 

típico da região que lhe é servido assim que retorna ao país. 

Um tour de bicicleta de 195 km pela região (dividido em 

cinco dias de viagem) é o jeito perfeito de reviver essa história, e 

de descobrir muitas outras. E, mais ainda, fugir do turismo óbvio 

e desbravar Portugal de ponta a ponta. No passeio do Douro, que 
liga Baião a Almeida e recupera passagens da obra de Eça, 

chega-se à mesma casa retratada no livro, lugar onde hoje 

funciona a Fundação Eça de Queirós. No restaurante Medieval, 
onde se termina o trajeto do dia, o prato servido acaba sendo o No meio do 
mesmo frango descrito na obra. A hospedagem acontece em mugimo n : teis 

Ps da ; ; É aah erestaurantes 
lugares distintos, entre aldeias medievais. A principal delas, sofisticados 

localizada na Vila Marialva, é um hotel revigorado pela hotelaria 

de luxo e mantido em segredo para evitar a massificação 
turística. Todos os tours, realizados tanto ao norte quanto ao sul 

do país, são feitos a bordo de mountain bikes elétricas de última 
geração, de pedal assistido. As bikes elétricas, que vêm ganhando 

novos adeptos e evoluindo a cada ano, é que possibilitam 

desbravar tantos terrenos pedalando — e aproveitar a variedade 
de paisagens, com montanhas, planícies, parques naturais, 

bosques, lagoas, praias arrebatadoras e vilarejos idem. 
De uma maneira mais técnica, as bicicletas contam com 

suspensão total e quadro de aluminio, o que garante leveza 

ao modelo. Além disso, o impulso “extra” vem do pequeno 
motor entre os pedais, com quatro níveis de ajuda. “O motor 

nos dá força para encarar as subidas ou as partes que mais 

exigem em termos físicos. Dessa maneira, mesmo um 

percurso longo, repleto de altos e baixos, é feito com 
tranquilidade. Dá para aproveitar a paisagem que, por sinal, 
emociona”, conta José Carlos de Avila Betencourt, um dos 

turistas adeptos deste tipo de viagem e que já contabiliza 
experiências em três roteiros distintos pelo país. + 
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VIAGEM 

Hotel Casas 

com Estória, 

abaixo, lojinhas e 

getalhe do trajeto 
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COM PERCURSOS ENTRE 60 kKkM 
E 390 KM, HÁ OPÇÕES PARA 
INICIANTES E PARA QUEM JÁ 
CURTE UM PEDAL; EM COMUM, 
OS CENÁRIOS IMPRESSIONANTES 

Os grupos podem ser de quatro a oito pessoas, Os detalhes 

do percurso são mantidos em segredo absoluto durante toda 
viagem: antes de embarcar na aventura sabe-se dponas Q 

roteiro eleito, a quantidade de dias que estará fora e o ponto 

de chegada. O resto é feito para surpreender. “O que importa 

é que cada um aproveite a natureza e surpreenda-se com as 
opções gastronômicas e de hospedagem que aparecem no 

decorrer do caminho”, explica João Pedro Oliveira Lopes, da 

Bike in Portugal, empresa com sede em Lisboa e que desde 

2013 é expert neste tipo de atividade, 
Outro dos passeios mais procurados é o que desbrava a 

Serra da Estrela, ponto mais elevado da Portugal continental 

e onde a neve toma conta da paisagem de dezembro a março. 

O percurso, que chega a alcançar a região bem próxima à 

fronteira do pais com a Espanha, contempla aldeias 
escondidas no meio do nada, em cidades muradas. É repleto 

de altos e baixos e reserva no caminho surpresas como a 
cidade de Almeida, lugar que resistiu às invasões francesas. 

São 370 km de pedal, também divididos em cinco dias. 

Para os aficionados por natureza, O programa que acontece 

às margens do Rio Zêzere, afluente do Tejo, é a escolha 
perfeita. A água, que nasce na Serra da Estrela a partir do 

degelo, percorre as mais diferentes paisagens naturais 

portuguesas e, na maioria das vezes, atravessa regiões quase 

desérticas. À viagem é realizada nos 390 km que 
acompanham o rio e também em cinco dias. O mais 

surpreendente é deparar-se com restaurantes e hotéis de 
charme no meio do nada, impressionantes tanto pela 

descoberta quanto pela infraestrutura. Há também roteiros 
menores, ideais para quem deseja se familiarizar com a ideia 

de viajar de bicicleta. O tour in Dão, por exemplo, acontece 
às margens de clássicas ferrovias do início do século XIX, na 

região central do país. São 60 km na ida e outros 60 na volta, 

divididos em dois dias. O hotel-butique eleito para o passeio, 

Casas com Estória, é um dos pontos altos do roteiro. 
A paixão pela gastronomia é um uníssono entre quem viaja 

por Portugal, e aqui esse momento vai além dos sabores. As 

refeições acontecem sempre em paisagens estonteantes, muitas 

delas ao ar livre e em Patrimônios da Humanidade. Durante o 
dia, são mais leves, para aguentar o ritmo da pedalada. Eventuais 

piquemques surpreendem no meio dos trajetos, com cardápios 

muito bem elaborados, que incluem entrada, prato principal e 
sobremesa. O atleta-turista pode, inclusive, trocar 0 isotônico por FOTOS DE DIVULGAÇÃO 



A obra de Eça 
de Queirós; 

o frango com 
favas típico 
da regido e 
uma estação 
de trem 

algum dos vinhos mais disputados da peninsula ibérica. À noite 

entram em cena os jantares ainda mais especiais, que podem 

tanto visitar receitas tradicionais do país, quanto embutidos e até 
mesmo o bacalhau. Um dos destaques da Serra da Estrela, por 

exemplo, Êo jantar que acontece no Hotel São Lourenço, onde 

funcionava uma das primeiras pousadas de Portugal e com vista 
para o Vale Glaciar. Desvendar os sabores do restaurante, sob 

comando do chef Manuel Figueira, adepto da cozinha molecular, 
é uma experiência. 

Visitas a quintas produtoras de vinhos e azeites, duas 

das maiores riquezas portuguesas, também são pontos 

dos programas. Algumas das vinícolas, por sinal, estão 
fechadas ao público geral e permitidas apenas a esse tipo 

de turismo. À visita à Quinta da Covela é uma. Basta um 

brinde por aqui ou nas outras experiências vínicas ao longo 

do caminho para ter certeza de que viajar é preciso. 
E, pedalando, pode ser ainda melhor. & 

NO MEIO DOS PASSEIOS, 
RESTAURANTES E HOTÉIS 
SOFISTICADOS FAZEM 
PARTE DA PROGRAMAÇÃO: 
ACHADOS IMPERDÍVEIS 
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COMO É GOSTOSO 
ESTAR DE VOLTA! 
O Rio Gastronomia 2021 já começou e está cheio de 

atrações e sabores incríveis, com mais espaço e mais 

charme. Um programa delicioso para curtir com a família, 

com os amigos e também a dois. E este ano com uma 

novidade que vai deixar a galera nas alturas! 

17/12 tw? Aulas com grandes chefs 
Festa PLOC 

“? Uma programação musical de primeira 

“? Quiosques de restaurantes e trucks famosos 

“? Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

“7? Um ambiente delicioso e muito alto astral 

4 E uma novidade incrível: Roda-gigante de 20m de altura 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mm Saúiba mais em 

riogastronomia.com (Driogastronomia 

Potrocinio — 

Naturgy y Ccatola SEBRAE 

Porceno Ticketeno Oficial 

9 Se food fi Llingressocerto SINDAIEO, suiciis 



CRÔNICA 

BRUNO ASTUTO 
bruncastutolegrnailcom 

ARANHA SILENCIOSA 

wa ois séculos neste domingo do 

| nascimento de Gustave Flaubert, 
| escritor que me tornou um viciado em 

literatura, a partir do qual comecei a 
| ganhar meu sustento como professor de 

francês e que ditou minha intolerância 
4 quase diabética a romances açucarados. 

Há exatos 30 anos, minha tia Mimi 

- me levou ao cinema para assistir a “Madame Bovary”, com a 

magnifica atriz Isabelle Huppert no papel-título da pequena 

burguesa Ema, devoradora de históricas românticas impossíveis. 
Tomada pelo enfado da mediocridade do seu cotidiano e do 
marido médico certinho do interior, ela se lançou numa 

tormenta de festas, adultérios, dívidas acumuladas junto a 

agiotas por causa de ensandecidas compras muito além de 

suas posses, Terminou, coitada, suicidando-se com arsênico, 
veneno preferido da era vitoriana, numa morte lenta e horrível. 

Corri para a livraria em busca do original, 
Com a precisão cirúrgica de um filho de médico na descrição 

dos detalhes, Flaubert inaugurava assim o realismo. “O autor, 
em sua obra, deve ser como Deus no universo, presente em toda 
parte e visível em nenhuma”, escreveu ele a uma amante, Louise 
Colet. O livro, publicado inicialmente em fascículos numa 

revista, acabou levando-o aos tribunais. Cartas de leitores 

denunciavam a imoralidade da protagonista, “a quem nem 
mesmo a santa maternidade a salvou do ardor pela luxúria 
e o consumo”, como se ser mãe fosse o derradeiro prazer de 

uma mulher. Os inquisidores queriam-porque-queriam saber 
quem seria a mulher que teria inspirado Flaubert a escrever 

aqueles horrores, lesando a moral, os bons costumes e a religião, 
ao que o réu respondeu: “Bovary sou eu”. Foi absolvido, 

e a batalha judicial acabou tornando-o o best-seller de 1857. 

Há quem considere a obra, por causa do castigo final, de um 

machismo absoluto, A maioria, no entanto, enxerga em “Madame 

Bovary” uma espécie de “O segundo sexo” 

do século XIX, não apenas por ter permitido 
a mocinha desejos sexuais e a busca pelo 

prazer e pela autodeterminação, como 

também por ter desnudado a impossibilidade 

78 REVISTA ELA 

de ela se desvencilhar do destino que lhe foi imposto pela sociedade 
patriarcal — Ema via nos homens pelos quais se apaixonou a única 

saída para deixar a vida banal e previsível a que a condenaram. 

“Sua vida era fria como um sótão com a claraboia voltada para 
o norte, e o tédio, qual aranha silenciosa, tecia-lhe à sombra a sua 

teia em todos os cantos do coração”, lê-se no livro, “Os burgueses 
admiravam-lhe a economia; os clientes a polidez; os pobres a 

caridade, todavia, ela fremia de desejos, de raiva, de ódio. Aquele 
vestido de pregas escondia um coração revoltado, e aqueles lábios 

tão pudicos nada revelavam de seu íntimo tormento”. A crítica do 
escritor recaia também sobre os padrões de felicidade e amor 
retratados na literatura romântica, que convidavam as mulheres a 
sonhar com o impossível. “Minha pobre Bovary talvez esteja 

sofrendo e chorando em vinte vilarejos da França ao mesmo 

tempo, nesta mesma hora”, desabafou ele muma outra carta a Colet. 

O impacto do texto foi tamanho, que ensejou até a criação 
de um termo psicológico: bovarismo, espécie de condição 

daqueles que alimentam desejos para além de suas condições, 
que sucumbem a devaneios intangíveis à realidade e os vivem 

como se estes existissem de fato, perdidos entre a ilusão e a 

aspiração. Nesta obra seminal do realismo, Flaubert foi genial 
ao criar uma heroína... do irreal, 

Sua “pobre Bovary” está hoje não apenas em vinte vilarejos, 

mas no mundo inteiro, obcecado pelo romance digital das ilusões 

de riqueza, magreza e hedonismo, construido sobre os perfis 
anônimos, os avatares mascarados com filtros cintilantes e a 
indiferença, sustentada por algoritmos amorais, às sutilezas da 

realidade. Como bem definiu Mario Vargas-Llosa, “em Madame 

Bovary, vemos os primeiros sinais de alienação que se apossaria 

de homens e mulheres nas sociedades industriais: o consumo 
como válvula de escape para a ansiedade, a tentativa de 

preencher com objetos e os outros o vazio da própria existência”. 
No bicentenário do grande escritor, sua obra nunca 

toi tão atual. Bovary somos nós. & 

mm SUA “POBRE BOVARY” ESTÁ HOJE 
NÃO APENAS EM VINTE VILAREJOS, 
MAS NO MUNDO INTEIRO ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 
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ALA, BARRA! 

Fala, Barra! P14 

As cartas encaminhadas ACADEMIA ZONA SUL 
aos Jornais de Bairro DA CACHAÇA WEEK: 

(Rua Marquês de Pombal ETASCADO COMÉRCIO 
25, 4º andar -CEP 

20230-240 e falabar- FILHO D'MÃE DÁ DESCON- 
raB'ogloba com.br) PROMOVEM TOSAOS 

devemser assinadas e. EVENTOS LEITORES 

assim coma os e-mails, 

conter nome completo, ESPECIAIS ATÉO DIAI9 

endereçõe telefone do 

remetente. Quando o 
texto não for suliciente- 

menteconciso, serdo 

publicados os trechos 

mais relevantes. 

oglobo.com.br/rio/bairros 

O GLOBO - BARRA DA TIJUCA, JACAREPAGUÁ, RECREIO, SÃO CONRADO, VARGEM GRANDE E VARGEM PEQUENA 
BANGU, BARRA DE GUARATIBA, CAMPO DOS AFONSOS. CAMPO GRANDE, COSMOS, DEODORO, GUARATIBA, INHOAÍBA, JARDIM SULACAR MAGALHÃES BASTOS, PACIÊNCIA, PADRE MIGUEL, Capa 

PEDRA DE GUARATIBA, REALENGO, SANTA CRUZ, SANTÍSSIMO, SENADOR CAMARÁ, SENADOR VASCONCELOS, SEPETIBA, VILA MILITAR E VILA VALQUEIRE Trecha danificado do calçadão 

Editor rmesponsáved Milton Camon Filho [mi toncêóglabo cór,br) Edições impróssa a on-line: Lil an Fernandos [hianogisbo com br) Diagramação: Ligia Lourenço da Avenida Lucio Costa, entro 

Telntones: Redação: 2534-5000, r 5M0S/S12A Publicidade: 2534-4355 Faturamanto: 2534-5424 Crédito: 2534-5860 Endereço: Rua Marquis de Pomba: 25 4º andar -CEP 20230-240 os postos Te R. 

E-mail: talabarrsogiabo com br FOTO DE BRENNO CARVALHO 

VOGUE = VOGUE 

Espaços natalinos assinados 
por grandes nomes da Todo domi 

RIQUANIL A A Sessões às 16h & 18h 
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EVENTO 

No último dia, Bienal terá 
debates em formato híbrido 
Site continuará a ser abastecido com novos conteúdos após fim da feira 

MAÍRA RUBIM 
mara sebimBoglobn com br 

Hº é o último dia para 
aproveitar a 20º Bienal 

Internacional do Livro defor- 
ma presencial, no Riocentro, 

ou on-line, já que pela pri- 

meira vez a mostra conta 

com formato híbrido e trans- 
missão das mesas de debate 
no hub Bienal 360º, hospe- 

dado nosite do evento, 

A programação oficial co- 

meça às 1lh, no Pavilhão 
Azul, com Lua Oliveira, cria- 

dora da biblioteca comunitá- 
ria da Ladeira dos Tabajaras; 

o escritor Otávio Júnior; o 

ator Antonio Fagundes; e o 

humorista Fábio Porchat fa- 
lando sobre a paixão pela lei- 
tura, com mediação do cine- 
asta Paulo Halm. As 13h, o 
novelistaGilberto Braga será 

homenageado em uma mesa 

com Fernanda Montenegro, 

que estará on-line; os auto- 
res Ricardo Linhares e Silvio 

de Abreu; e o jornalista Mau- 
rício Stycer. A mediadora se- 

rãa pesquisadora Bia Corrêa 

do Lago, 

O tema das 15h será “Invi- 
siveis” com jornalista Caco 
Barcellos, que também esta- 

rá on-line; o etnólogo Julia- 
no Spyer:; o ativista social 

Rene Silva, fundador do jor- 

Fernanda Montenegro. Atriz participará de mesa sobre Gilberto Braga 

nal“Voz das Comunidades”: 

eavereadora Erika Hilton, 
com mediação do jornalista 
Edu Carvalho, Os convida- 
dos vão falar sobre formas de 
potencializar as chamadas 

“maiorias minorizadas” e 

promover o diálogo em tem- 

pos de polarização. 

Quem não puder aprovei- 

tar a Bienal do Livro hoje po- 
derá continuar acompa- 

nhando novidades e dis- 
cussões do mercado editorial 
no site do evento: a proposta 
da organização é que ele seja 
abastecido constantemente 

com novos conteúdos. 

L a deh 
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Comemore O fim-de ano.em família! 

Ultimos lugares disponíveis! Garanta já a svaneserva du =” 
rela 

Cele breoNo falo REis llon emmeio à naiurezo exuberante | 

com todo a sua família e uproveite nossa programação E 

mperdivel: música oo vivo, ceio, atividades ao or livre | 

e diversos opções de lazer para relaxor e se divertir com 
total proteção [=| sEQUuIONÇO 

FAÇA JÁ SUA RESERVA 4020-8005 

Se passar férias no Portobello Resort já é incrível, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ai ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 

Lotes à venda - 21 2789-8063 

reservasOportobelloresort.com.br wWww.portobelloresort.com.br Rodovia Rio - Santos km 434 Mangaratiba RJ - CEP 238) 
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Você já passou por 
essas situações? 

* Dor para mastigar 
» Prótese solta na boca 

« Insegurança para falar e mastigar 

s Vergonha de sorrir. 

Vantagens: 
Deseja melhorar sua qualidade de vida? « Repõe todos os dentes 

Quer recuperar a sua autoestima? s É uma prótese fixa sobre implantes 
Você já conhece a prótese tipo protocolo? « À resina não cobre o céu da boca 

Éamelhor solução pars « Melhor resultado estético 

“q substituir a sua dentadura! « Maior conforto para mastigar 
| gas « Maior segurança para falar e sorrir. 

Não espere mais para voltar 
a viver com qualidade! 

Resp. Téc. Dra. Priscila Hiromi = CRO RJ 35.119 = EPAO 4729 

Dra. Priscila Hiromi Clínica Odontológica 
Graduada pela UFRJ referência em tratamentos 

ss esti Frótode e tn bonim | de reabilitação oral completa 

Barra da Tijuca 
Av. Jornalita Ricardo Marinho, 360 - sala 120 

6 (21) 2146-1800 (3 (21) 96502-4423 OdontoArte 
Clínica odontológica 

www.odontoarterj.com.br 



TENTO / CULTURA 

Feira da Providência 

inova no 60º aniversário 
Temáticas socioculturais serão destaque na volta do evento 

MADSON GAMA 

macdsos gamab ogiobo com hr 

rip uma pegada mais 
sociale cultural, a tra- 

dicional Feira da Providên- 
cia, que ocuparão pavilhão 

4 do Riocentro entre os di- 
as 16 e 19, chega à 60º edi- 
ção, após um hiato causado 
pela pandemia, com uma 

programação que vai de di- 

versidade relig riosa à defe- 

sa pessoal num espaço de- 
nominado Praça do Povo, 
um local de encontro que 

recebera pequenas apre- 

sentações, pel fi MmRances é 

oficinas de tradições e re- 

gionalismos brasileiros. 
Na quinta-feira, o setor se- 

diará, das 14h às 17h30m, 
apresentações musicais de 

30 minutos de cantores ca- 
tólicos, evangélicos, um- 

bandistas, judeus, hinduis- 
tas e xamanistas. Em segui- 

PSIQUIATRIA CLÍNICA 

da, haverá uma caminhada 

religiosa reunindo repre- 
sentantes desses segmen- 

tos, Na sexta, a programa- 
ção vai das 14h às 17h, inclu- 

indo oficinas infantis edu- 
cativas sobre meio ambien- 

te e proteção animal, No sá- 
bado, o público terá à dispo- 

sição oficinas de kikboxing 
E psic ol wria e um show com 

o mágico Richard Goulart, 

das 15has 19h. Nodomingo, 
Fa p Eid tecl ld d progtar ld ção 

com a banda da Marinha 
Fuzishow, narração de his- 

tórias e uma oficina sobre 

educação científica, do 

meio-dia às 18h30m. 

— (O Banco da Providên- 
cia, instituição que criou à 

feira, gera impactos na vida 
de milhares de pessoas de 

comunidades do Rio. Então, 

atendência é de alinhamen- 

to da proposta do evento 

comadaentidade. Foi anco- 

rados nisso que pensamos 
Ha programação — explica 

Felipe Nogueira, diretor de 
Cultura da V3A, agência 

que reformulou a feira. 
Pela primeira vez, a feira 

de moda, gastronomiae ar- 

tesanato abrirá espaço pa- 

ra pequenos empreende- 

dores, que estarão no espa- 
ço Providência Market, e 

para artistas de rua. À feira 
contará ainda com os seto- 

res Brasil, destinado a ex- 

positores nacionais, sepa- 

ATENDIMENTO & 
DOMICILIAR A 

Prof. Dr. Carlos Alexandre Camisão 
Mes! RR= LHE FERN . CRM:52: f 

aah alli f od 5 b 

DEPRESSÃO « ANSIEDADE » BIPOLARIADE » SÍNDROME DO PÂNICO 

S AMÉRICAS 500 
+ SALA 320 nr: 

ING DOWNTOWN 

= PADRES PAPESRA 

e (21) 99912-2612 

rados pelas regiões do país; 
e Mundo, formado por ex- 

positores de América, Eu- 
ropa, Asia é Africa. 

O palco principal recebe- 

tá shows como o do Grupo 

Revelaçãoeo docantor gos- 
pel Kleber Lucas. O ingres- 

socusta R$ 30e podeser ad- 

quirido pelo site eventim- 
com.br. À feira vai funcio- 

nar do meio-dia às 22h, 
Des taques da programação 

estão no Instagram (Ofeira- 

daprovidencia. 

DIVULGAÇÃO 

Cia do Solo. 

Grupo fará 

narrações de 

histórias na 

Praça do Povo 



VENHA PARA UMA ESCOLA 
BILÍNGUE DIFERENCIADA! 

FORMAÇÃO INTELECTUAL, 
SOCIAL, EMOCIONAL E 
EMPREENDEDORA, DO 

BERÇÁRIO AO ENSINO MÉDIO. 

manglo.barra 
www.angloamericano.edu.br 

F-9COLÉGIO 
ERAS PEA 
FORMANDO EMPREENDEDORES“ 



APA / CIDADE 

Reflexos das ondas 

de dois anos atrás 
Efeitos da ressaca que castigou o calçadão da 
Praia da Barra em abril de 2020 ainda podem 
ser vistos ao longo da Avenida Lucio Costa 
MADSON GAMA madson gamatogiobo com br 

ariocas e turistas 

que pretendem 

aproveitar os di- 

as ensolarados 
doverãoe os feri- 

ados de fim de ano na orlada 
Barra da Tijuca vdo constatar 

que ela não está pronta para 
recebê-los de forma segura. 

Isso sem falar no prejuízo pa- 
ra sua beleza. Após quase 

dois anos da ressaca, com an- 

das de até três metros, que 
destruiu partes do calçadão 

da Avenida Lucio Costa, em 

abril de 2020, usuários ainda 

se deparam, em diferentes 

pontos, com trechos danih- 

cados ou interditados com 

blocos dec MCrELto, 

Outros problemas obser- 

vados pela eguipe de TÊ- 

portagem do GLOBO-Bar- 

ra, que percorreu toda a ex- 
tensão da via na última ter- 

ça-feira, foram pedras por- 
tuguesas soltas, barras de 

terro tomadas de ferrugem 
e Canos expostos em locais 

onde antes havia quios- 

ques que foram levados pe- 
las ondas, vegetação de 

restinga destruída e acú- 
mulo de entulho. 

Os pontos críticos come- 
çam no Grupamento Mari- 

timo (G-Mar) do Corpo de 
Bombeiros, próximo ao 

Quebra-Mar, passam pelo 

condomínio Barra Bella (no 

número 4.700), localizado 

entre os postos Ge 7,e che- 

gam até a altura do edifício 
Al Mare (número 6.200). 
— Essa situação dos refle- 

xos das ressacas (houve outra 
em agosto de 2020) já está 
durando quase dois anos. O 
prefeito anterior não deu a 

minima, e o atual já vai para 

seu segundo ano sem nenhu- 

ma providência tomada, 

apesar de nossas cobranças, 
que continuaremos fazendo. 

A orla da Barra é um local de 
lazer para cariocas e visitan- 

tes, não pode ficar desse jeito 
— diz Delair Dumbrosck, 

presidente da Câmara Co- 

munitáriada Barra da Tijuca. 

22 ANOS DE EXPERIÊNCIA 

Direção: Maurício Bity 
Fisioterapeuta - Crefito 31751-F FISIOTERAPIA 

M&B FISIOTERAPIA ESTA DE CASA NOVA 
(DOWNTOWN, BLOCO 21 C, SALA 203) 

* Atendimento Personalizado 

* Avaliação diferenciada 
Um espaço novo, modermo e respeitando todas 

as exigências necessárias para um atendimento 

seguro e confortável 

(21) 2491-4354 | (21) 99971-8685 | WWNW: 

ESTACIONAMENTO 



VEM, QUE ESTÁ 
UMA DELÍCIA! 
Voltamos com muitas atrações, sabores incríveis, mais espaço e 

mais charme. O Rio Gastronomia 2021 reune em um so lugar tudo 

o que a gente adora, além de uma novidade que vai deixar a 

galera nas alturas! 

apresenta 

ae 4 Aulas com grandes chefs 

COMIDA E. A P a “4? Uma programação musical de primeira 

MÚSICA nv | | “ tato “4 Quiosques de restaurantes e trucks famosos 

td Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

ei | “4? Um ambiente delicioso e muito alto astral 

BANGALAFUMENGA 4º Euma novidade incrível: Roda-gigante de 20m 
de altura 

90412616 19/12 
fz) 4 172 lho Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Diago Nogueira Festa PLOC Filhos da Música 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mm Soiba mais em 

riogastronomia.com  (GDriogastronomia 

Todos os protocolos sanitórios indicados pelos outoridades de 

Realização O G LO BO saúdo o vigontes durante o período de realização do evento serão 
seguidos. Seró também exigido o passaporte da vocina, digital ou 
físico, com documento de identificação. Solba mais no nosso site 

— Cidode Aniitriá — Fotrocinio Mostor ————eeee—  Ptrocinio 
= | 1 que oSemiander 

R pode fazer pela 
INVEST.Rio E gastronomia hoje? -— 

ng Saiba soul O eu : «> Santander Sigea see Naturgy” (utah SEBRAE 
“JRio tada SSanianderficast — À pib, 

PECUEITU EA Ed gbancodagastroromia nei 

ÁpOO Tiskotariao Oficio! — POP — 

Fa! <= no 2 su coc i | certo SINDG te | SS Qaspen “o Zona ifood IOfk Dlingresso pese esa rio GOSTA espe dam POISGALIO — coemintonto Sesc “5 
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GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 

A VOLTA DE FÁBIO JR. 

40% 
Fábio Jr. se apre- 
senta com seu re- 

nda pertório român- 
tico, que já emocionou 
milhares de brasilei- 
ros, nos dias 22 e 23 
de dezembro no Te- 

atro Multiplan, no d 
VillageMall, na 

Barra. Assinan- 

tes O GLOBO 
tem 40% de des- 

conto em ingres- 
sos comprados 

online. Saiba mais 
em nosso site. 

TRATTORIA 
NO LEBLON 

A Massa+Ella, no Le- 

blon oterece 15% OFF 
para assinante e acom- 

panhante, exceto no 
menu convidativo e em 

bebidas alcoólicas. 

DEPILAÇÃO EM 
SEGURANÇA 
Ganhe 50% OFF na pri- 
meira sessão de depila- 
ção na Não+Pelo no 
Downtown, Barra Squa- 

re e Ipanema. Veja deta- 

lhes no site do Clube. 

ACESSE E CONFIRA! 
Escolha o modo “Foto” e posicione a 
câmera de modo a captar o código 

Feito isso, a câmera mostrará no topo 
da tela a opção para abrir o link. 

CAPA ITHAI 

[1 11 FL 

No Quebra-Mar, ciclistas e 
pedestres andam pela rua 
Entre os postos / e 8, banhistas precisam transitar pela ciclovia 

FOTOS DL BRE! CARALHO 
pon la p= criarão 

Interdição. Ciclistas perderam mais de cem metros de ciclovia e reclamam de solução improvisada 

o chegar ao Quebra- 
Mar, o visitante pode 

perceber, da areia, um vão 

de cerca de cem metros no 
meio de uma pista asfalta- 
da que passa por trás do G- 
Mar. O trecho era a conti- 

nuação da ciclovia que cor- 
ta toda a Avenida Lucio 
Costa. Com a área interdi- 

tada por barras de concre- 
to desde a ressaca de abril 
de 2020, a prefeitura desti- 
nou uma das faixas de vei- 
culos em frente ao grupa- 
mento para ciclistas e pe- 
destres, sinalizando-a com 

uma espécie de cones fi- 
xos, presos ao chão. Mas a 
medida paliativa não agra- 
dou aos usuários, como o 

pesquisador e professor 
Jorge Lemos, que mora no 

condomínio Barramares e 

caminha na orla todos os 
dias pela manhã, do Posto 
8 ao píer do Quebra-Mar. 
— Fico estarrecido com 

uma situação como essa. 

Infelizmente, temos uma 
orla carente de revitaliza- 
ção, o que é resultado de 
falta de gestão pública e 
vontade de fazer. Esse 
transtorno tira o nosso di- 
reito deir e vir. Muitas pes- 
soas chegam aqui e não 
gostariam de fazer esse 
desvio, porque é perigosa 
essa proximidade com os 
carros. Eu, muitas vezes 
estando de bicicleta, me 

preocupo com o risco de 
atropelamentos. Temos 
muitas pessoas da terceira 
idade aqui, celas estão sem 
poder praticar sua ativida- 

de física com segurança. 
Imagina para um cadeiran- 
te a insegurança que causa 
passar tão perto dos veícu- 
los. Aciclovia, que é um pa- 

trimôniodetodos, deveser 
recuperada — reivindica, 

A solução temporária 
também é um contratem- 

popara motoristas. Muitos 

reclamam que a redução 
de duas para uma pista pro- 
voca intensos congestio- 
namentos em horários de 

pico no trânsito, 
— Passando a esquina da 



Estrago. Calçada destruida e ferros retorcidos na altura do Posto 7 

Avenida Olegário Maciel, 

já começa essa divisão da 
pista. Como pode uma me- 

dida desse tipo, que afunila 
o trânsito, deixando o fluxo 

muito mais lento? Se um 

carro de aplicativo ou táxi 

resolve parar ali, seum ôni- 
bus para no local ou se uma 

ambulância do G-Mar pre- 

cisa sair para atender auma 

ocorrência, é um transtor- 

no só; para tudo. Eumacoi- 
sa absurda. Queremos que 

esse trecho da ciclovia seja 

reconstruído. Há verba pa- 

ra isso, mas não fazem, Pre- 

feriram uma solução mais 
fácil —reclama Marco Rip- 
per, presidente da Associa- 
ção de Moradores e Ami- 

gos do Quebra-Mar e da 
Barrinha. 
Na altura do Barra Bella, 

entre os postos 6 e 7, se an- 

LES da Fessaca quem estava 

naareia podia contem plar o 

verde da vegetação que fica- 

vaentre ocalçadão eapraia, 

apora a paisagem chama a 

atenção por uma estrutura 
de tijolos exposta, canos 
aparentes e excesso de su- 
jeira. O resultado do des- 
moronamento de parte do 

calçadão inclui pedras por- 

tuguesas soltas, uma caixa 

de esgoto com tampa de 
concreto se desfazendo e 

ferros visíveis. 
Nas proximidades do 

Hotel Windsor Marapen- 

di, situado no número 
5.400 da Lucio Costa, en- 

tre os postos 6 e 7, a situa- 

ção é parec ida, como agra- 

vante de que, num local 

onde provavelmente havia 

um quiosque, há restos de 
pisos ue brado 15 é Uma cai- 

xa subterrânea com água 
parada e entulho, É 

O calçadão situado em 

frente ao Residencial Ma- 
rapendi, que fica no núme- 

ro 5.706, tem cerca de 50 
metros interditados com 

blocos de concreto e uma 
tela laranja. Além de des- 
truir as escadas, substitui- 

das por sacos de areia que 

fazem as vezes de degraus 

improvisados, o efeito da 
ressaca resultou numa cra- 
tera de tal tamanho entre a 
calçada e a areia que é pos- 

sível entrar debaixo do que 
restou do passeio, 

Oúltimo trecho da Lucio 

Costa com problemas fica 
na altura do número 

6.200, entre os postos 7 e 8, 
onde o estrago é tão grande 

que, num trecho de cerca 
de cem metros, a calçada 

destruída está completa- 
mente interditada, obri- 

gando os pedestres a tran- 
sitarem pela ciclovia, 

— |sso aqui está largado 

há mais de um ano, nin- 
guém faz nada. E tem uns 
pontos que ainda estão 

desmoronando — alerta à 

moradora Candice Frota. 
Neste verão, a situação 

deve permanecer como es- 
tá, A Secretaria municipal 

de Infraestrutura informa 
queasobras de recuperação 
do calçadão. daorlada Barra 

da Tijuca têm previsão de 
serem licitadas no início de 

janeiro de 2022. Diz ainda 
Cu «ds intervenções, ULça- 

das em cerca de R$ 9 mi- 

lhões, devem durar 180 di- 
as. O órgão afirma que a ci- 

clovia terá novo traçado, 
passando pela frente do G- 

Mar, mas acrescenta que a 
recu pe FoiçaLO [HE S Sel area está 

a cargo do Corpo de Bom- 

bei DS. A corporação, pol 

sua vez, declara que a recu- 
peração sera leita, mas não 

estabelece prazo. 

BARRA O GLOBO UU 
Domingo 12 12 202] 

Jãa CET-Rio garante que 
a destinação de uma faixa 

de tráfego da praia, em 

trenteao G-Mar, paraouso 

deciclistase pedestres não 
causou transtornos ao 

trânsito. 

OURO, JOIAS 
ESPECIALISTA EM BRILHANTES 
RELÓGIO DE LUXO - MOEDAS 
PRATARIA - ANTIGUIDADES 

CAUTELAS - G.E.F. 

COBRIMOS OFERTAS 

E a, 

Avaliação por Agendamento 

R. Visc. de Pirajá, 281/Slj 209 - Ipanema 

O 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 



CONHEÇA O ESPAÇO PONTAL: SUA NOVA CASA 

DE FESTAS NO RECREIO DOS BANDEIRANTES! 
Um novo conceito de festas e eventos que reúne paisagismo, arquitetura e 

estrutura integrados à natureza do Recreio dos Bandeirantes 

O ESPAÇO PONTAL É O LUGAR PERFEITO PARA VOCÊ REALIZAR: 
Casamentos | Bodas | 15 anos | Formaturas | Corporativo | Infantil | Churrasco 

To ia 

[8 SN o contatomespacopontal.com.br 

/ 2) z| É www.espacopontal.com.br 

bu (5) mespacopontal 

| À k. | 

Nº j R. Wilfred Penha Borges, 347 | Recreio 
o a E st, Teis.: (21) 3802-5041 (21) 97812-9598 8 

SAS TRONOMIA, 

Os prazeres 
da degustação 
Restaurantes oferecem experiências diferentes 

DIVULGAÇÃO BERO SILNA 

Variedade. À Academia da Cachaça tem degustação com 15 rótulos 

MAÍRA RUBIM 
maira ruim oginho com.br 

Re especiais estão em 
cartaz em dois restauran- 

tes conceituados da região. 

Para celebrar seus cinco 

anos de existência, o portu- 
guês Tasca Filho D'Mãe cri- 
ou menus de seis tapas ex- 

clusivamente para a ocasião, 
concebeu uma ação social e 

convidou chefs renomados 
para participar da festa. Já a 

Academia da Cachaça pro- 
move um festival de rótulos 

fluminenses premiados. 

Na Tasca, um festival co- 

meçou no início do mês e 

tem edições semanais. Na 
próxima quarta-feira, dia 
15,0 chef Cadu Freitas re- 
ceberá o colega Thomas 
Troisgros. A dupla vai pre- 
parar duas entradas (grav- 
lax de peixe branco e tarta- 

re de carne), dois pratos 
principais (bacalhau Filho 

d'Mãe e costela de boi, de- 
miglace e aligot) e duas so- 

bremesas (Maria Leopol- 

dina e sagu de coco com 
abacaxi assado). 

já no dia 22, Freitas rece- 
berá Jimmy Ogro para pre- 

pararem atum em crosta 
de ervas, taco de bacalhau 

com vinagrete de azeito- 
nas tostadas, bacalhau do 
chef. moqueca suína em 

leite de castanhas e farofa 
de abacaxi grelhado na 

manteiga, e, paraencerrar, 
ovos do Aveiro e Ltiramisú 

de cerveja stout. 
O valor de cada jantar é 

de R$ 219 por pessoa e in- 

clui um drinque de boas- 
vindas e bebidas não alcoóli- 

cas. Quem comprar o in- 
gresso antecipado ganhará 

uma harmonização com ta- 
çadeespumante para acom- 

panhar a entrada, taça de vi- 
nhotinto ao desgustar o pra- 

to principal e taça de vinho 

do Porto para a sobremesa, 
Na hora, o valor da harmo- 

nização é de R$ 60, O res- 
taurante fica na Avenida das 



Especial. O Bacalhau Filho d'Mãe es 

Américas 8.585, no shop- 

ping Vogue Square. O jantar 
é servido a partir das 20h. 

Outras informações podem 
ser obtidas pelo teletone 

3030-9080, 
Parte da renda dos janta- 

res especiais vai para o pro- 

jeto Somos, de Angela Ma- 

galhães, e resultara na doa- 

ção de mil quentinhas para 
moradores de rua. 

— Todo ano comemota- 
mos o aniversário e sempre 

buscamos ajudar as pesso- 
as, até por ser dezembro, E 

uma maneira de agradecer 
por tudo o que colhemos — 

explica Marcelo Guedes, 
SÓCIO da Tasca. — Tenho 

Litro E ide pateer ia com a 

Angela, do Somos, e decidi- 
mos ajudar. Convidamos os 

chefs e eles rapidamente 
abraçaram a ideia. 

Na Academia da Cachaça, 
acontece até O próximm | do- 

mingo a Experiência da Ca- 
chaça, uma degustação de 
15 rótulos produzidos no es- 

Ê 
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ENVULGAÇÃO RAMO DE LIMA 

kd 
“a 

- 

à no menu da Tasca Filho D'Mãe 

tado que receberam prêmi- 
os nacionais e internacio- 

nais, Será possivel escolher 

quatro doses de 20ml de di- 
terentes cachaças acompa- 

nhadas de uma porção de 
torresmo e caldinho de fei- 

jão pelo preço de R$ 48,90. 
Q objetivo do evento, re- 

alizado nas duas filiais, na 
Barra e no Leblon, é pro- 

mover o conhecimento so- 

bre a bebida, além de mos- 

trar a riqueza ea diversida- 

de dos rótulos produzidos 
em território luminense. 

— Buscamos oferecer 
uma rica experiência sen- 

sorial estimulando a expe- 
rimentação das cachaças 

Huminenses e mostrando 

que cada uma tem as suas 

particularidades —explica 

asócia Eveline Sidi. 
Na Barra, a Academia da 

Cachaça fica no Condado de 
Cascais (Avenida Armando 

Lombardi 800, loja 65-L). 
Mais informações pelo tele- 
tone 98450-17/11. 

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 
Rs o 4 

Quarta-feira dia 15/12 

LS 70078 

CIO (21) 2030-9080 

tascalilhodamãaos 
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melhora 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 comércio e serviços. 
E inspiraram o Zona Sul 

Week, uma promoção dos 
Jornais de Bairro em parce- 

ria com estabelecimentos de 
diversos segmentos, que, de 

hoje até o Ea 19, oferecem 

vantagens aos leitores. 
O setor de moda e estilo é 

representado pelas tradicio- 
nais lojas Westminster e Bo- 
relli, de roupas masculinas, 

que dão descontosem diver- 
sas peças. Este é também o 

caso da Ótica Leblon e da 
Decorações Pirajá, que ven- 

de artigos para a casa. 

Ceia de natal 
ss A 

a 

Mg, 
“> 

is É pis» 

Faça agora sua encomenda! 

' Entregas: Barra, Recreio e Zona Sul 

= 
CIO (21) 3030-9080 

(0) tascafilhodamae 

= 

Centro Auditivo 

Shekhynah 

a 

Ed 

Malhas PY Ty l f Melhor compree! não da al em ambientes ruidosos 

E É) 2253-2651 / 99592-29790 
Atend.: Barra da Tijuca 
Centro - Madureira 

OÇÃO / ESPECIAL 

Zona Sul Week traz 

ofertas aos leitores 
Comércio dá descontos em serviços e produtos 

Saúde e estética cami- 
nham juntas na clínica do 
dentista José Ribamar, que 

faz abatimento em tratamen- 
tos como harmonização oro- 

facial, tema de uma live ama- 
nhã, às 18h30m, no perfil de 

Instagram Gclinicajoseriba- 
mar, E no lracema Estúdio de 
Cabelo, que tem combo de 
reconstrução e escova. 

Para as crianças, há vanta- 

gens na colônia de férias do 
Colégio Miraflores, e, paraos 

pets, nas diárias no Club Pet. 
A gastronomia integra o 

evento com Bráz, Majórica e 

padaria Artigrano. Os deta- 
lhes estão num caderno pu- 
blicado hoje, no GLOBO, e 
no site oglobo.globo.com/ 

projetos/zonasulweek/. 

SURDEZ 

air bar 
| 



OGLOBO 

Que tal dar uma animada na semana, e ainda econo 

PROMOÇÕES 

WESTMINSTER - MODA MASCULINA ---: 

15% de desconto na seleção de peças 
em Tamanhos Especiais. 

Camisas e pijamas até o nº 10. 
Calças é bermudas até 0 nº 60, 

O Av. Nossa Senhora de Copacabana, 

664 - Lj 7 - Copacabana 

t (21) 2256-8160 
Bm Ewestminster rio 

BORELLI -....... 

Utilize o código BORELLIWEEK em nos- 

sas lojas ou site e ganhe 10% de des- 

conto, 

Sinônimo de tradição e qualidade, a mar- 

ca masculina carioca criada em 1975 

segue as tendências, reinventando o 

clássico! 

Centro — Copacabana — Shopping Metro- 

politano — Américas Shopping — Carioca 
Shopping 
& www. borelliclassic.com.br 

Gi BorelliClassic /BorelliClassic/ 

CENTRO EDUCACIONAL 

MIRAFLORES -.... 

MiraFérias Brincadeira Carioca é muito 

mais que uma colônia. É entretenimen- 
to completo! Amplos espaços, piscina, 

jogos, praia, passeios e muito mais! Use 

o código MF202225W e tenha um preço 

especial! 

E www miraflores.com.br/wp/ 
Q Rua das Laranjeiras, 537 a 543 

Laranjeiras 
4 (21) 3235-2350 

ZONASUL 

IRACEMA CABELEIREIROS ..s...» 

Reconstrução Loreal + Escova. Super- 

tratamento capilar Mais brilho, maciez, 
sedosidade. Cabelos lindos! Promoção 

durante o Zona Sul Week R$ 99,00 

OQ R Marquês de Abrantes, 177. 

Lj 110 - Flamengo 

4 (21) 2552-1349/2551-1004 

BRAZ PIZZARIA essas 

Pizza Margherita Verace, com levissima 

massa nuvola, molho de tomate italiano, 
fior di latte, manjericão e azeite extra 

virgem acompanhada de uma garrafa de 

vinho Salton, exclusivo da pizzaria, por 

R$ 150,00. 

Q Rua Maria Angélica, 129 — Lagoa 

( 2535-0687 

an Cbrazpizzaria 

MAJÓRICA ese 

A Majórica está com promoção especial 
para o Zona Sul Week. Moqueca à Baiana 

R$ 79,00 Venha provar este e outros de- 
liciosos pratos em nosso salão cu peca 

agora pelo delivery (consulte taxas de 
entrega) 

Q Rua Senador Vergueiro, 15 

Flamengo 

à (21) 2205-6820 / 2205-1418 

am Emajoricario 

= www majoricario com.br 

validade: de 12 à 19 de dezembro 

O mal 

ca iá 

ARTIGRANO -.. 

20% de desconto nos pães de fermen- 

tação natural e sem taxa de entrega para 

O primeiro pedido! 

Q Beco do Pinheiro, 10 - Largo do 
Machado (esquina com a Rua Dois 

de Dezembro, 41) 
Q Em breve: Rua Conde de Bonfim, 

733! B - quase esquina com Rua 
Uruguai. 

4 (21) 3449-6025/ 99056-7240 

SEI Gartigranopadariaartesanal 

E uva artigrano.com 

CLUBE PET . 

No período da Zona Sul Week, quem 

fechar pacote de daycare, ganha 10% de 

desconto! 

Q Rua Tibira, 41 - Leblon 

+, Telefone: (21) 3442-4141 

ME Eclubpetr 

Gm clubpetr) com.br 

DECORAÇÕES PIRAJÁ 

15% de desconto na compra à vista da 

Poltrona Romana em diversas estam- 

pas. 

(De R$ 749,00 por R$ 636,65) ou na 
confecção de qualquer cortina. 

Q Rua Visconde de Pirajá, 493, loja B 

Ipanema 

t (21) 2239-2197 
Q Av. Ataulfo de Paiva, 19, loja F 

Leblon 
f (21) 3251-4616 / 97018-9806 O 

O) ddecoracoespiraja 

mizar com descontos especiais? 

ÓTICA LEBLON a na : 

Aproveite 50% de desconto na compra 

da segunda armação. E ainda ganhe o 

segundo par das lentes! 

O segundo par de óculos pode ser áculos 

de sol, para aproveitar o verão! 

Endereços: 

O Matriz Rua Dias Ferreira, G68, loja B 

q (21)3116-4674 O 

O Filial: Av. Ataulfo de Paiva, 19, loja E 

tt (21) 3228-9731 O 

(51 Gotica leblon 

E» wu oticaleblon.com.br 

CLÍNICA JOSÉ RIBAMAR CESRRTIITEÇE E 

Live: Odontologia digital e estética na 

harmonização facial 

Data: 13/12 | Horário: 18h30 

Há 25 anos no mercado, a clínica Dr 

José Ribamar investe em tecnologia 
constantemente. Além das especiali- 

dades de Ortodontia, Periodontia e im- 
plantodontia nas quais utiliza implantes 

com impressora 3D, a clínica passa a 
oferecer serviços de Odontologia Estéti- 

ca com procedimentos não cirúrgicos 
Dirigida pelo Dr José Ribamar membro 

da American Academy of Osseointegra- 
tion e Especialista Mestre e Doutor em 

Implantodontia. 

Q Av. Nossa Sra de Copacabana, nº 978 
- Subsolo 102 - Copacabana 

à. 3208-3635/ 3208-3943 

Link: Gelinicajoseribamar 

(E) Belinicaoseribamar 

cs www joseribamar com.br 

d&» joseribamarêbme.com 



16 |0 GLoso |Banna Domingo 12 DEZEMBRO 2021 

o GLoBo —  GUIADESERVIÇOS 

TELEFONES ÚTEIS 

Ambulância Hospital 

192 
Ever ARTES E ANTIGUIDADES 18 E19 

Biblioteca Popular DDD 
de Jacarepaguá 

Light 
3369-6915 08000210196 CONSTRUÇÃO E REFORMA 7 

oe Parques e Jardins O 251 0800282518 | 2323-3521 DECORAÇÃO E ARQUITETURA o 
Comlurb 

1746 Polícia Militar 
190 LIVRARIAS E PAPELARIAS 18 

Corpo de Bombeiros AS OO E SS 

193 
Polícia a 

Defesa Civil Rodoviária Federal CE a 
199 241n-0N1 

e gs MUDANÇAS E TRANSPORTE » joso Fontes | grtnamarito ba bi e TT y 

2425-2255 3295-8777 

COMPRO ANTIGUIDADES, 
Pratarias, Quadros, Porcelanas, Santos, Marfins, Móveis, 2 Ds O GQ qro O 

Tapetes Persas, Esculturas de Bronze e Mármore, JEFFERSON — 
Peças de Metais, Brinquedos Antigos, Moedas Antigas, NÃO VENDA SEM ANTES 
Fotos do Rio Antigo, Bijouterias Antigas e Joias etc. NOS CONSULTAR | 

ATENDEMOS TAMBÉM NA REGIÃO SERRANA “TC SSB O CG REGERO O 

TELS.: 2530-4979 / 3546-5279 / O 99930-4265 
(.. artepalmeiras gmail.com | Rua das Palmeiras, 10 / 101 - Botafogo 
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LAR SÃO JUDAS TADEU 

Aqui o amor continua... 

A Terceira Idade Exige Mais do que Atenção e Carinho 
Quando chegamos a uma idade avançada, precisamos de cuidados 
especiais, da mesma forma que precisávamos de carinho e atenção 
especiais quando éramos pequenos e indefesos. 

TEMOS PACOTE PARA FERIADOS E SISTEMA DAY CARE 

Suites c/ Varanda + Enfermagem 24 horas » Capela « Assistência Médica * Jardim « Sala de Leitura 
* Fisioterapia « Nutrição * T. Ocupacional 

Responsável Técnico: Dr. André Santos Felix 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite nosso site: www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

E a TE Ns E TE PE “ a . Cmmmi—sa Centro Geriátrico 
E! Fernandes e Lopes 

Moradia e hospedagem com atendimento 
de excelência para terceira idade. 

— + Assistência médica, serviço de enfermagem e de cuidados 24 horas 
DR E» Oferecemos uma equipe de multiprofissionais voltada para o 
4) 

ga, Confortáveis acomodações com ar-condicionado e TV. vi 

assa 
E bem-estar físico e social do idoso. 

D = Seguimos todos os protocolos de segurança para Covid-19. 

us 

Cod | 

COMPROMISSO E AMOR AO SEU IDOSO 

EM PRIMEIRO LUGAR! 

www centrogeriatricotel.com.br | o 
contatog'centrogeriatrico.com.br * Granitos Importados e Nacionais 

* Soleiras * Peitoris * Box 
* Fechamento de varandas em 
cortina de vidro 

* Vidros jaleados, bisotados € laminados 

Av. Ten. Cel. Muniz Aragão, 2362 - Anil 

alvoradamarmores & yahoo.com.br 

O 2445-4995 / 2445-4985 
FA O 99978-3331 

| é » a bemOaqui tel.: 2534-4310 
O GLOBO 
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ARTES É ANTIGUIDADES 

COMPRO JOIAS EM OURO | 
e E ANTIGUIDADES (Ea 

e Ouro e Quadros fps di SS 
e Prala e Esculturas 
e Arte sacra e Faqueiro, bandejas 
e Objetos em porcelana e outros... 

A, 
Feia em 2 r id a ri pilas | 

D a Ps Ra da Pã Lam mn mi -, e Ê, dE = Pr | E [lili po A nen pa PP mi E lTodrtiao rm od Im FRA di. hi = ] ] | = ! 7 [a] Ca lalii | HM | 

rFagamento em cINnNeio faca dcRa URB ia ei " 

. 

Avaliação com honestidade e responsabilidade. Pagamento à vista. 
Compare preços e confira. Compramos antiguidades e joias, 

com experiência há 27 anos no mercado. Preço justo. 

* Corner e Biachóitila not medida 

* Coiliga Pulus é Remena A 

+ Poiui Europa é de Lona Ego PaMOR 

— Dom. 

* Popó de Predo Feriados 
* Parzignes Verjicais o Horizoalnis 

* Esfoivimerito die Gia e Condes 

«Chpas de Sotés e Coadairoa 

cla cortinas | crêcarinas cum br 

2560- 9575/ 9915-4702 / 99915-4705 
“+ 06488-1549 

% 

bem9aqui Tel.: 2534-4310 
OGLOBO 

Horizontais e Portas Sanfonada A eg bloco 

(INSUL FILME Evoruriox > 
rIs 

ERSIANAS E REDE DE PROTEÇÃO | DESCONTO DE ATÉ 20% 
Tala mosquiteiro a 

Cobrmos qualquer áferia 

(32241-324 98642-47020 «holtomes canto da sódio a PI 

|| 

| ““ 
| “Bb TP | bem9aqui tel: 2534-430 | 
N” .iicda e) 
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COMPRO ANTIGUIDADES 
e Pratarias * Quadros nacionais e estrangeiros 

e Esculturas de marmore e bronze * Porcelanas * Martins * Cristais 
e Galle e Dao.Nancy º Santos « Móveis Sérgio Rodrigues, Tenreiro, 

Zanine e outros * Moedas antigas * Tapetes Persas 

e Relógio de pulso de bolso antigo * Bijuterias antigas 

Sr. Gelson 
PERSIDUCIERS UT TER ERES RTEM RR IRA NTETELELE 

Tels.: 2236-4770 / 2548-9683 / 99913-5443 

y / RR . pisos Laminados e Vinilicos - Carpetes - Tapetes 

- Persianas Verticais, Horizontais, Romanas e Painel, Cortinas sob Medida 

"2 ci Passadeiras e Capáchos para Condomínio 

Ê. ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO - PAGAMENTO FACILITADO 

— Promocão: ElStapecariasumare 

“] GW rapecariasumare Ca 

Pi 1505 Ei HC al lo Ja "rim www.lapecariasumare.com.br 

Reforma de Sofá, Restauração, Especialização em Molas, Fabricação 

Modificação sob medida, Capas, Cortinas, Colchões, 
Persianas e Papel de Parede (venda e colocação) 

Fi 

Parcelamos em fodos os cartões de crédito ou no cheque. Levamos a máquina até você! 4 

É=) 2mmdecoracao.com. br &»contatoG2mmdecoracoes com.br [E 2mmdecoracões | 
| E) 2mm decorações bemPaqui tel. 2534-4310 

| Atendemos aos Sábados, 
Domingos e Feriados 

20 anos de 

experiência 
Parcelames 

um als 

o dA s/juros 

FISA 

Técmeos 

especializados 

E, 



Inscrições Abertas 
Início das qulas no 1º semestre de 2022 | 

OT gsocgo) |M|, | Eooanão E oncto(o Vo elsijofofojro jojdaa o, VAO jo 

ESPECIALIZAÇÃO CURTA DURAÇÃO 

Avaliação neuropsicológica Abordagens que observam o bebê 

Dependência quimica 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 Raizes 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 (O (21) 976586094 é /meeppucrio [EM cce puc-rio 
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NITERÓI 

MOBILIDADE 
PANDEMIA ADIA OBRAS DE PLANO 
CONTRA GARGALOS NO TRANSITO 
ENTRE OS PROJETOS AFETADOS estão as intervenções no Centro para combater 
engarrafamentos na Avenida do Contorno e construção de rotatórias em Icaraí e Camboinhas viam 

|" MOSANITEROS 

FOME DE QUE 

Ana Cláudia 
Ciuimandes 

Confira os dez pontos 

da cidade onde haverá 

queima de fogos 
PÁGINA E 

Gargalo seletivo, Cera recorrente na venia: da Contorno, registrada na manta da última qu nta-leira; nas postas sentido Centro (a direita), erparramento; nas que seguem para à Ponte Rio-Niterói (á esquerda) trânsdo ivre 

EPIDEMIA DE GRIPE " 

Influenza | 
gera corrida 
aos postos 
PÁGINA 2 

à. APIAGES 

ns 1.365.000 

lia, 4 = 2 

Apto com 2 suítes porteira 
tochada em condomínio clube 

Camboinhas | Av Prof Fiorestan Fernandes 

Proporcione o melhor para sua família. Escolha a loja mais próxima de você e ligue já! 

Maricá 
Em ámaral Pessoto, himr]z 

Icaraí Jardim Icaraí 
Praia ce lcaral 17 Rua Cominques ce Sa, 25 

71) 27031000 21) 2703-616] 

EO 

FAERO DT UA -5-DODO 

COMERCIO 

E temporárias 
ido PÁGINA 4 

Tendência de 

alta nas vagas 

a] BSABEL CIVERA A 4 va al 

ÁGUANA BOCA E E snes 

| Sugestões EDS Cu nt | 

paraaceia AS — Yes, 

ua Ea — 

Sua família reias, de mais espaço? 
ef=li=iololaf=lRELS 

ue APIGSZA 

ns 960,000 

di, 3 = 1 

Apto com suite lindamente 

decorada em condomínio clube 

Camboinhas | Av Prof. Fbrestan Ferraroes 

Região Oceânica 

| Est Fram. da Cruz Nunes, 5646 

SEBOS DODL 
Ernie pa 2 

TI -BO0HO 

alguns imo 

as 950.000 
mel 3 = 2 

Apto de fronte para a Praia de 
Piratininga com vista mar 

Piratininga | Rus Antônio Augueto da Paz 

que vão resolver iss 

CODD OS 

ns 750.000 

bi E E 2 

Cobertura duplex com vista para 

o costão de Itacoatiara 
Halpu | Rua Sevia Sousa Ribaro 

e confira uma sele casas 

e coberturas feita para você! 

spinimevers com/aliopadraos 
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Epidemia de influenza 
gera filas e aumento na 
busca por atendimento 
Secretaria de Saúde afirma que não há quadros graves da 

doença e evita comentar queixas sobre falta de vacinas 

RAFAEL LOPES 

eatisal lose ga É Diglsto cet e 

preocupação dos mara- 

dores de Niterói com o 

rápido crescimento nos ca- 
sos de infecção provocados 

pelo virus da influenza tem 

perado grande corrida aos 
postos de saúde da cidade 

para atendimentos à quem 
tem sintomas da doença e 

quem tenta se vacinar. Nas 

últimas duas semanas hou- 

ve um aumento de 30% na 

procura nas unidades de ur- 

gência e emergência muni- 

cipais por pacientes com 
sintomas da gripe. Como os 

primeiros sinais são simila- 

res aos da Covid-19, coma 
coriza, febre e falta de ar, a 
TECO mendação é que, ao 

apresentar estes sintomas, à 

pessoa procure atendimen- 
too quanto antes. 

De acordo com a Secreta- 

ria municipal de Saúde, des- 

de o início da campanha de 
vacinação contra a gripe, 

em abril, mais de 190 mil 

pessoas foram imunizadas. 

Saúde mental: MPRJ cobra 

Livia NEDER 
lda fedirftogioso com im 

Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRT) pediu à 

Justiça que a prefeitura de Ni- 

terói seja multada em R$ 500 
mil e que cumpra imediata- 
mente as sete medidas de ade- 

quação na rede de saúde men- 

tal da cidade, estabelecidas ju- 
dicialmente, com hase em 

uma ação civil pública. 
Em outubro, O GLOBO- 

Niterói mostrou que a Co- 

missão de Saúde da Câmara 
dos Vereadores realizou au- 
diência pública para tratar 

A vacina está disponivel em 

todas as policlínicas regio- 
nais, nos módulos do Pro- 

grama Médico de Família 

(PME je nas Unidades Bási- 
cas de Saúde (UBS). 
Ainda de acordo com a 

pasta, a maior parte dos usu- 
ários apresenta casos leves 
da doença. Em termos de 

comparação, o município 
tem 446./91 pessoas vaci- 
nadas coma primeira dose 
contra Covidl9, o que re- 

presenta 100% da popula- 

ção com mais de 18 anos & 

do descumprimento da de- 

cisão judicial, Na ocasião, O 
municipio não apresentou 

um cronograma de adequa- 
ção das sete medidas. 

Nooficio encaminhado à 5º 

Vara Civel, a Promotoria de 
Justiça de Tutela Coletiva de 
Saúde da Região Metropolita- 

Damingo 12.12.202 

ORE o A NI 

86,5% da população total. 
Com o esquema vacinal 

completo, são 413.321 pes- 

soas totalmente imuniza- 

das, a que representa 97,3% 
da população adulta e 

80,2% da população total, 

A pediatra da rede pública 

na 11 destaca que, seis anos 

após a propositura da ação, é 

“gritante o estado de precarie- 

dade em que se encontram to- 
dos os equipamentos da saú- 

de mental hoje existentes na 
rede municipal de Niterói”. 
Emnota, a Secretaria munt 

cipal de Saúde de Niterói in- 

ina 

Enterme-ra 

prepara dose 

de Imunizante 

contra à ENpê: 

aplicação de 

sepundaa sexta 

nos postos, 

Informa a 

prefeitura 

de saúde Emeline Leite cha- 
ma a atenção para o fato de 

ambas as doenças utiliza- 

rem os mesmos mecanis- 

mos de transmissão. 

— Estas doenças compar- 

tilham grupos com maior 
risco de desenvolver a for- 

multa por prefeitura descumprir medidas 

forma que está realizando 

uma reestruturação na rede 
de saúde mental para aprimo- 

rar a qualidade dos serviços e 
ambientes de atendimento. 

“Pormeioda Fundação Esta- 

tal de Saúde de Niterói (Fe- 

Saúde), criada pela Lei Muni- 
cipal nº 3.133/2015, será ado- 

Moradores de Piratininga reclamam de ciclovia 
Queixas vêm de quem se desloca de carro; governo destaca importância das bicicletas e diz que engarrafamentos serão reduzidos 

M oradores de Piratininga 

que estão insatisfeitos 

com a instalação da ciclovia 
segregada na Avenida Almi- 

rante Tamandaré preten- 

dem acionar a Justiça para 
que a prefeitura reverta a 
obra. Eles dizem que o trân- 

sito no local piorou e suge- 

rem que OS extensos E Hgar- 

rafamentos são decorrentes 
da faixa exclusiva paraciclis- 

tas, que estaria ocupando 
uma pista para carros, À ad- 
ministração municipal cê 

bate. destacando a impor- 
tância da malha cicloviária, 
e diz que os congestiona- 

O ogiobocombríio/bairros 

mentos melhorarão com o 

tim dasobras. 

Morador do bairro, o advo- 
gado Leonardo Honarato se 

queixa do trânsito e diz que, 

junto com a associação de 
moradores, pretende ajui- 
zar uma ação para solicitar 

que aobra seja desteita. 
— A prefeitura comeu me- 

tade da rua coma ciclovia. 

Todo dia estamos enfren- 

tando cerca de meia hora 
em um recho que não tem 

nem cinco quilômetros. Em 

dias de semana já é um caos 
no trânsito, imagina em um 
domingo de sol no verão? — 

questiona o morador. 
Em nota, a prefeitura res- 

salta que a requalificação da 
ciclovia na Almirante Ta- 

mandaré val permitir o aces- 

so seguro por bicicleta a Pi- 
ratininga, conectando a pis- 
taâciclovia da Praiade Pira- 

tiningae à ciclofaixa da Ave- 

nida Doutor Acurcio Torres, 
através de uma via que hoje 

já recebe um número ex- 

pressivo de ciclistas. 
“E uma intervenção que 

está alinhada com a Politica 

Nacional de Mobilidade Ur- 

bana, o Plano Diretor do 
municipio e tam bém o Pla- 

AI E] ia ) À 
E Siri e Ep SEÇÃO, or 

[4h il 

e 

Trânsito parado. Moradores têm reg strado os engarrafamentos na via 
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Gonçalo. 

Sede do Clube Central: 

Av. Jorn. Alberto Francisco, 

Torres, 335- lcarai, Niterói 

Informações: 
2711-0899 

clubecental&gmail.com 

ÃO SOCIAL DE | AR tR 
rm à 

ra Na JS, À 
" 

DE LEITE EM PO. 

Faça uma doação e apoie 

crianças e idosos de instituições 
filantrópicas de Niterói e Sãom 

ma grave: idosos, indivi- 
duos com comorbidades e 

mulheres grávidas. Mas 
crianças têm maior risco 
de desenvolver complica- 

ções com a infecção pelo 
virus da influenza do que 
pelo vírus da Covid-19 — 

explica a enfermeira, 

QUEIXAS NOS POSTOS 

Apesar do esquema de va- 

cinação montado pelo 
municipio, usuários do 

sistema de saúde relata- 

ram, na última semana, 
longas filas e fim das doses 
antes da horário. 

“Alguém sabe onde tem 
vacina da gripe? Fui aos 
postos do Vital Brazile da 
Jansen de Melo e não teme 

nem tem previsão de ter!”, 
desabafou uma usuária nas 
redes sociais quinta-feira, 

Questionada sobre a pos- 
sivel falha, a prefeitura não 
respondeu até o fechamen- 
to desta edição. E se limitou 

a afirmar que a aplicação 

das doses acontece de se- 
gunda a sexta-feira, das 8h 

às 16h, nas salas de inmuniza- 

cão das unidades de saúde. 

tado um novo modelo de ges- 
tãoparao SUS de Niterói, com 

o objetivo de dar respostas às 

necessidades de operacionali- 
zação dos serviços de Saúde, O 

contrato de gestão será inte- 
gralmente implementado 

após a finalização do concurso 
público que se encontra em 

curso. À previsão é que às no- 

vos empregados públicos pas- 
sem a integrar a rede a partir 
de março de 2027. diza nota. 

no de Mobilidade Urbana 

Sustentável, que está em fa- 
se final deelaboração. O pro- 

jeto transforma a ciclofaixa 
existente em uma ciclovia 

segregada esegura. O núme- 

ro de faixas de circulação da 

via foi mantido, e o estaclo- 

namento será regula menta- 

do ao longo de todo o trecho, 

Será implantada ainda uma 

faixa de pedestres para ser- 
viraos usuários dos pontos 
de ônibas junto à entrada de 

Camboinhas e criado um re- 

cuo para a parada desses co- 
letivos no local. Os transtor- 

nos causados pela obra serão 

breves, com entrega da fase 
bruta ainda este mês. Neste 
periodo, a úperação de tráfe- 

go foi reforçada ps Nit- 
trans no local”, explica a pre- 
feitura, (Lívia Neder) 

NATAL SOLIDÁRIO 
DO CLUBE CENTRAL 
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Pandemia atrasa obras do Plano de Mobilidade 
Intervenções viárias no Centro que prometem acabar com engarrafamentos na Avenida do Contorno ficam para 

o ano que vem; prefeitura diz que concluirá projetos e construirá rotatórias em Icaraí e Camboinhas até 2025 

LEONARINO SOME 
Esnrdo entre agiaso com br 

À das impacto dire- 

tamente os setores da saú- 

de e da economia, mas tam- 

bém trouxe reflexos para o 
planejamento viária, Devido à 

crise sanitária, à prefeitura 

suspendeu o início de obras 
importantes do Plano Muni- 

cipal de Mobilidade que pro- 

metem resolver gargalos do 
trânsito, como o trajeto do 
Barreto para o Centro lcarai, 

onde motoristas enfrentam 

diariamente uma verdadeira 
vIasCrúcis 0 engarrafamen- 

tos da Avenida do Contorno. 

Com a volta das atividades, os 

congestionamentos aCOMte- 

cem a qualquer hora do dia e 

até aos fins de semana. À pro- 

messa da prefeitura agora é re- 
solver até 2025 o nó da chega- 
da à Praça Renascença. 

Para facilitar o fluxo de vel- 

culosqueseguempara Icarai, a 
prefeitura promete alargar a 

primeira quadra da Avenida 

Jansen de Mello, aonde recen- 
temente foi inaugurado um 

supermercado atacadista. 

Com o aumento das pistas no 

local, oponta deônibus da Pra- 
ça Renascença passará a ser 

junto à calçada do novo em- 
preendimento. A mudança es- 
tava prevista para ser conclui- 
daeste ano. Agora, a promessa 

é iniciá-lano ano que vem. 
O motorista de aplicativo 

Renan Lopes diz que enfrenta 

congestionamentos todas as 
dias na Avenida do Contorno 

porconta do gargalo, 
—Nãotem como prever, O 

engarrafamento da (Aveni- 
da do) Contorno costuma 

parar até a BR- 101. Ficaníti- 
do que o problema é em Ni- 

terói quando agentevêqueo 

trânsito para à Ponte está li- 
vre. Na segunda-feira, eu 

perdi mais de uma hora de 

manhã, da Praça do Barreto 
atéo 12º BPM — conta. 
No trajeto do Barreto e da 

Engenl Joca para o Centro, via 

Rua Benjamin Constant, à 
plano também prevê inter- 

VETIÇÕES que aindaestão no pa- 

pel. Com a desapropriação de 
parte de um galpão e de dois 
imóveis onde hoje funcionam 

oficinas mecânicas, na Benja- 
min Constant, a prefeitura 
pretende alargar a via —recen- 
temente convertida em mão 

dupla até o cruzamento do 

Ponto Cem Reis — para au- 
mentar a capacidade do tráfe- 

go Segundo o municipio o 

fim das vagas de estaciona- 
mento na via para implanta- 

ção da mão dupla já ajudou a 

reduzir os engarratamentos 

na saida da Ilha da Conceição. 
As desapropriações no local 

devem começar em 2022. 

Moradora do Ponto Cem 
Reis, Vânia da Conceição se 
diz frustrada com o adia- 

mento da obra. 

— Vai facilitar muito tam- 

bém a vida de quem passa por 

Rotina RR Motoristas que saem da Avenida do Contem, no sentido Certro, enfrentam retenção no ace=50 à Praça Renascença 

aqui, Durante o periodo mais 

crítico da pandemia, o trânsi- 

tomelhorou porque a quanti- 
dade de carros era menar. 

Agora voltou tudo ao normal, 
e chegar em casa virou um 

martírio em determinados 
horários—lamenta. 

ICARAÍE CAMBOINHAS 

Dasobras do Plano de Mobi- 
lidade anunciadas ainda em 

2019, apenas o alargamento 

da Rua Paulo Alves, no Ingá, 
para a implantação de uma 

faixa exclusiva de ônibus, 

foi executada. À construção 

de uma rotatória na esquina 
das ruas Miguel de Frias e 

Mem de Sá, permitindo que 

moradores de Santa Rosa é 

do Jardim Icaraí acessem a 
Praia de Icaraí e a Fagundes 

Varela, também promete 

reduzir os engarrafamentos 
na Avenida Marquês da Pa- 
raná, na altura do Rio 

Cricket. A prefeitura diz 

que já iniciou adesapropria- 
ÇÕES de seis imóveis na Rua 

Mem de Sá e pretende co- 

meçar à obra no primeiro 

semestre de 2022. A im- 
plantação de uma rotatória 

na entrada de Camboinhas, 

na Região Oceânica, tam- 

bém foi prometida para o 
ano que vem. 
Sem estipular prazos para à 

conclusão das obras desta vez, 

a prefeitura diz que a Secreta- 
riamunicipal de Urbanismo e 

Mobilidade está contratando 
us projetos para a reurbaniza- 
ção do trecho da Avenida Jan- 

sen de Mello até a Avenida 

Marquês do Paraná, entre a 

Amaral Peixoto e a Praça Re- 
nascença, “bem como o pro- 

jeto de duplicação da Rua 
Benjamin Constant”, Acres- 

centa que a secretaria está 
empreendendo todos os es- 
forços “para concluir as obras 

eira pelo Plano de Mobi- 
idade dentro do prazo, em 
2025, mesmo em um contex- 

to de incertezas trazidas por 

uma pandemia que nenhum 
plano seria capaz de prever” 

Celebre o 

exuberante com 
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Se passar férias no Portobello Resort já é incrível, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 
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4 | Niterói 

CDL prevê crescimento 
de 20% no número 
de vagas temporárias 
Cenário ainda é tímido, mas, com o avanço da vacinação 
contra a Covi-19, comerciantes estão mais otimistas 

RAFAEL LOPES 

eniiol bogpes dê ngliat corn Es 

Clube de Dirigentes Lo- 

O jistas (CDL) prevé au- 
mento de 20% nas contrata- 
ções temporárias de fim de 

ano, em relação ao ano pas- 

sado. À estimativa de me- 

lhara tem coma principal 
pilar a vacinação ampla da 

população contra a Co- 
vid-19. Este é o fator predo- 

minante RE que os encon- 

tras familiares interrompi- 
dos pela pandemia em 2020 
movimentem o comércio 

local. Atualmente, o setor 
de serviços conta com cerca 
de 26 mil trabalhadores. 

O presidente do grupo, 

Luiz Vieira, destaca que o ce- 
nário positivo ainda é tímido 
emoo Mm paração COI Os mi- 

meros anteriores à pande- 
mia. Mas, demaneira geral, o 

empresariado niteroiense 

está otimista na recuperação 
de parte do que foi perdido 
durante o momento mais 

agudo do isolamento social. 
— À admissão temporária 

se faz de acordo com a ne- 

cessidade. O próprio em- 

presário tenta esperar O 
maior tempo possível, Tra- 
dicionalmente essas con- 

tratações ocorrem no mês 
de outubro, por causa da 

adaptação do funcionário e 

do treinamento até ele estar 
prepa rado para ficar nO se- 

tor de vendas. Mas se a de- 

manda nesse período for su- 
perior à previsão inicial, ele 
vai contratar com certeza, 

mesmo que seja por 30 dias 
— acredita Vieira. 

Essa retomada gradual 
também está relacionada aos 

tipos de segmentos do co- 
mércio. Os serviços que fo- 
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ram considerados essenciais 

e não precisaram fechar, co 
mo mercados, farmácias e ho- 
jas de materiais de constru- 

ção, sentiram menos impac- 
to do que bares e restauran- 
tes, por exemplo, Estes ainda 

estão operando 30% abaixo 

do potencial. 
Paraimpulsionaro setor, a 

CDL também lançou a cam- 

panha “Natal premiado”, 
que vai sortear R$ 30 mil pa- 

Comércio 

Campanha 

da CDL val 

incentivar 

cómpras 

ra clientes que realizarem 
comprasacima de R$ 50 nas 
lojas credenciadas. 

— Apesar de toda a dificul- 

dade com inflação alta, de- 
semprego e juros existe a ma- 
gia do Natal, Estamos traba- 
lhando muito com isso: à co- 
memoração, a superação. Este 
ano, mesmo com todas 05 cui- 
dados ainda necessários, have- 

rá encontros presenciais de fa- 
milias e amigos —diz Vieira. 

Homem rouba carros de mulheres em Icaraí 
Com abordagem discreta, assaltante identificado por câmeras já fez, pelo menos, quatro vítimas no bairro 

LÍVIA NEDER 
âsisupedard oglobo som br 

Ta m homem grisalho, apa- 
centando ter cerca de 50 

anos, vem praticando assaltos 

adonasde veiculos em Icaraie 
Do Jardim learaí, Com uma 

abordagem discreta, o crimi- 

noso, que foi identificado por 

câmeras de segurança é reco- 
nhecido por pelo menos qua- 

tro vitimas, costuma abordar 

mulheres sozinhas quando 
acabam de estacionar. 

Preterindo não se identifi- 

car, a última vitima, que foi 
assaltada segunda-feira, na 
Rua Núbrega, conta que nã 

hora da abordagem não en- 
tendeu imediatamente que 
se tratava de um assalto. 
—Euacreditavaqueele era 

um paciente psiquiátrico, 
porque pediu a chave do meu 
carro sem anunciar assalto 

oumostrararma. Quando re- 
cusei, ele disse que ia me ma- 

tar, então mantive a calma e 

deiachave, mas ele não sabia 
sequer lizar o carro, Tive que 

entrar e explicar, aí vi que ele 

tinhaum facão —conta. 
Avitima diz que, ao chegar 

na delegacia, os policiais mos- 

traram imagens do criminoso 

edisseram que ele já tinha fei- 
to outros quatro assaltos: 

— À empresa onde alugo 

carro viu, pelo rastreador, que 
ele seguiu para comunidades 
do Rio, como Vila do João e 

Complexo da Maré. Parece 
que ele fez o mesmo com 05 
outros carros que roubou. 

O caso está sendo investiga- 
do pela 77º DP (Icaraí). “Os 
agentes realizam diligências e 
coletam informações e outros 
elementos para identificar e 
prender o autor dos crimes”, 

diz a nota da Policia Civil. 

Clube 

O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta pápina 
ficarão disponíveis ao longo da semana. 
Consulte condições em clubeoglobo.com,br BLESSO 

DIVERSÃO E CALMARIA EM ALTO MAR 

COMPRAS NO 
PET SHOP SEM 
SAIR DE CASA 

Seu animal de estimação merece 

o melhor, mas garantir que nada 

falte para ele pode ser desafiador 
em meio à rotina atribulada, so- 
bretudo como retorno gradual ao 

trabalho presencial, por exem- 
plo. Por isso, a nova parceria do 
Clube é tão importante para você 

Aproveite passeios na 
embarcação Maré 10% 
Mansa, a partir da teve 
Marina da Glória, com 20% de 
desconto nos dias úteis e 10% 
OFF em fins de semana e feria- 

dos. Desenhada para eventos, 
passeros Ê COMEMmorações, d ES- 

trutura náutica tem dois conve- 

ses, deck para mergulho e bar. As 

e paraoseu pet neste momento 

de mudanças. Agora, assinante O 
GLOBO tem 12% de desconto em 
compras feitas no site da Royal 

ções variadas para a casa e o jar- 

dim. O foco da empresa é na alta 
qualidade dos itens e no custo- 
benefício deles, bem como a pra- 

Pets, uma das plataformas do 

tipo mais amadas no Brasil 
desde 2014, Para aprovei- 
taras condições, é preciso 

utilizaro código promoci- 

onal disponibilizado em 
nosso site. À marca possui os 

Entrou 
Clube 

ticidade para que você possa 
tê-los em casa quando 
mais precisa. Na equipe 
do Royal Pets, só trabalha 

quem é apaixonado por 

animais e pela natureza: 0 
critério garante o melhor 

melhores produtos para cachar- 

ros, gatos e pássaros. Roedores e 
répteis também estão contem- 
plados no catálogo. Há ainda op- 

atendimento aos clientes, que 

encontram sempre profissionais 
preocupadas, acimade tudo, cam 
o bem-estar dos bichinhos. 

viagens duram entre 4he 6h em 
meio à Baia de Guanabara, er di- 
reção à pontos turísticos como à 

Ilha Fiscal, os museus de Arte 
Contemporânea e do Amanhã, 
além da Ponte Rio-Niterói. Tam- 

bém é possivel mergulhar em di- 
versas praias, como à Vermelha e 
a de Itaipu. A oferta também 

abrange a Sunset Tour Experience. 

CHÁS E 
ENERGÉTICOS 
ORGÂNICOS 

Assinante tem 20% 
OFF nas compras aci- À 

ma de R$ 100 no site Em 
da Organique mediante a utiliza- 
ção do código promocional di 
nivel nosite do Clube. ten 

pioneira na produção de chás 
gelados e energéticos orgânicos 
cestâno mercado desde 2010. 
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Prefeitura ainda prepara 
planejamento para o réveillon 
Queima de fogos de baixo estampido em dez pontos diferentes da cidade 

poderá provocar mudanças no trânsito com objetivo de evitar aglomerações 

LEONARDO SODRÉ 
Ressardo soda pias rr 

altando menos de três se- 
manas para o réveillon, a 

prefeitura ainda finaliza o 
planejamento paraa noite da 
virada e deve divulgar os de- 

talhes do esquema de trânsi- 
to nos próximos dias. Com o 
cancelamento dos shows na 

Praia de Icaraí e a confirma- 

ção da queima de fogos de 
baixo estampido em dez 
pontos diferentes da cidade, 

aexpectativa é que sejam fei- 
tas restrições para circula- 
ção de veiculos em alguns lo- 

cais, com vobjetivo de evitar 

aglomerações e manter o 
controle da pandemia. 
O cancelamento da festa 

na Praia de Icaraí, segundo 
a prefeitura, segue orien- 
tação do comitê científico 
e do gabinete de crise mu- 

nicipale vale também para 
casas de festa, bares, clu- 
bes, restaurantes e demais 

eventos com venda de in- 

gresso. A fiscalização para 
coibir eventuais festas rea- 

lizadas de forma clandesti- 

na ainda não foi detalhada. 
Os dez pontos onde have- 

rá queima de fogos são di- 

vulgados com exclusivida- 

de pela coluna “Fome de 
quê?” de Ana Cláudia Gui- 

E E A = =. 

Cancelado. Praia de lcaral: tradicional festa com show que acontéce anualmente na local está suspensa 

marães, na página 8 desta 
edição. O tipo deexplosivos 
que serão usados, de baixo 

estampido, ethics menos 

ruídos. O objetivo da pre- 
feitura é descentralizar os 

shows pirotécnicos para 
que moradores possam 
acompanhar os fogos de 

qualquer bairro, sem preci- 

sar de deslocamentos. Com 
isso, é possivel que as praias 
fiquem de fora da relação 

ou que um esquema especi- 
al de trânsito seja executa- 
do para controlar o acesso a 

alguns destes locais. 
De acordo com aprefeitu- 

ra, desde a última sexta-fei- 

ra bares e restaurantes, que 

estavam autorizados a per- 

manecer abertos até as 2h, 

voltaram ao horário de fun- 

cionamento limitado até 
meia-noite. 

ALERTA MÁXIMO 
Pelo Plano de Transição 
Gradual para o Novo Nor- 

mal, acidade permanece no 

estágio amarelo nível 2 — 
alerta máximo —, e o indi- 

ADEMI-Niterói Associação das Empresas do Mercado Imotiliêno de Niterói 

Moradores de Niterói comemoram o 
Natal com novos sonhos e esperança 

O Natal é um momento mágico para as pessoas em qualquer parte do 
planeta, e aqui em Niterói não é diferente. A cidade está em festa com 

programação cultural em diversos bairros. Nessa data tão especial, 

sentimos uma magia diferente no ar, que mistura boas energias, 
alegria, esperança e fé em dias melhores. 

A tradicional árvore de Natal, que 
encanta crianças e adultos, com 50 metros 
de altura é mais de um milhão de micro 
lâmpadas de led azuis, localizada na Praça 
Rádio Amador, entre São Francisco e 
Chantas, é uma atração à parte para as 
famílias nitermienses, que podem desfrutar 
da imensa árvore com visitas no seu 
interior para fotos com o Papai Noel, 
simbolo natalino que cativa gerações. 

Enãopara porai, O Natal da Esperança, 
como batizado pela Prefeitura, conta com 
iluminação especial em diversos pontos 
da cidade para marcar a data. E, muito 
além da decoração, foram organizadas 

diversas apresentações culturais, que 
tiveram inicio ainda em novembro, com dO 

atrações para todas as idades. O maestro 
João Carlos Martins com a Orquestra da 
Grota e a Orquestra Jovem de Niterói, no 
Campo de São Bento, encerra, no dia 19 
de dezembro, a temporada. 

Tudo isso contribu para a qualidade 
de vida dos moradores de Niterói, uma 

india 

== À it: - 
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cidade reconhecida no país pelo alto 
Indice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e por suas belezas naturais. 

Vale destacar que toda a programação 
cultural da cidade, acontece ào ar livre, 

segue todos os protocolos de combate 
da pandemia e, sobretudo, presta uma 
homenagem às vitimas da Covid «19. 

A familia ADEMI-Niterói também 
comemora o ano de 2021, que registrou 
excelentes vendas de imóveis, tornando 
possivel o sonho da casa própria de 
muitas famílias. A expectativa para 2022 
É que seja um ano ainda melhor, 

Para quem planeja a compra do 
primeiro imóvel ou a troca por outro, 
conte com a assessoria dos associados 
da ADEMI-Niterói é tenha à certeza de 
um atendimento especializado e único 
para cada chente. 

A todos os moradores de Niterói é 
aos nossos clhentes desejamos um Natal 
repleto de sonhos, prosperidade e paz. 

£ 

patio LR 
e. a 

cador sintese está em 7.63: 
O indicador é composto de 

12 critérios, como número 

de leitos disponíveis, casos 
confirmados e número de 
óbitos. Quando o indicador 
chegar a 5, a cidade passa 
para o estágio amarelo nível 
1-alerta —,e novas ativi- 

dades serão permitidas. 

Caso o indicador atinja 
10, acidade chega ao está- 
Elo laranja — atenção ma- 

xima—,e novas medidas 

de restrição poderão ser 
adotadas. 
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Salão faz descarte 
sustentável dos 
resíduos que produz 
Medida é parte do processo para virar o primeiro 
centro de beleza verde certificado da cidade 

MADSON GAMA 
e atu gamfogiaha on da 

NS: pode, até o início do 

anoque ven, ter seu pri- 
meiro espaço de beleza sus- 
tentável. Isso porque o Mais 
Bonita Centro de Beleza, em 

Icaraí, está passando por uma 
transformação em sua opera- 
ção para receber o selo verde 
da Dinâmica Ambiental, uma 
empresa de gerenciamento 
de residuos. O programa tem 
como objetivo encontrar so- 

luções para coleta, descarac- 
terização e destinação correta 
de produtos que fazem parte 
do-dia a dia do salão. 

— Fizemos um treinamento 
com a equipe sobre como des- 
cartar produtos como plásti- 
co, vidro, sobras de coloração 
de cabelo, restos de esmalte, 
metais e mechas de cabelo. 
Instalamos recipientes apro- 

priados para cada material, 
para efetuar a separação cor- 

retados resíduos. Uma vez por 

semana, o pessoal da Dinâmi- 
ca Ambiental busca esse lixo 
para fazer a destinação. O ca- 

belo, por exemplo, é doado pa- 

ra uma empresa de revesti- 
mento acústico; o papelão, pa- 
rauma ONG que faz recicla- 

gem; eo resto de esmalte é de- 

cantado e usado como tinta 
para automóveis — diz a pro- 

prietária, Viviane Silveira. 
O estabelecimento entrou 

no programa em setembro, 
Este mês, uma vistoria da ermm- 

presa certificadora deve defi- 
nir se ele está dentro dos pa- 
drões para receber o selo, 

— Com o selo verde, o salão 

se toma um ecoponto, onde o 
cliente poderá descartar o seu 
residuo de beleza, Instalamos 

torneiras que diminuem o 
consumo de água, usamos 
muitos produtos veganas e te- 
mos telhas transparentes para 

reduzir o consumo de energia 
elétrica —contaa dona, 

Selo verde. 

Mas Bonita 

Centro de 

RE ETA QUEI 

conquistar 

chancela 

ECOlÓg Ca 

Do Morro do Cavalão ao 
parataekwondo na Turquia 
Convocado para a seleção, Pedro Neves estreia hoje no Mundial da modalidade 

pós uma carreira conso- 
lidada no atletismo, 

tendo entre suas do noqui = 

tas uma medalha de ouro 
no salto em distância dos 

Jogos Parapanamericanos 

de 2015, em Toronto, no 
Canadá, o atleta paralím- 
pico Pedro Neves, nascido 

ecriado no Morrodo Cava- 
lão, em lcarai, iniciou em 

2019umanova fase de 
desafios, em outro espor- 

te: o paratackwondo. Ape- 
sar do relativo pouco tem- 
pona modalidade, já 

vem ganhando seu 
espaço. Em novem- 

bro, foi campeão 
brasileiro. Mais 

recentemente, fol 

convocado para 
representar a 

seleção brasileira 

no Campeonato 
Mundial de 

Parata- 

ekwondo 

2021, que 
termina ama- 
nhãem Istam- 

bul, na Tur- 

, 

artvimed 

quia. Eleentra hoje no 
tatame para sua primeira 

luta. 

— Quando fui convidado 
atreinar paratackwondo, 

penseique poderia ser 

uma ótima oportunidade, 
até porque cu já estava me 
aposentando no atletismo. 

Então, a mudança foi uma 
virada de chave naminha 
vida esportiva, uma chan- 
cede cu voltar aoalto ren- 

dimento. Desde então, 
venho me empenhando 

cada vez mais, treinan- 

do seis horas por dia, 

Chegar ao ponto de 
ser convocado para 
aseleção brasileira 

é muito gratifi- 
cante. Espero 
um dia tam- 

bém poder 

vencer a falta 
de visibilida- 
dedo espor- 

Novos ares. Orundo 

doaBebisma 

Mevts mudo che 

modalidade em 2018 
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te paralímpico —afirma 
Neves, de 43 anos. 

Ele tem um problema de 

mobilidade no braço direi- 
to, lesionado durante o 
parto, quando suimae Leve 

complicações e foi preciso 
retirá-lo a fórceps. Neves 
toi apresentado ao esporte 

na adolescência. Na época, 
em busca de emprego, che- 
gou à Associação Niteroi- 
ense dos Deficientes Fisi- 

cos (Andef), onde conquis- 
tou uma vaga de contínuo. 
Dentro da entidade, po- 

cém, foi convidado por um 

técnicoa treinar atletismo. 

Após um ano de prepara- 
ção, participou da primeira 

competição na modalida- 
de, em 2006, ganhando 
medalha de ouro. 

Prestes a se formar em 
Administração, atualmen- 
te oatleta moraem Várzea 
das Moças, na Região 

Oceânica. Enão vive só do 

esporte, Desde 2015, tra- 
balha como assistente ad- 
ministrativo da Enel, den- 

tro de um programa de 
transição decarreira, pelo 
qual dedica parte da carga 

horária às funções na em- 
presa eoutra partea trei- 
namentos e competições. 

Tudo sendo contabilizado 

como trabalho. 
—Minha infância foi 

muito dura. Nunca passei 

tome, mas também nunca 

tive luxo. Lembro-me de 
não ter brinquedo, de não 

der Corner um iogurte Ci 

biscoito. Masa esporte 
mudouminhavida —diz. 
(Madson Gama) 
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Teatro Popular 
passará por 
reformulações 
no ano que vem 
Entre as medidas está previsto o 

desenvolvimento de ações para dar amparo 

técnico às produções artísticas da cidade 

Lívia NEDER 
hds nederttogioso com im 

pós a recente retomada das 
À atividades culturais pre- 

senciais, possibilitada pelo 

avanço da vacinação e à me- 

lhora dos indices da pandemia 
de Covid-19, o Teatro Popular 

Uscar Niemeyer passará por 

reformulações. expandindo 
ações e programação para ar- 

tistas e pública. A gestão do es- 

paço explica que o intuito é 

torná-lo ainda mais acessivel 

para a população. Entre as me- 
dicas está previsto o desenvol 

vimento de ações para dar am- 
paro técnico às produções ar- 

tHsticas da cidade. 

Segundo a diretora Andréa 

Terra, ameta é alcançar os nú- 
meros anteriores à pandemia, 

com uma perspectiva mais 

abrangente de popularização 
da programação. Ela destaca 
que. nos últimos anos, o teatro 
olereceu 98% das suas ativida- 

des de forma gratuita, Pelo ha- 
lanço, de 2017 a 2019 mais de 

200 mil pessoas passaram pelo 

teatro — cerca de 40% da po- 
pulação de Niterói. Em quatro 
anos, de 2017 até 2020, houve 

um crescimento de público de 

mais de 100%. No mesmo pe- 
riodo, mais de 700 atrações fo- 

ram nealizadas. 

— O nosso teatro tem a vo- 

cação de serum lugar popular, 
com maior acessibilidade, 

programação de qualidade e 

gratuita. Já vinhamos traba- 
lhando nesse sentido ao longo 
dos últimos anos, mas, nesse 

processo de retomada, perce- 

bemos que precisamos apoiar 
mais osartistas locais paraque 

consigam executar seus traba- 

lhos. Se para o artista do 
mainstream esta com plicado, 

imagina paraoartista peri féri- 

co A ideiaécontinaar a fazer a 

busca ativa que já fazemos e 
também promover uma pon- 
te entre artistas e produtores 

explica Andréa. 
Entre as ações previstas, O 

projeta “Popular fora da cai- 

xa” terá atividades fora do 

espaço físico do teatro, com 
o objetivo principal de ma- 

pear artistas nos territórios 
adjacentes para inclusão na 
programação do teatro e dar 
apoio às suas pro duções, 

ampliando as ações nas dife- 

rentes áreas da cidade. 
Outro projeto previsto para 

o próximo ano é o Programa 

Teatro Negro Popular Mestra 

Erika Ferreira, que terá uma 
ação de capacitação em teatro 

negro. À iniciativa tem como 

objetivo permitir processos 
de aprendizado que valori- 

zem, respeitem e reconhe- 
am a importância da cor po- 

reidade e da ancestralidade. 
— As novas diretrizes do 

Teatro Popular vão desempe- 

nhar um importante papel 
na democrarização douso do 

espaço pela população. A 

ideia é que os artistas de to- 

das as regiões de Niterói se 
apropriem dele e o ocupem 

com as mais variadas progra- 
mações — destaca o secretá- 

rio das Culturas, Leonardo 
Giordano. 
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Meta. 

Teatro Popular 

Oscar Niemeyer: 

ageslão do 

equipamento 

cultural cuer 

alcançar 

números 

antenores à 

pandemia e 

democratizar 

airia mais à 

programação 

EST e ojiar. 
uma escola 
OU [-E- Toldo |jt- 
na ciência p 

a 
(1 [a 

ati 

ue precisamos construir um mundo 

mais verde, mais sólidario, mais consciente 

tolerante e respeitoso, é fato. Porque só quando 

aprendermos 2 ouvire a dividir. 

poderemos compartilhar, de verdade, a felicidade. 

U mundo precisa de mais Malalas e Gretas. É elas estão por 

toca a parte, basta descobri-las. Assim como a gente 

se redescobriu rapidamente quando se fez necessário. 

Acdapiamo-nos num piscar de olhos e Foge, diante de qualquer 

adversidade, estamos presentes, ao lado dos nossos alunos. 

On-line, com à mesma deservoltura de quando eramos apenas oh 

Mas, nós, do GayLussac, queremos muito mais que Eso. 

Porque sabemos que a nossa responsabilidade val muito alem da sala de aula. 

E você é muito importante em todo esse processo cuando nos apoia para que sigamos em 

mente, AD disseminar conhecimento, comportamento ético & bons exemplos, podemos mudar 

= uma sociedade, acordar um pais, aparar as arestas do mundo. 

É nisso que nós acreditamos. E sabemos que você também 

Porisso escolha a escols que acredita nas mesmas coisas e causas que você 

[INSTITUTO 

GAYLUSSAC 

gaylussac.com.br NOSSOMUNDOÉ + 

COGNITA Escola integrante da Cognita, entre os maiores grupos educacionais do mundo, com sede no Reino Unido 
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Fogos do réveillon: fique em casa! 
A prefeitura decidiu os dez pontos que vão receber q queima de fogos, de haixo estampido, 

permitindo que o morador veja de sua jonela. Borreto (ETE), Engenhoca (Escala Meritza 
Medina ), Caramujo (Parque Esportivo), Sania Rosa (Monumento de Nossa Senhora 
Aucihiadora), Inga (Morro da Palácio), Morro do Cavalão (Reservatório), hurujuba (Forte do 
Pico), Pendotiba ( Reservatório), Comboinhas (Caixa Dgua) e Piratininga (Morro da Peça), 

FOME DE QUÊ? 
Com Lindenilia de Lima 
pra ioga sum br 

| 

Final feliz 

Em situação de rua, um por- 
tuguês de 45 anos, natural de 

Portimão, foi mandado de 

volta à terrinha no último 

dia 2. Foi assim; ele desem- 
barcou aqui na cidade em 

2015 por causa de um amor. 

Mas o romance acabou. Ele 
ficou na rua da amargura. 

Foi encontrado pela Secreta- 

ria municipal de Assistência 

Social, que localizou-os pa- 
rentes dele em Portugal. 

Daíque... 

A prefeitura o mandou de 

volta para Lisboa, garantin- 
do abrigo na casa da familia 

dele e emprego. Veja a foto 
dele no blog cê coluna. 

Trânsito 

Começa esta semana a ser 
testado um aplicativo que 

disponibilizará as imagens 
das câmeras da prefeitura 

para todos os moradores da 

cidade. O objetivo é melhorar 

o fluxo de carros na rua, mos- 
trandoo tráfego nas ruas. 

O maestro 
epois de se apresentar nas mais impor- 

? tantes casas de shows do mundo, em 60 
diferentes países, o maestro e pianista João 

Carlos Martins, de 81 anos, pela primeira 
vez em sua história vai fazer dois concertos 
aqui na cidade. O primeiro, no dia 19, ao ar 

livre, no Campo de 

São Bento, co 

outro no dia 20 
no Teatro Mu- 

nicipal. O ma- 

estro e sua 

mulher, a 

querida Car- 

mem, vão 

ficar hospe- 
dados no Ho- 

tel Amanhecer, 

em Charitas. No 
repertório, Bach, Mo- 
zart, Morricone. 

— Quero mostrar valo- 
res, a expectativa de um 
estado e um país melhores no 

futuro através daarte e da 

música — di E OTA, 

João Carlos Martins não para. 
Este ano, tez muitos concertos 

pelo Brasil. No dia 17, no Teatro 
Liberdade, em São Paulo, faráuma 
apresentação em homenagem às 

'Motéis e o poder' 

Os jornalistas 
Ciça Guedes e 
Murilo Fiuza de 

Meto lançam, 
| dia 15, na Traves- 
sa, olivro"Os 

motéis e o po- 

der”. Aobra, terceira de auto- 
riadadupla, revela que a 

ditadura militar financiou a 

construção e a consolidação 
dos motéis no momento 
mais repressivo do regime. 

Os estabelecimentos se espa- 

lharam pelo território nacio- 
nal a partir de 1968, Antes da 

sessão de autógrafos, haverá 

debate com os autores, às 

18h, Entre as histórias, a de 
um delegado chamado Mil- 

tor Nunes, daqui da cidade, 

então capital do estado do Rio. 

Atentado ao pudor... 

Milton Nunes mandava poli- 

ciais enormes, de 1,80m, 

ficarem de olho nos casais nas 
ruas enas praças. Parados, 

eles se esconidiam para dar o 

bote, com lanterna em punho, 

nos casais de namorados. 
Coisa mais ridicula! 

FICA A DICA 

O NATAL DOURADO 
DO CASAL GARCIA 

O carro-chefe 
co Natal do 
Casal Carcia é 
o bolo Gold 
Christmas 

(R$ 850), de 
4) fatias. Tem 

edição limita- 
da O consumidor pode esco 
her a massa (branca, limão ou 

nozes) e recheios (doce de leite, 
ganache, geleias de morango e 
carnasco, nozes, cremede 

ovos). Há tambémopções de 

presentes, carmo latinhas de 
chocolate de origens sortidas 
(RS 150) e caixinha com seis 

berm-natalinos (R$ 504 Enco- 

mendas: 9962-6537 

DA CARMINE: 

CEIA PRONTA 

O Da Carmine já está aceitan- 
do encomendas de ceias, Tem 

mulheres, com participações de Fer- 

nanda Abreu, Paula Fernandes e Va- 

nessa da Mata: 
— às mulheres são as heroinas desta 

pandemia e deste momento de muitas 

dificuldades no Brasil. 
Maestro, Niterói te aguarda! 

Novela das barcas 

A licitação da empresa que 
vai administrar as barcas foi 

adiada, Coma se sabe, a CCR 
não renovará contrato. 

paleta de cordeiro (R$ 177), 

pernil assado (R$ 127), baca- 
lhau ao forno (R$ 197), 

A sobremesa mais peida êa 

rabanada (R$ 7790, 0 quilo), 

dourada, macia e ricaem 
leite fresco e ovos. 
Encomendas: 3402-4988. 

É Natal 

A Secretaria municipal de 

Conservação vai pôr um 
carro comum Fa pai Noel 

rodando pela cidade. aii 

ÁGUA 
NA BOCA 

Praticidade 

para uma 

noite feliz 
LÍVIA NEDER 
da mecher É oglicho com Jar 

ara muita gente, a expec- 
tativa de uma cerade Na- 

tal inesquecivel aumenta 

unto com a preocupação de 
como dar conta de tudo, Já 

que não tem como pedir a 
testa completa ao bom ve- 
lhinho, a saida pode ser en- 

comendar uma ceia inteiri- 

nha para a família com 
quem serve delicias o ano 
inteiro. Tem card ápios tra- 

dicionais, mais criativos, 

Mo res, para poucos, He- 

nos doces... 
Além das ceias completas, 

estabelecimentos da cidade 
vendem os tradicionais pra- 
tos separadamente, uma 
boa opção para quem quer 

montar a mesa do seu jeito 

ou apenas & ncomendar um 

item para complementar o 

que foi feito em casa. Up- 

ções não faltam. O impor- 
tante é fazer logo a enco- 

menda, ou melhor, escrever 

sua cartinha, para se dar de 
presente um Natal menos 
trabalhoso e saboroso, 

eai je - 
Variadas, À rede Hortifruti (encomendas. horttrut com br) tem quatro opções de ce as, 

antro elas a "Cela pra nós”, que serve quatro pessoas. e inclui salada festiva (A0Dg), 

arroz de amêndoas [800p), farola crocante (500) bacalhau à portuguesa (12H), 

tender (lkg). rabanada assada (1kg) e pubmode le te (500g). Custa R$ 359,90 

Á 

E LCA rd dE SLi 

Assados. AS 
O rodina de 

Natal (R$ 165) 

do Mocelin 

[3461-2080] 

inclui pratos 

picos Apaieta 

de cordeiro 

eslará no 

candárine 

também pode 

ser peóida rú 

del very (R$ 210), 

comidois 

acompanhamentos 

Tradicional, AContetana Beira Mar (3602-1070) tem um cardápo natalino arado. Umas 

supestões dochefVv cente Maisé o pery recheado com farofa de trutas, Custa R$ 579,00 

Toque italiano. 

O cardápio 

variado do 

Por peso. Empéra 

Omenudas Del Gusto 

celas de fim (2650-7136) tem 

de ano da Le desde pastas & 

Dé panneur do antépastos 

Plaza Shopping (apartir de 

(2245-6547) R$ 699/1006) 
inclul É atender 

iombinho cem (R$ 7/lhgl e 

abacaxi. Custa farofa natalina 

R$150, ogulo (R$ 5280/1kp) 
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O cantor Flavio Farias encerra hoje, às 18h, a pro- op 
rockno gramação musical do Festival de Boteco do Reser- 

Festival va Cultural, com repertório de pop rock nacionale 

internacional. O evento, do melo-dia às 22h, reúne 

gastronomia dos botequins com direito a diferen- 

tes cervejas artesanais, drinques especiais e músi- 

capara animar. Ao longo do dia,o DJ Walk coman- 

da as picapes. Entrada franca. 

de Boteco 

O "Natal daesperança” berá hoje, às 19h30m, Beth “Natal da 
esp erança' Bruno (foto), Marcos Nimrichtere Silvério Pontes no 

: Campo de São Bento; Coral Amantes da Música no Horto 

CM CINCO  qofonseca;eLucynha Lima e Os Trovadores do Engenho 
palcos no Horto do Barreto. Para a criançada, às Hh Leonardo 

Labo no Horto de Itaipu e Cia. Paraiso no Caramujo. 

LE ud a n ça S| 

IE RESTAE 1) AS: 
é de e 

Dado E Es? 
au LOCA AIS EI 

ár ER ho hot ma 

Música, No próximo fim de semana tem nova edição ca Feira 
moda e TB no Reserva Cultural O evento gratuito será realiza- 

idano do sáhado edomingo. das 13h às 22h, com shows, feira 

de adoção, espaço kids. moda e gastronomia. No 

sábado, a Banda Serentssima se apresenta às 18h; às 
19h, Nino Russo fara tributo ao Legião Urbana. Domin- 

go, às 18h, tem a banda Os Imortais, com pop nacional 

1880 e 1990: e às 19h, Valério Araújo canta Caruza 

= na 

| 
a | 

= ses - Qi jd 

= PN 
MAC O MAL recebe esta semana, duas exposições, Inaugu- 

recebe rada na quarta, “Democracia em disputa” contará em 
duas novas fotografias, a história da democracia no Brasil Na 

quinta, “Suburbanidades: o lugar da periferianaarte 

exposições contemporânea” (foto) apresenta obras de 28 artistas, 
potencializadas pelo olhar poético dos subúrbios. 

a 

| Vi 

tas: 2625-6692 / 3023-0805 / 9987-7815 0/ 99325-7178 
Ponto ST. Réis. — Niterói 

Carolina Joias 

COMPRO JOIAS EM OURO 

[VE 

ES 

4d 

"“CURBERO OFERTA |* 

NDA, CONS 

OLHA SEMPRE 

CREDIBILIDADE HA 32 ANOS NH 

ERTO, FABRICAÇÃO DE JOIAS EM GERA! 

UMA EMPRESA SEGURA COM 

| MERCALHO 

FAGU NA HORA EM DINHEIRO 

ATENDEMOS EM DOMICÍLIO 

Shopping dos Antiquários 

Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º 

AAA 

Loja 92? piso 

arolinajoias.com.bi 

2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 
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SAÚDE EM DIA 
PALAVRA DO ESPECIALISTA CHN 

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA: 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER 

Por Paula Borges | marketinggbennitero.com.br 

Na Semana de Mobilização Nacional para a Doação de 

Medula Óssea, comemorada de 14 a 21 de dezembro, o 

Ministério da Saúde realiza campanhas para cor scientizar a 

população sobre esse grande ato de amor. É através da 
doação que o transplante de medula ôssea pode ser possi- 

vel, salvando a vida de muitos pacientes 

Otrarsplante de medula óssea e indicado como tratamento 

seguro e eficaz no combate à diversas doenças que ge 
a saúde das células do sangue, O procedimento pode s 
feito em diversas faixas etárias, sendo capaz de aumentar à 

sobrevida do pacente e podendo ser realizado desde a 

imtância até a terceira idace. Segundo a dia. Mana Cláudia 
Rodrigues, responsável tecnica pelo trarsplante de medula 

óssea do CHN, transpiante de medula 

dssea necessita da doação de uma medula compativel com 

0 paciente para ser realizado — podendo ser extraída dele 

mesmo, no chamado transplante autólogo, ou vinda de 

doadores compativeis, o trarsplante alogênico, 

frequentemente o 

“Para definir qual tipo de transplamte beneficiará 

melhor à condição do paciente, a equipe médica que 

D acompanha deve fazor uma avaliação minuciosa do 

quadro, tanto em relação à natureza e gravidade da 

doença quanto asaúudedo paciente de manetra geral, 

consideranda Inclusive doénças associadas e outras 

condições que possam Interterir no tratamento” 

Apos a realização do transplante, o pacerie permanecera 

internado por um periodo para que a sua saude seja acom- 

panhada de perto pela equipe hematológica — aumertar- 

do a segurança do procedimento. A compatiblidade 

buscada no transolarte alogênico acontece justamente 

para aumentar a sobrevida do paciente e as chances de 

sucesso no tratamento. Após a volta para casa, o paciente 

deve consultar-se com seu hematologista e seguir todas 

as recomendações para manter a Saude. 

Após a retirada do material que será transplantado, que 

pode ser realizado sob arestesia geral em um centro cirúr- 

ECO OU pôF Um ACceso vencso periférico, amedula óssea do 

doador estara recuperada em poucas semanas 

“Quanto mais pessoas se cadastrarem coma doado: 

res de medula óssea, mais fácil se torna a busca por 

material compativel para aqueles pacientes que 

precisam do transplante para recuperarem sua saúde 

e terem uma vida com mais qualiiade' 

Para tornar-se um doador de medula 0ssea, basta 

prócurar um hemocentro para que a pessoa interessada 

possa tirar suas duvidas, ser avaliada é completar o 

cadastro, para que seus dados sejam incluídos no Regis- 

tro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea 

(Redome). Quando houver um paciente com possivel 

compatibilidade, a pessoa será consultada para decidir 

quanto à doação. Por isso, ário manter 05 dados 

sempre atualizados. 

CHN É REFERÊNCIA 
NACIONAL EM TRANSPLANTE 

DE MEDULA ÓSSEA 

O Compleso Hospitalar de Niterói (CHN) é 

responsável por EU% dos procedimentos de 

transplarte de medula Qssea realizados no 

estado do Rio de Janeiro - o que o torna lider do 

rarking entre as unidades privadas de satide. 

AQui, O paciente é acolhido por uma equipe 

multidisciplinar especializada em uma linha de 

cuidado completa, desde as consultas ambula- 

toriais até O acomparhamento pôós-cinúrgico. 

Para mais informações sobre o nosso setor de 

transplarte, agende uma 

consulta ou entre em contato 

pelo número (21) 2729-1000 

Dra. Maria Cláudia Rodrigues 

Bis ponsávol Tácmica pro Tramreplamto 

de Medula Ússes do CHAMA 

Complexo 
Hospitalar 
de Niterói DI CHN 

=:]/06 6 trimrmatascal À r 

af on á 1% o ii cd TO Si Ca DS TS 
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SEO RU SM DCI ANCIÃO) E UANIIMCIA 

O PO RTUNTD ADE TAMBEM 

QUARTOS com ATÉ 178Mº? 

E ATÉ 03 VAGAS DE GARAGEM 

QUARTOS com aTÉ 114M? 

E 02 VAGAS DE GARAGEM 

COBERTURAS LINEARES 
lda a COM ATÉ 393M? E 04 VAGAS 

MORAR EM FRENTE AO MAR. DE GARAGEM 

2.000Mº* 
DE: 

SAIBA MAIS 

DRO 
EETAVTURAÇÃO FINANGEJRA 

ca E AL Z ACÇÕES A Dal ICO df hi H la z ul | À | fe 

CISGES (0) lazuliniteroi 

— drioh QP LOPES GSPIN www.lazuliniteroi.com.br 
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Imóveis Imóveis Empregos 
Compra o Vonda Aluguel & Negocios Fame Você 
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IMÓVEIS 
COMPRA E VENDA 

Ela 
CENTRO R$LSE.000 Mari 

vir Coentro! tona ceras 
junta Cispideçãa, dtima mo- 
tilidade urbana Com ugade 
Flm2, vista iwre, excelente 
estada. Wire Serg-De estro 
combr er TelasFaho. 

Fria ISA dado Ee te ul 

CENTRO R$Lb0.000 ótima 
cosjugado RSanha Lisria, 

Hr, eeformado, Levve df | 
meudêndia, esiriléra Do: 
cumenios Ga. fire v/pro- 
prietário. Teicidbh- Gama 
TLba-DhE?. 

AVALIAMOS 

99852-7726 
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Mig) Fem PeformTuda poeço- 

tanata, no ar alta, veria nice 
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LAPA Minviitas Misao bina 
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qunença/ azer, saido, sma- 
th, Varanda, más Cndto, 
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106adja teemita 

Rua Cupertino Dusão, edificio de ao luso, próximo nos 
Shoppings, Metro, apenas 1 
playground, estdo de festas e porana 24h, vista 
totalmente vire, sabã 2 ambientes, com peso em tábuas 
corridas, varandão, 4 quarios com armários embutidos, 
é quites, banheiro soci, copa-corinha planejada, área de 
serviço, depondincia completa 3 vagas na escritura 
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1 umidade por andar Amplo Lagoa, alho 

Ehd: SCVLADAS 

da Tegias, 

unidade por andar, 

«FOTOS 
+DETALHES 

apartamento, tado reformado por arquiteto renomado, hall 
de entrada privativo, ving em 3 ambientes, varandão com 
vigia Fire, favalho, original 4 quartos, atudimente com 3, 
2 suítes, uma com amplo closet, banheiro social, cozinha 
gourmet integrada a sala com ha, área de serviço, 
dependência completa. 3 vaga nã escritura 
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Rua Mara Angélica, excelemto casa no coração do 
bairro. Rua tramquila e cobiçada, pertó do Parque Lage 
Lagoa. 374 m? de área consiruida, piscina, óbima área 
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dardim Botânico 
Rua Jardim Estânico, dxcelente esta comercial em andar 
alo, com sta pará à Logoa, vara, Servindo para diversos 
tipos de atividades. [1 vaga de garagem. Localizado no 
coração de barro. primo dos melmires restaurantes, 
bancos. academias, estacionamentos é com fácil acesso 
aos cuiros bairros da cidade, Eddico com útima 
dprosentação e mudo bom adimnistrndo. ; 
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São Conrado 
Buenida Preteito Mendes de Morais, apartamento 394 m? 
de altissimo luxo com vista para à Praia e para a Pedra 
Bonita. 4 vagas na garagem, 4 guitos, varandas ao redor 
da todo apartamento, living / sata de jantar, varanda, 
lavabo, aalo iniima, vaenda copa-corinha despensa, 
área de serviço, 2 dependências + banheiro, portas 
Blindadas soci, serviço. 
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dguáitos,  dlta, Radrioa, 
Bash social cozinha, à pervt 

| qo dependôncias, 
| Exmndia, C]ZDS cada 
auÊ eim st 

| 2557-4868/9 7010-4754 
| Emir 

REFLDO | 
| iPorto gusdrigera LElio- 

VR Ti | 

carinha plangiada, à sem | 

| qa me dit | 
diTrRIa/ PORSETTIS 

o tia: ci BE 

foi ig 

Eta Rs 
2 108 068 Micha Eitabois 

| metre Salão matos a 
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pemddecias, voga escritura, 
periasadd£s (9200 cosade! 

arame aesergeec astro 
mr TelzZSS-bas Oda 
47%4 Scvitasa 
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spa fermido 3, isa, Cxosel 
ceglabo da grreórios, Tola, vas 
roda Gaemel, Vigia Livro 
Esgataceisa, Pomeja- 
ds Cóiirias, Tátal Infesgeiru= 

fera, rrimça Joruge ficaria Hiro rende 
am de E Er Fmla a ad 
LI 2PAB da Sat 

MN Mário Rui 
À Demânico, Quad h- 

diria Md 

ne Mjboe[]gÊs eprhagio ta 
torsdto, 2L0MZ 4 vagas Pro 
dia 5 tasmilias, Piscise, Ssuna, 
rare rr ara red car E, 

Cd. MPF EN/2a- 

IN Mário Rui 
RAREA Boto, Egias, Tima, 
Jeages vista livra mar, Copa 
Cas inda, Total inteLgs tro Cura 

| bazor, Pscina, Quadra Témio, 
EA TR rr OCT 
CIA, Dos STE 15844-150 

Coberturas 

BARRA Dmrsboia, Cobertun- 
nha Duplex com piscias a 
chupravguata, Ig, . vita 
Mi Deriuee asda, Lala, vam 

| Mina TE TAPAS = 2047 

| BARRA | Dosimio Lcd 

cão prieilegisco Leusgona pé 
bartura degias mamada, dea- 
das, dátes, ciais UE. 
Eorrpii Ivrgé, Touma acha 

Prédio move. Encelendos mr 
manos. Fell ires Asas. 
Era? 

Casas e Terenos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

Es Velho 
| 5046-1624 
BARRA RSLSSL DD Conio 

me 
ragans, DisCima, GEL Chu 
pirita, bel cérisira dr 
des, ga mms e dep 

Aa i-ndoa Comeraaaio rr 

ÉS venia 
práprads pega Rae 

perêmg rpg a 
geursel, ChDFTESQuETa, & 
deja, Copasernha, Tou 
tos planajndam, ioupõi bos, 
idependêscias, dungar es 
toda amóvel parte pagá- 
PRESÊO VE SEP sro 
os br Cs O Telasfads 

JE PEIrIOO Genildo GevrilimM 

ÉS dela 
EARRA RSS 00500 Paira d- 
édha, danada pilão dam 

Bimmtam, Euartos, Tptftom, 

Paio ROO aa EST 
Quina 

Vargem Grando 

Casas e Terrenos 

VORANDE VSuihes, Espe- 

Acid Coe raação, PMiseurm 

Privativa, Brumado! sei 
eme bois, Me hor Con 
dominio Fregida. SEquTanTa, 

| Muito Vende Caeiro Espor- 
tes, Emnciamento Taxa 
Bladusiia. EapHdrMseia 

Tas MA Ciriet à 

Lidia 

TIJUÇA E 
aDincENcias |f 

Edmisdo Rego L2mi 
| ngnta. dogs damas, di 

fera Tratar Driirianõo 
Fans Fio, Mas scana cosa 
Rar] 

Maracanã 

1 Quarto 

Villa 
TRA NTERAA 

MAMA AMA RArHo OD du 
res imverterento, aoelnr ato, 
vista progrâmica, sado jpscim 

Eenbeairo socLel drva, 
da. form dará 

alugar, letezestosturado. 71- 
TIS, Puf-pa sa, sito” 

memos liá ipa rm areeel dco 

me, seio video nbsgrroa: 

Fstmílim, Charmosa, Franta 
Emscenda Ajarsinada, Cam 
amos Comiução Forta 
Friuimo do Mitrô, mi Em 
progada. Taic2rtedgr Cprso 
ot mis 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEI IMOVEL! Near 

Ex Selo 
2292- 0080 
98985-1470 

TLMEÇA RSI dirizod 
Bus Baido de iapojisa S48/ 
EL femta vária tála 3 

cmartes É suis carinho de- 
pondéncios quraçem qluy Tr 
124 dr5h0 Cid ana ERSHaS 
E 

TUAKA ESTIG Josi 

nbs Praça 5, Pini, chop- 
Findo trfoomáado, deqiada, 
sn do dousrtos, armários, 
ep pego dr oqog pri 
digo dependências, porto- 
mliazdba ELFHO cossrbo aose) 
nitro pro dá tra Com bi 

Tele TEET-4B6A PO LO-AT 
SeriiHo 

TIJUCA Rua cos freios LÊ 
Frrestra “oração! Condomínio 
Start Tijuca. Tonho doparie- 
rastos ns prédio, à partia da 
ia deem Exa Deêns cito 

mesas bratera! rm 
E sas Sair aro 

SS 

TIJUCA RETRO DO di 2 Pasta 
e» Frosbar, rf Agito Mi - 
DRT, Salão chemasada, 1 
atos d bank, cor droga para 
c! Don, ques. Agto fmanba 
Todo deformada Agénia vi 
Bida. Tr. doreto cipeop Tal: 
sds. 

TIFUCA RETO Agua 
mecto frecto Colêgio Mistiar 
Edo PrsaDtso Meir Ciara, 
red vista enputacailas 
iguos, fan socio, DOR 
Bira, demências 

LE Split 
TLIEA Pes Frida. 
Motrd Gás Poco qxla ud 
Ena Sousrios seio, arma 
es, Bh sscial, [rd 
gémigárior, dera, de 
pendérmcias, Juagas, Pequraa- 
o. CESD ma bros arqiocaa dr 
door Ee Tels ba 
TERT-SAGE movl iDDE 

tiARA Efssó id, 
seda preço Mwndado RE 
1.500 00 00 Artos, (UIdjma- 
draa, açits, vstándio (28) ipa 
beeraça Papeis capa pariota 

CITIES 
SEU IMDVEL!, 

2292-0080 
98985-1470 

2 Quartos 

ENG MONO TE Me 
Eb fra Araujo Ladtão SAS 
Esta versa sia 2 Quifiai 
irei matar ei 7 gro EM 
E qro Tr. 2233-1509 
EJ DOS caro Ji Lado cara 

ZONA 
LA: 

2292-0080 
98985-1470 

ZONA 
DESTE 

Santa Cruz 

Casas e Terrenos 

SIA CRUZ Pass coma cf 
Fed Sais Zombies, Jets 
Cord fechado, perto Paio Ad- 
nao. RELOGIO DO +Jdopesia- 
cõas rip Eur pronrid- 
ma foibii-dboa, falas 
rats A geo 

NITERÓI 
isa cam br na | 
48 NO edi mr Hier 

* Para informações sobre outros 
tamanhos, modelos, forma de paga- 
mento o preços consulte o clasai- 
fona ou nossa loja. Preços válidos a 
partir de 01 de novembro de 2012, 

* Para conhecer a política de publ- 
cação de anúncios, favor consultar 
vv intoglobo com.br 

Horários de Fechamento: 
Prazos para publicação na edição 

do dia soguinta 

Classifona o Loja 
até 1h 

mid 1h 

atá TAP 

nló 15h 

Para arviirçsies rias emeligoamm hos dlcumárigao e 
eegunda, & prazo é santa-feira, ato 2 20h. 

va Tratar ciPmado Telizi) 
FDA PA CLALEST-ES ErsTEa 

Tels-97450-4455/2572-0400 Er, Tormsôpalk, Nitaró q 
São Pasda. 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se msponsa- 

biliza pela procedência, veraci- 
dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco pólo cumprimento dos mequisi- 

tos legais porventura siigidos no con- 

taúdo dos mesmos, sequer por even- 

tunia prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncioca é de inteira 
responsabilidade do anunciante. 
Pusgoas físicas à» jurídicas do má-fé 
podem utilizar um voloulo de cotmini- 

cação para fraudar o ludibriar os 
leitores, ou induzilos em emo. À fim 
de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa de solicitar um empréstimo ou 

atotuar uma transação comercial, Weri- 

ligue a idoneidade de quem está 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
comercial, através de contrato com 
firma reconhecida. 

* No contrato devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
transação comercial apenas 
pessoalmante. 

* Fomaça seus dados passóais, por 
fax e/ou telefona, apenas para empre- 
sas conhecidamente idôneas, 

* Evite receber documentos via faz. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta dorrento, vales- 

postais etc.) 

CAciRel:ie, 



Domingo 1212207 a 

Icaraí 

3 Quartos 

Villa 
IPANEMA 

HEARAI , hgo, Boo Visa, 
Chsfidas, 2a  Fanntihês, 
chatos cadassrados da Bla 
de Jençrs, compram apanta- 
Fim tõs, cobarEuid a, Cidii do 

reglho de Metorál guto dam 
DAPITRITAS VA be, SÓ 1 
FEM TE Er 
Er, TIM -IT A Emp vio 
Dare tro 
abesmos, Ha 859 
ranspol: o utardi 

Hucom, 
muto, Ta 

Teresópolis 

3 Quartos 

La 
IPANEMA 

TERESÓPOUS Chantes co 
dastoados do Rio de Jamaica, 
compram, Spertomenioa, Lá 
Eri. coberturas em Torondao- 
fis, Estoda permuta, conta 
RE EL 
Ingrid ht, = MAH 
ZU, em aii e belga ms 
vaia or, Su ssretes Em, 
Sãa Pavia, detidas do Tobea- 
migiad 

DEMAIS 
LOCALIDADES 

4 ou mais Quartos 

Villa 
IPANEMA 

SÃO Paio Dheotes Codastra- 
dai Eis E Sas Piva Paes 
tam, Com pram, dluguem, Im 
vais, Comtatia: Emat mibaios 
piora es Ng crus cam, EL 
“PRSPIR- ZITA TH rem vilsig 
eritema ar, ava lha- 
mos dé FROMa MICaM0S 
fia, mão Paula, Tarenógalo o 
iitberd. 

ES vel 
EARRA R$9D0.000 Alem do 

lnvestidodes Loja Aruqudo 
Lambricas) lnguiima 1ia- 
mas, dounguna) RODO Gira, Murma 
tatak Bbmd, Passieel cmo 
testo novo. s/igual. ISO w 
we Sergiocastrocom.br 
Te PRAJA-SA0I PAD 

BASS 

ÉS el | É 
BARRA Alenção meestado- 
res! imeestrmentos garaati- 
dos (ETS) Contmisa loca 

cão tipramdos corpreias 
Rimestração a partr B$ 
22.000,06. Hosptas. Esco- 
les, rede Lojas corso inqui- 
linas CiESÊ rente sErqhocas 
trocos br Todo SAM 

ÉS ela 
FREGUÉSIA R$5550000 A 
benção dseslidores! Loja a 

lingua COsmerade & Elarriaa | 

Egatrata nova, Auguel: R$ 

1.408, Arma Et; HEma, Lo- 
catármo aimentação, s/+ 
gua. Ciifó eme sergioces || 
treco ba Tels 'PREZO- DSO 
E a É] 

Salas e Andares 

BAREA Speco Contor Mo- 
for inch da Bare, EmI 
Butas Buméncas vendo a- 
tag, smpla sais, Sbmi, 
and.aite, vista panarbrica, 
garagem. recta Dema 
trinta dumurica, Todas 
994 LI-S00L/ 24d-2628 

JACADEPAGUA RSSbb DDS 
Lecáfração Esttanigen Ti 

tenda dos Elas merge fumo 
Prajzc Éiok posso Lona à- 
memso Eousdanto gulpis 
EE, erra cergincat troco | 
mr cio TaisABs-17D 
ESA SoM Lo 

par 

FREGULSIA R$ ma 000 

Frangraça So bes fosindo Li- 
nho âmago! Terreno pars 
erprcendimento reudeor 
Dai Projeto 2/14) undades 
Uazer vaga) Área botair 
7 Dis? (MOnIDO) Estudos 

ma parta lamento a 
ui asÃro oe”. H 
qouz-So0i 

Casas 

ES vel 
Jp rh Pinbáiro. Csria Ca 

mese ia) (ERBmS) Terreno cf 
Phi (Lim frembr) Loemi- | 
ixtão s/igual. manh 
quer atrvidade Posso bia- 

de iecorporação. CLEM vra 
wsbrgioessima cem br Tai: | 
QPaZE-NIÃA 

RECREIO Rã tdi Goo Cass 
Comrepeul Emstánio big ta 

cao Rega tartal: À Eu- 
dbiora, Passas, piscina. [deal 
podiica, ddslai, Ciothai 
Possibilidado incorporações 
CRE masai mr isa SÃO 
Pc a Gi said o talos zd da 

a Ciro 
Lojas 

Legnel 

CENTED CONSÓRCIO d 

Lunçõe! Compramea/ vem | 
Elas dama) tricemos, cânidem- 

mãa, memo atra 
sado teclado. Cobrimeas 

dlertaa Autos La fbdricees 

irei fCapital da qi] 
imã, Mmlhorio precos mriao 
planos. Leorel Consórcios 
lenos'!! E-mait iesneicon 
aiii om Tais 
QUanD PMS DRT quad - 
apo Guto CALAR | eu 
Corta ts Açao df a) 
abdzaiS0 QribotsApos 
erva HD OCS 
dr 

| 

= a 

Es ela 
GEMBbOA AGO 060 Moo 

| cão investidores! Dpertum- 
dede cegoce Excebeobe lo- 
 jatrente C/1HmA, despru- 

voisisdo pirda, PEanháiréa, 

w bride 

asira tom br C]2M, Teis 
| QBMES-LATo/2292-D000 

| Rimees, 

| élo Esio. marina 

Feira TR | 

Serpa 

Galas e Andares 

SS Sonar 
| CENTRO EjoRdDO qnd 

vita, dimi, prédro coma | 
vada, bem séminisirado, 
frente, 264 Zomibrentes, p- 
ao bacos. dr vergiac asa 
Sto br O Ro Telitro- 
DER PIRRE-APO SevE ddr 

ES bebo 
| CENTRO R$11006D0 Edi 
Em fradicianai Po Vargas, 
Perda Mate Oi, o Den, | 
dedos vita, Vire, cotnha, 

| asneira, condomínia bára- 
Do AA Sergio castro. Com. 
a CIO tm md | 
TERES JATO Seupl ba 

ÉS Seulasto 
CENTRO R$LHo OA iárves- 
tndores! CLarstdas sro Alm 

Barro so, Ed .tradicióaal, 

&bm?, frenta, sedes mta, 
nr oceoipta do mt gere en 

RATESS470 Sespria SevpldJs 

ES tende 
CENTRO RSLBoBÕo Junto 

Cinendia, 

Miatrhs WI, bos administra 

cão, Bbm, c/uaia pioé taco, 
cora, banhado. Ertuda pro- 

| cin Er Soc sra 
Tais idi- 

Man atas Lam Scepfida Sp LE 

ÉS era 
| CENTRO R$160.000 Opor- 
Cornidade: Local tação saDe- 

teme! FL Corais c/Sebe de 
Estesbra, Ótima as 

| Sm, comparta metepção, 
bn ombro, Opa 
me sergocestrá com br cjisó 
Fais98852-77 B6/270)-0400 

BE 

ÉS deli 
CENTRO R$250.000 Lecad- 
zação Mobre! AvFio Ermo 
punto estação carpa. Nip 
nto Saia degles Blsal, re- 

| Formada, Encoiavio Opsria- 
| rodado imepstimento” tynmã 
erp astro com be ciidb 
TeisPAbdo- FIM Erg a DO 

HEM o 

ES vma 
| ph De rem rio 
rrendo: Andar cormiáa fair, 

deveras salne, dry, Eha- | 
areros, Togges Prélio porta - 

mn ntritê 

mr cr 
FIFA SorsMas 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

CENTRO R$. 60 bDS deal 
bogistica/ depés to, prótioA 
derreno, ar ti 56 Pao | 
due ESbbma, cada, W.Li- 

mm edlrica indenánais 
centígaa bDQma, hiodedaricá 
neteta rev sergiccêstro 
comb GH Teisito- 
GERIR IPO Srvp7Dál 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

ÉS dera 
 IPAREMA REL DbO,GE) A- 
intão inerrodores! Loja 
iguda, Pára ipa, in | 
qurisa 1º Gnha Esprente | 

| restabibdade, Metisgem 
Mimi, Code Matrã af- 

| qual DO nie dirgadi ds 
mtiaadi Tea Os SE EL 

Eber 
UPAREMA Atenção inrventi- 

FREGUESIA  Rãl 35.008 | 

das mas malháres regides 
da cidade Renda até 10 | 

a. ineeatimmêntos a gartir | 
ES Sb DOM CjISO mea 
me sergietastra com br Tel; | 
raLcê- 

Salas é Andares 

Elio 
| EGTAPDOO ADD DOS Revo | 
temiérios da Pútria, puro ca- 
tação Gala comecar SQmiZ c/ 
vago escritora vista Ensto 
Erc ia ffraga vititoriba em | 

| apa 
Fai: PRESO-77D/ 27 
Rewii DO E! 

| Cogarahs as ontra Santo Cls- 
| em Fig opor Ria guidkom, Ga = 

mes Cope-cernha, me qi 
EM E SETOLAS 

br MD Tais: es impenirry 

| VERES MP Serpa | 

finsindades, docu | 

mendação ck eme vergios | 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! E) 

£ Vero 
3205- 9422 
97048-1624 

SS bela 
COTME Vadho ESA sp Do 
io msiiica Pro Co 
mencis! J0mi, temreto 
isbn dcdtória core 

| cha, Massa, dsalbes, 1lbo- 

nbspirsa, duagas ar Conbra. 
rn digrocastra cer br 
Ezsó Tainhas 
2282-0084 Se votiso 

Ma Toma Mori 
Lojas 

| ES demos 
BLSCHUELO RSS DES d- 

tirção dmepitidore! Lejho 
efboura amados epi d] 
Sen tar forhi shopping Sa 
Ha Beleza, eátixhos, Es- 

ortóros Tetamente divar- 
alficada, Desda enc eris, 
E250 mi demgiceanizs. és 
mibr RÃ a oe 

smaass 

ES demjalasi 
TUCA 55 /M0.000 Abes- 

cão  imertidormem Loja 
(18Br=t) Qecelento loca idá- 
cão, Raridade, Aspire po 
tential ESSA, qualquer 
abvidade vaso, Viga má 
porta, Minor preço região. 
CL208 area, nergiscarbre do 
ais Talc-BAnZA-aG 

TE RSRS 

e 

Saias é Andares 

SS dera 
TINSCA R$265 000 Excuies- 
tesao comeco Efm2, an- 
dis alto erejádia, ótimo do 

tds Prédio madame junio 

Prngm Seas Pira rever. 
mecástro cem. br PR] 
Teis:09052-F7h4 2271-4500 
Subtil 

Sm? civiaga de garagem, 
dies estado. auve Sergio 
astro dire be E Telã: 
MEI) 2271-400 
Save? 

Galpões 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

2272-4400 
99852-7726 

ES enbas 
| JACARE REL SO DOS Mara 
| Basa golado DAP a iciasl 

bogixica, dopósnito, 
Estate, É Diario st nara 
da sabia cometãs, Sirpuraha, 
westisrio vp somiacasira, 
e nc TuisiL-DaO 
auge Lara mão EE) 

Esdelat 
JACARÉ RSZ 9000 Galodo 

À mms 4 Soro difusa CaAsA- 
midia dm cambia 

granta porte, mono qátia. 
Fel gogaco ctá 1040, 
rs dargiac aa ro cm Er 

Ceo Tolr9925-77Mara- 
at Er 

Casas 

ALE 
ENGENHO Bento BS 

452 000 Cosas ima Cootmadr- 

Eis Lt, lindas, eaáina, 
] Espmha, Fira torso, Emrçá- 

vei sergeocasirocom br 
Ej2H6 Tala-Dha0S 147, 

2T-0098 Se vpadlo 

| ÉS ema 
TUCA RSESD OM Cosa De 
Frainião deito Múma masi 

A E UA 
ER Esbarrtórios CEniis 

les iahissção pese 
| ma ret vera pergiocgetéo 

THREE cso Ta 
17 da/ 214400 Ervi ido 

MS. Eça 

De 

METEROS Centre do lado do 
ing, vEnao 

da comercial cem 5 lojas, 
quragam, 58 salas todas 1% 
banheiro, Ver a Luriar ch 
Paulo 10% da 12% dinria- 

E Neves, 

E 
50.600 Negocveis. Estra- 
da da Cochosiro- Are finl 

Barbosa. Tai MANEL: LOM 

EADO Fria Rs FOLD) A- 

tenção immesiidonss! Loção 

CMS) atuado Alugue: 
RSFE TIS Locetirio: Basco 
ofmisi. Lock Enieg- 
cional. s/igual, Rentab lida- 
de; ,0Ma sas. COS mass 

miseaatro com br Tala 
PRIDE BE MIRO Rasa 

Áreas Comerciais 

| ÉS deli 
EAD R$S95 GbO Tarréna. 
dv maia Cryg (aBoima) 
Sem frocta. Zonbrmacoas, Co 
DEriuTo CELa ml) Locnsização 
equal [Pnda, =] 

rara oia fogiemica. Ea 
Area Sid] Cs Sri or le Teo 
FRLTR-140] 

IMÓVEIS 
ALURGUEI 

E 

CENTER FEÉSO “tamos, dilo- 
so diiro conpegado, dbmid 
Eetoténto úilada mosisso 
ne ndo E Wiapnrric Eugha 
nESI. Findar Tretas cfpronria- 
nária. Joia PDS 0-D054 25Da- 

1 Quarto 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! OP 

BO TAPES R5455 +cnesdam 
mis ita mer, Conjagadha, 
armário colas, barfehogér ia” 
migeina-evar, Fogão, seque 
manga Fa Pasta Botary- 
pa TR, tais rr mr 
REGRE- TZ TA 

Flamengo 

1 Quarto 

“A 

FLAMENGO PEnscutivo dm 
Erabido CrernidS, sito, di 
mamã, vista bala culto cf 
cenS coempégtrc, comrismobe 
tada, piso Brio, pisca, rr 

portela, qarçar Tiuit 

EfoZI O. Qardo oe Inara LS 
154. Plantão Loca. Abemo 
dra Tuts PRADO Ds 
SRI, CHTRRS 

3 Quartos 

Etoile 
em a Biz 0d à GQuar- 

mod, Ec Acessa Agro Has 
meça Praias, Jona Fal. Tok 
2r7a-dr? CUS0 BelIBs? 

4 ou mais Quartos 

FLAMENGO RELOOS finca 
Eta, Z7bmã Sado Lam 
Bquarbrs (Sula) Esnharos 
Em Mim, Cesp, 

Zouartor Emecogades, 7 Ve- 
qua, Gosgen Taiizii-dásr 
CI 2so et Léo 

ZONA 
SUL 2 

Conjugados 

DORA AE Ad A REL Hs 

cias Mimgpó mncalonia 

Eue Santa Clara, Graximo a 
Dra Tas FAIAL 

124 ada. 

1 Quarto 

COPACARAMA REST Pos- 
rã Prônima grata, CBimia is 

calização impectes, Sula, 
gourto ciermário, Dashara, 
casinha c/drrdoa dr-caaor 
cionado Tala ] 

REL L]-60G. 

COPACARANA R572M sta 
bm 

paia sta aróa fancos 
pla Zdha Errada bar 

cm CRTIo  Fodóe: Wuturta 
CELS-ELES-DE EAST 
E risHE 

2 Quartos 

Eussaoa acena mms 
COFACADANA RGL ROO Jum 
bo Mirisã Sola debes, mem E- 
fód, fra, Copandência, ja 

em, Biri ma inhançã, 
Mal Plantão local Anead 

Tube dam nda 

COPACSRÁRA 
Za, sala ciriateco, Cort 
Pa C/ETOnLTOS, Á PRI ST AÇO, 
den completai, digo qua: 

er, fenda, portaria ME 
ssêra metrô Trsiar Ter. 

qida, Sir garage. M5 Euá- 

ra de qro, Trato dendir To 

[EITA IDE-5IEA 

COPATARANA REZ PDS ME- 
ka Varia Eai Jgfos, as 
cetósia, plim, arsrsica, dota, 

Eq, Pronto mómear 
Teia rint Lada SrLIABL RO 

SA balair 
COPACAS AA, RELA Far 
casório Miabifiado Jarso À 

Era, Eus Miguel Lemos, 
Earcada Fado Tiso Das Cord r- 
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De acordo com é 

art. 5º da CRV/88 

Cie am ST3-A da 
CLT, não é permili- 
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| L -) mardastintas.com.b (v Whai Ssapr x f METER E | RA Ema das: intas | e 

| 
F: tuUramos pi ra empresas Pé CON lomi "OS. 
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; LER x 1,3 o a Ei Citêem, fabricados cf sepoma de poliareiano, 
SYSTEM MANUELA . ps dão estrutura 120m, (45 (ncisformámvel) e Jem de 
Cama americana com suniliar Sem Pillow Tap ' x , espuma soft nes ond rag fmeida bordada. 
pt .. REM has E = CASAL * GOLTERO 

CHÃO ORTOPÉDICO “as 

E TRADICIONAL » TT. "A ANOS COLCHÃO ORTOLEVE 

ESPUMA SD Sirena de sosdg som ind do osso MAD ese Sorresas dor tao do ento 
jim = pe rg pm Ro á : e DMD sofia Tom em uma face e dom na outra 
* Eru qué heihura espura D 28 de Som em ima face & pe” E É k ' jo cad Mi 

utação pair =, => É DO ALTA RESISTÊNCIA A PESO 
» Circulação sanguínea est “ - CASAL * SOLTEIRO ta Ci Apm : » + CASAL « sOLTEmO 

Em OR: AE ÁSPANIA 

g o a E CO Be Cams P CADEIRA DO PAPA RR NR a as a padrão ioga, 
RECLIMAVEL SUFA-BIGAMA E Dxdal ão iqmd d am : ul a e OrTOPÉDICO A Cora ) q a SUS E espuma (048). | RR iG e < Ma (A E er deh amados 

tmn q ea - - e dois rafinios, 

rar 

por tra eotehies | 2º 
ma densidada 48, “0 

PUFF-CAMA COM ALMDEADA RAFAEL | ha Ea o sOFÁ-CAMA | 
Confocciniada dal espira De elmolnda é POLTRUNA AMA || ANA - =” Br EIRO 

Nas Lutas a 
eim flocos de espuma. y PÉPALITO HESERVA = . ] 
TAS KOAOx O, re peech ato DOBRÁVEL SD mognoenmea O PO Word 5x 015m Lis 1,20 4 0,15m aí A Várias Coras 

DEPARTAMENTO DE ATACADO CADRICANNE E CARANTININE E REA * FABRICAMOS E GARANTIMOS O QUE VENDEMO 
HOSPITAIS, HOTÉIS, MOTÉIS, CONSTRUTORAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS. cu  ORC iopo robips já Dist NCÍLIO - 

e Colchões Anatômicos e Molas Especiais é Ensácadas E RE ação Li Eco 
* Espuma de todas as medidas e densidades* Fabricamos é * VENDAS A PRAZO + ACEITAMOS CAR TÕES DE CRÉDITO | aTÊ A : ———— nn ma 

- Ralormamos - Travesseiros * Estotados E E Móveis | em * Geral dE aÃ EA 
—e— www.colchoarialisboeta.com.br -——————lDDw—-w—nN-— 

reis.: 2269- 2195/22 69-9 -9544 996015-5448 . av Amaro Cavalcanti 1943 - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro - R$ 
(+ Flano naunciado em iba sem quros no Gaitão de crédito. Comsulto nossa loja p/ outras formas de págamento. Fara modtágom e dosmpilagom de sotbe pm locais de dificil acesas, sora cobrada lava, Ediregas 00d connuitá 

Maicadorias que nho subirem pelo elamador agirerão acrdgcimo ja combinar), Tocidos a padrões diferdnciundos dos promociondis, proços 10b Consulta. Clorlão válidas dlh LT/PZZo ou nagoadto durar nosto calogae 

Mai, “ ATENDIMENTO TELEFÔNICO: 
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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 | Pi, LIA - MONTAGEM DE PNEU A Pa RTIR DE R$ 10,00 CO ULT “MOS: PONTOS DE VENDAS 

COM TABELA, DE PREÇOS No INTERI por DA, LOJA RC ELAMEN TO EM ATE 24X — MENTE A | JROS [ SIE ITA A, NAL LISE DE CREDITO PELA 
FINANCEIRA LOSANGO) FINANC IAMENTO EM DEÉBITE ) APENAS PARA CORRENTISTAS BRADESCO 



velo Loo | 

(a) dg 
Buenos va Loja: Rua 

RR TÁ 00 - Gentro 
COMPR 

105% 

AQUI E GANHE 
DE DESCONTO” 

| AN " 

dr B 
SEM JUROS ED visa 3 * CARNÊ 

— PARCELA MÍNIMA R$70,00. 

Fabricamos móveis sob medida para 
mesa, sala, quarto, cozinha e banheiro. 

Domingo REZA 

E x | | oi E E : 

a | | [E | Di | | ] 7 
E É E = "a 

"Móveis E Decorações Ltda 
=——— MÓVEIS Ade dlipeado E do 

DARA ATÉ INHIA RE McTANFIA NA la 

TIRA dl AP ER) dão MEP A | PAL a dera LAPA 

PR 

(5) Gparquelisboa.moveis Ei /parquelisboa 

E 

E” e 
a ae RR 

1 , a li À 

ROUPEIRO 
VERONA PLUS 

20 
Avem RS | 989,m DINHEIRO 

TEMOS OUTROS 
PORTA ESPELHADA Q | 
AMENDOA - rare / sda UA DE R$ 161 (97 MOORE CORIS 

4 a mm ga 

E, E DECORAÇÃO * o 
MADEIRA | E (ALMOFADAS | É, | 

MACIÇA) FENÇO | ni 

a | R$590, / p= 

JAPÃO | 
COM 3 GAVETAS E 4 

SEM COLCHÃO COM 2 COLCHÕES D-33/14em ; 
” im ' FT. f 

tva R$ 1589 Õ, À VISTA e q 0, A A 
Si = Toi MADE! 

20 00 MACIC 
10X vens] o di 10X DE R$299-00 ACI 

100% à 

A nDF , ' ROUPEIRO 
ZURI 
COM 1 ESPELHO 

10X pers?! 0,00
 

M" com 7 EsPLHOS 

,R52.690, 

10X 0: 269 269º 

IMBUIA CLARO 

À VERÊ Rs). . 100, 

AT 
10X peas! 

335cm (alo) 
Ê Nr Mm Ler uva) 

().00 + Gem (profundidade! 

Hiro johvra 

ECT 

“Sum | prod se | 

ROUPEIRO Ez vmsÕOO, 

10X pers 129 [29.80 pa 

HOME 
ESPLENDOR 

ARIAS EM LED 

per HOS DEGORA TIVOS 
e ACOMPANHA SUPORTE 

dia PARA TV cal 

18 |protundalcade 

PRONTA ENTREGA 

A via sa 430, ROUPEIRO 
IPANEMA 
CAMILA PODRE HITE E BRANCO 

Am d, 10X0€n5 199: 
TEMOS OUTROS MODELOS 

£l 1 97639-078 

ROUPEIRO EUROPA 
e | PORTAS É 4 GAVELAS 
COM (SPELHO INTERRO 

ROUPEIRO 
ESPANHA 
POR n 1” 

10Xves1I8 

assa L im Z AP www.parquelisboa.com.br lg 
ou acesse pelo REST 

“OFERTA 
IMPERDIVEL 

Ê 
“BE 

| | a SOFÁ-CA
MA MOSCO

U 

va R$990, 
* PRONTA-ENTREGA 
ú A NARAS COR TES 10X DERS 99º 

stand 3: 
| É 

ererri | ih e) ET 0 ), paÊ 51.690,
 

CAPELA 
pets o 51.690, — 

= COM FENETLAMAS 

« PORTAS DE ABRIR CJ CORRER 

“4 PORTAS 

AN nu R$4 é 1.990, 

pIZx Xoeis43 33 E N | Eu 

EiNaUEeENTO. E Em. — 48 E aa E cs 

| nd 1 "di ã y 7 q d 

oia R$ 290, A 

DR 1) 

GRANDE LIQUIDAÇÃO 
DE MÓVEIS O DE DI DEMOLIÇÃO 

-- , 

1] 

== pos q [1 ton molradá ie 

soma RSÃ, 690, | 

10X )X DER 269.0 
Con JUNTO DEM ESA | 

Cia cániI RAS 

pao De E VIDRO 

COR p= 
MIN AS | DEC di ER ds 

mr O DE 
MESA ELÁSTICA 
DELÍRIO c/4 canemas 
VÁRIOS PADRÕES 

k WIGIA Rs2.9 9 Õ, 

10X DERS3 3900 
E FITA A 

MADE asi ed PUFF R$350, 
| fre) : FIM E. ER 

no e» - o 

| E “e 35: 00 

' TR NH a 4 

RACK FÊNIX: reais, 
189, Lv dom R$. 150, 150, Á Rir 

118,90] 10Xpers115: 
TEMOS OU outros MODELOS 

POLTRONA BERGER 
vet RSLA A9 'U, 

A ail:parquelisboamove isChotmail com * 

ca -stácil 

R E] à Con Fil Ti a dl » B To] [l | im, 464 EI F Au ja Haddo ck 4 Ibo, 53 - Ljs A/i 
2 and& 

E) | 73-471 h | 2:27 ERP TEL: 
2293-0539 

2504-4153 
da sal stâcic 

Av. 28 de Setembro, 307/A Rua Haddock Lobo, 11 
“ E -—- e E | | A i E |] E ” F j | ne a 

RELCRETTE 2520-005: 
97638-9782 

A oanta Parada PS] ROMIÕOS WALIDAS REL INSRO DI TERMINA DE ESTOGUE (O QUE E CORTE MI 
coorte reboot ini md irao ode mio devedor 

EM PRENDA, PATOS MERAMENTE MALSTRATISAE. MESEAMAMO-NeS O 

(ou 
10Xoe 154 1okoei RSI4 14900 

Atendimento ao lojista | VENHA NOS VISITAR 

Ectácir | *onacaban LOJA DE METER AIÕE 

Está erp 127 Ri ja Bara ta R Í beiro, € a] Rucinick 
Copacabana 

he nad 2 2235- 51 â 4 

E ER 129 
nn 

' 

"Rua Barata Ribeiro, 194 Lj C 
223 q - 2092 

] Eijik: zabamn “antr 
pé ê FP ml! | 

sia 194-Ljl | Rua Barata Ribeiro, decê Rua Buenos Aires, 100 
Ee A TT] ELO PETER TE 53 

NUM. 

Pnaguros ML ESTÃO EINPONÍVEIS PARA PRORTLANTREGA (ajonaMeção vALIDA 
DIREITO BE CORA POGSNPEIS ERROS DE DERTAÇÃO. 
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42 ANOS + 12 LOJAS MÓ DVI 159, PARA SUA Óffice 
SHOPPING| & E GA MATRIZ MPR ESA «4 

E va 

o = a | pe r; vSOMPRE: NO SE NALWAS 

RIO/GRANDE RIO 3 DIAS / INTERIOR RIO & DIAS 

CARTÃO 48x ' PARCELAMOS P/ X ' PROJETOS P/ | ss (PO) 
BNDES . | EMPRESAS E EMPRESAS 2219-6020 : SOCIAIS 

MORDE md do CONDOMÍNIOS BOLETO E CONDOMÍNIOS 2219-6021 ; shoppingmatriz com.br 

1- Armário baixo com 

2 portas e 1 prateleira 

sem fechadura 
0,75m X 0,62m X 0,45m 

De 3398-010] 

2?- Estante alta 

com 4 prateleiras 
1,82m X 0,7im X 0,28m 

3- Estante com 2 

portas e 3 prateleiras 
1,82m X 0,71m X 0,28m 

De 4390] 
Por 349,00 

TUM ul a | J 

4- Estante baixa 5- Estante média &- Gaveteiro fixo 7- Mesa auxiliar 8- Suporte para 8- Conexão para 
com 1 prateleira com 3 prateleiras com 4 gavetas em MDP CPU mesa Triângulo 
0,83m X 0,71m X 0,28m 1,2im X 0,71m X 0,29m D,75m X 0,45m X0,34m  0,75mX 0,00m X 0,45m 0,75m X0,3im X0,45m 0,46mX0,46m 

De TR De 289,07 De 388500 De 17900 De 1E90, À vista 29,00 
= o nf na da Edna ar 490 DT Dar 190 NM 
Por 1 d or 199.00 ar 289. 00 Por 129,00 Por 123,UU 

ue o É eis sé E Ei df z s 

" a , nm LA r ni Ú a ia 10x | ; 

1PRATELERAS 
A Eles dem d Pos 

A vista a DES, 00 

10x 205,ºº 
CHAPAZZ 

É wiEla 219,0 1] 

esbmnêes a DE A IO Aa RI 
Gd ir LR Ari] 

A vista 1.509,00 À vista 1 1329 00 

“Estanios com prolund RE o SP [romena asi Th | Ox 1 50 Fes 10x 1 328 
5 PRATELEIRAS. As demais possuem É PRATELEIRAS 

ROUPEIRO 2 VÃOS ROUPEIRO 4 VÃOS ROUPEIRO vADS 
GRANDE E AMAPÁ EO B dio MARA PECA JAPA 
Rara 

xé vista GOB, DO 

E E 
LE pi h |] 

E] viáta 669,00 Pt vistá 1 1149, Do E diem 

A visto 1.739,00 10466, 1x 114, 

10x 173,9 

A vista 1,888,00 

10x 1 89, 
A vista 1.878 o 

10x 1 87,” 
nt E» 

ER] 
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CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 
1058 -MS SYSTEM 

A 
FRESNO 

À vista £U 9,00 

am 90 | 
10X AL É ds GAVETEIRO PARA MESA DIGITADOR GAVETEIRO MÓVEL MESA SECRETÁRIA MESA DIRETOR 

a 5 MESA COM 2 GAVETAS PÉ PAINEL -GEM GAVETA COM 5 GAVTS PÉ PAINEL - SEM GAVETA PÉ PAINEL - SEM GAVETA 
, A 0,23 LO3F P0,39 ADA L. no P.0,60 AOSILOSTPO3O  ADTALIAS POSO PÉ PAINEL. 064 04 

AM vigia 149,00 
A w “ 9,00 E! vrstE 329,00 

Á vista 279,00 
Ã eita q 19,00 

x 14,90 né o 3 90 2490 .. 790 “MA 90 
TUA Ê a ] 10X já a q IDA ci ds my 10X a Em d 1DÃ a, E = 

= 

7 

ARMÁRIO BAIXO ARMÁRIO ALTO CONEXÃO ARQUIVO MÓVEL 7 GAVS. 1 GAV, P/ PASTA SUSPENSA 

A0,75 L 0.80 P.0,38 A. 1,80 .0,80 PO,38 60 X 60 AD8S LOM POA 

A vi A] al 9,00 
A "W T: t Hr] 6 59, | 1 

A vigia T 9,0 o À e a A 2 9 | 5 0 

“2º 90 «GE 90 “” 90 A) 90 F ABRIL 
10X na É |] 10X TIE 3 10X ls 0X 4 

LINHA SM BL 
E RR A 

CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL 
1003 MS SYSTEM 

A vista 273, 00 

aAnW + 
VA da E EB 

E 

FABRIL 
ms 

MESA DIGITADOR MESA SECRETÁRIA MESA DIRETOR ARMÁRIO BAIXO ARMÁRIO ALTO 

PÉ PAINEL PÉ PAINEL PÉ PAINEL 2 PORTAS 2 PORTAS 

TIA A 1DOL X BOP T3A X 120L X GOP ATI XL EDAXP. TD TECM X LBOCM X P: 38CM AIG KLBOXP; 38 

Avista 338,00  Avista 368,00  Ávista 448,00 A vista 479,00 À vista 809,00 
> BO na 6 BO “AA so p- -—— 90 Gm 90 

10X nad g 10X PD, 10X SE Sky 10X SP É, 10x OU, 

ARMÁRIO MÓVEL ARMÁRIO MOVEL 
GAVETEIRO PARA 2 GAV 1 GAVETÃO & GAVETAS CONEXÃO CONEXÃO ESQ ou DIR 

MESA - Pe ATEREMO AM AL BOX P 4a A BZNL MEP; 40 BO x 60 Bo X TO 

A vista 59, JU À vista 539, DO A vista 469,00 Av a 89 O O À vista 99,0 () 

aa o 90 E 90 lg 40 e 90 a ON 
40X o, e nv 20.5 sat 10X Satã | º] IX e ny * 4 

UAI | | 10X "a q nu q 10 al | 1DA 5 

CADEIRA DIRETOR - CAPRI 
ENCOSTO EM TELA 
ad EM CREPE - PRETA 

À vista 1.039,00 

hi LI 

ontPRETo 
Eos it 

ng 
x ao 

MESA SECRETÁRIA 

CADEIRA DIRETOR 
ALTURA REGULÁVEL 
MATERIAL SINTÉTICO 
TREVISO 

A W sta 949,00 

MESA SECRETÁRIA MESA AUXILIAR ARMÁRIO BARIO ARMÁRIO ALTO - 

EM Lº PÉ PAINEL PÉ PAINEL 2 PORTAS PÉ PAINEL 7 PORTAS a 

TIA X 135 X 160 KAGMORP MAXIO X4SP TAC X LiTSChA x Po SBIA eai: x EDP DX LTS NA 33 

A resta 138,00 A visi d 269, 00 Ph voa 489, DO A w sia E. uy 9,00 

az Po. 1 LS] Ú 

10 K 1 a) | 

GAVETEIRO FRIO 
COM 2 GAVETÕES 
MIM ELSE As 

À vista 459,(M 

. AR 90 
0x SE, 
BAVETEIRO MOVEL 

COM 4d QAVETAS 

A SAX Io XP ar 

cta 559,00 

EE 90 
TOM a al q 
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MOVEISO PARASUA www.shoppingma triz.com.bi 
EW á .[É. E x = 

SHOFPEING UTILIDADE: SOLCASA OU | Jp < anos da / Xe à “ma EN => sica-Nos 1M A | R [7 > MA ce RENA As REDES 
Ei ” = o] 

Ê O Tm * socingan 
Ns Ea ADA = É MR 

ma 
Pee Por pes Me a), À ZR 

POLTRONA PRESIDENTE 
GIRATÓRIA 
BRAÇOS REGULÁVEIS 

, 

TAMBÉM TEMOS 
NA COR PRETA 

O encosto em tela se adapta à 
coluna do usuário enquanto permite 
ventilação constante. Além disso, 
oferece melhor apoio lombar 
através da regulagem de altura do 

Espaldar, com 12 
posições (80 mm curso), 
garantindo conforto para 
usuários de diferentes 
alturas. 

Criada para atender áreas 

operativas e gerenciais, 

al olerece 

soluções para atender 

de forma intehgente 

uma grande variedade 

de usuários, com alto 

indice de conforto e 

funcionalidade. 

a linha New 

SOB CONSULTA 

MESA DIRETOR F150 
| 

MUNIQUE 
TIA X 150L X TOP 

8 

À vista 97 3,00 UJ 

[0% ds OQ 1 
Pe pres iba do E RE ERR E ER 

10x DT, | E 

MESA SECRETÁRIA 
MUNIQUE 
TIA X 120L X TOP 

R, Cê! 

A vista 8º 99,0 Ju 
a, E Ch 

a o |] 

”, NYX 

E CA: 

MESA DIRETOR F190 
MUNIQUE 
TTAX 190L X TOP 

O Í ] ' | 

= A a y nr | , o. À vista 1 

10X j | 1Q 
A ara, 

MESA REUNIÃO F220 
MUNIQUE 
T7AX 220L X 91P 

+ rd at 

À ei E a fi 

A vista 1.409, 

ss ”, | 1 

10X | 410) 

COMPLEMENTO 
MESA DIRETOR 
ATT X L:450 X P:7O 

data Fi r 

Â vi 5 ta É, j q U nr 

ERRA à | 

“ Se JU 
d f) 4 ” | : 10x [Ds 

ARQUIVO FIXO 
2 GAVETÕES 
AT3X LAG XP: 45 

Â VI ista 5 Eh Do A, va, 

i ur pn F ê| ) 

q t) ” o: m 

2“ 

ARQUIVO FIXO 
4 GAVETAS 
ATIXLA4G XP 45 

À vista TOS DO 
FF. a 

di ny nN | "9 

IVA É tm 
= 

NICHO PARA CPU 
MUNIQUE 
ALTIXL 26XP. 45 

a a, 

À vista | 259, O o, 

o Of 
o == =— “FL ANY a al 

| U Fio! E =) o] [| 

ARMÁRIO ALTO 
MUNIQUE 
A16O X LB1 X P:45 

| 20 i 

Á vista 1.0: na “py O 

| A 4 | tw E 90 

IVA E F tor 
am 

ARMÁRIO BAIXO 
MUNIQUE 
em T3XL: 9/1 XP: 45 

Po i á 

À vista 659,00 
7 in 

nw - Es e dt, 

11 VA n É] 

MESA DE COMPUTADOR 
3973 - OFFICE INFO 
CASTANHO 
1004 X 108L X 55P 

- EM a 
À vista 219,00 

o MM QrR 

10X <D É 

MESA DE COMPUTADOR . na a 
5970 - OFFICE INFO 
BRANCO 

TAA X 120L X 45P 

Fa io Ta! 

À vista 629,00 
o CR 

MESA DE COMPUTADOR. e 
DE CANTO À vista | D99,| UU 
OFFICE - CASTANHO sem 00 
S2AX S6L X BP 40X + a 



504 |0 qLoBo | 

MESA DE COMPUTADOR 
SM 400 - BRANCO 

É a gm e 4“. 4B0 NM Avista | 59, ul, 

VENTILADOR DE 

MESA - 50CM - BIVOLT 
VENTIGEL - PRETO 

À vista 2 59,00 
= a 

| on 
ur ” 1 Mai ii 

| Ú Fa a! E 

* 

Domngo REZA 

ESCRIVANINHA TABLE TOP MESA APARADOR MULTIUSO 
MESA DE COMPUTADOR COM GAVETA EMBUTIDA SM 
SM 500 - MONTANA SM MULTIUSO - FRESNO MONTANA 

À vista 219,00 À vista 219,00 À vista 189,00 

uv DA 90 nv DA 90 dito 1 o 90 

VENTILADOR DE TETO | 
3 PÁS - BRANCO COM MOGNO 
WIND LIGHT - VENTISOL 

VENTILADOR COLUNA 
OSCILANTE GBOCM 
BIVOLT - VENTISOL 
PRETO 

VENTILADOR DE PAREDE 
| OSCILANTE DE BOCM 
oa VENTISOL - PRETO 

CADEIRA FIXA EMPILHAVEL CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA CAIRA [58 CADEIRA SECRETARIA F58 

COM ESTRUTURA PRETA GIRATÓRIA COM BRAÇO GIRATÓRIA 558 GIRATÓRIA 258 COURO ECOLÓGICO BaSt BACK STSTEM 

&3 - [80 - FRIBORAR T5B « TECIDO « TURIM FIRENZE - TEERDO PRETO SEM BRAÇO - TOSCANA TURIM ME SYSTEM EXECUTIVE 

À vista Le 9,00 À vista 549,00 À vista B29, à vista 378,00 À vista 739,00 À vista 699,00 

To A A” Ada 0 4 ” PAS any MD fai s0x E% a Ma 
EE TT nad, FA ] ] | sy E EA = | EA L 1 

SHOPPING 

MATRIZ 
CON DIÇÕES DE PARCELAMENTO 

Carides de crédio em alé 10x a juros 

Farcela minima R$ 20,00 nos cariões 

Lrbdito cupido d nprovação pelor 

cemtéros da Francesa Em nossos 

preços não estão incluidos frete E 

montagem. Obs Preços válidos ajé 

1212202) enquanto dus o es ER 

leque. Poderá haver folia de produlo 

em alguma loja, já que o emúncio & 

ndo com muita  arniscedâinca 

HORÁRIO DAS LOJAS: De 2º a &º 

das DS às 18h Sábado das 05 às 

tãh. LOJA CASASHOPPIMNG [abor- 

ta de 2º a Sábado des 11 ds 20h, e 

aos DOMINGOS E FERIADOS das 

14 às 20h) Consulls nosãos vendo 

dores sobra produlos disponiveis para 

entrega imediata 

si oppi ngn medio 

Tr. | BNTACARE IS 
ANFATA RS E |] np 

d L 4 ak LI! dl O tr E PAO Ga ha Tal 

E Sei DOM MIN! os 
e e 
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TEMPORADA 
DE OFERTAS 
Estabelecimentos comerciais criam 
promoções especiais de produtos 
e serviços para os leitores 

RE —4 “ A o 
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ONA SUL WEEK 

ErVULDAÇÃO 

Pp4 PS 
Fim de ano ÓTICA LEBLON DÁ DESCONTO À IRACEMA ESTÚDIO DE CABELO TEM 

prom issor QUEM COMPRAR DOIS ÓCULOS PACOTE DE RECONSTRUÇÃO MAIS ESCOVA 

A perspectiva de um 
fim de ano mais leve, 
com a epidemia de 

Covid19 sob contro- 
leeachance de pro- 
mover pequenas 
reuniões com a fami- 

liae os amigos, sem 
abrir mão dos cuida- 

dos necessários, 
animou também o 
comércio. É inspirou 
o Zona Sul Week, 
evento promovido P6 : 

pelos Jornais de Bair- BORELLI FAZ PROMOÇÃO EM TODAS AS DENTISTA USA MÁQUINA DE ÚLTIMA GERAÇÃO 
ro em parceria com PEÇAS EM SUAS SEIS LOJAS ENO SITE PARA PROMOVER HARMONIZAÇÃO OROFACIAL 
estabelecimentos da 
Zona Sul. De hoje até 
o dia 19, os leitores 
poderão adquirir 
uma série de produ- 
tos e serviços em 

condições especiais, 

Hãotfertas nas áreas 
de decoração, moda, 

beleza, gastronomia 
e lazer. Os detalhes 
de cada promoção 

estão nas próximas 

páginas e no site 

oglobo.globo.com/ 
projetos/zona- PÃES ARTESANAIS DA ARTIGRANO BRÁZ PIZZARIA BAIXA O PREÇO DO COMBO 

sulweek/, TÊM PREÇO REDUZIDO EM 20% DE PIZZA MAIS VINHO EXCLUSIVO DA CASA 

Capa: No sentido horário: 

Ó crianças na cobônia da 

frias do Co épla Miralia- 

oglobo.com.br/rio/bairros res: moqueca da Majór- 
ca Marcial Games 
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ZONA SUL WEEK / DECORAÇÃO 

Tradição na confecção 
de peças de tecido 
Decorações Pirajá oferece da cortina a reforma do sofá 

EU meio à pandemia, Os- 
car Ferman não teve re- 

ceio de expandir a Decora- 

ções Pirajá, que nasceu em 
Ipanema. Desde setembro 

do ano passado, a clientela 
do Leblon também pode 
contar com os serviços € 

produtos da empresa, que 
oferece todas as peças de 
tecidos capazes de orna- 
mentar e imprimir confor- 

toaum lar. A Pirajá produz 
pufes, cortinas de materi- 

ais variados, almofadas, 
capas e toalhas de mesa, 
além de reformar sofás e 

instalar trilhos e tubos pa- 
ra cortinas. Tudo é feito 

por uma equipe própria, 

sendo que algumas Vezes 

osúltimos retoques são da- 
dos sob as vistas dos clien- 

tes,em máquinas de costu- 
radispostas nossalões, Du- 

rante o Zona Sul Week, a 
poltrona Romana, umadas 
marcas registradas da loja 
e campeã de público e ven- 
das, estará em promoção: 

de R$ 749 sairá por R$ 636 
nos pagamentos à vista, O 
que representa Li TI des- 

conto de 15%. 
Oscar diz que a abertura 

da loja no Leblon, mais es- 
paçosa, foi resultado de 

uma junção de fatores que 
resultaram em mais um 
ponto de sucesso: 

— Na verdade, tinhamos 
o imóvel, que acabou sen- 

do entregue por conta da 
pandemia, No lugar de 

alugá-lo novamente, re- 
solvemos investir em mais 

conforto para os nossos 

qse preta, 

Três gerações. Gabriel (à esquerda). 

clientes, Deu certo, já que 
a freq uência tem sido mui- 

to boa — explica Oscar. 

A Decorações Pirajá foi 
inaugurada em 1º de maio 

de 1949 pelo imigrante po- 
lonês Hersz Ferman, que 

veio para Brasil para fugir 
da Segunda Guerra Mun- 
dial, Quando abriu as por- 
tas, o patriarca da familia 
vendia colchões feitos com 

crina de cavalo. Com o ne- 
gócio prosperando cada 

vez mais, Hersz começou a 

comercializar tecidos tam- 

bém. Depois de seu faleci- 

Promoção. 

A poltrona 

Romana: 

de R$ 749 

por R$ 636 nos 

pagamentos 

avista 

FOTOS DE + WuLa a EMO CORDEIRO 

= 

Adriana, Oscar e Bernardo com dona Fortuna (sentada): atendimento especializado e sempre simpático 

mento, a viúva, dona For- 

tuna, assumiu sozinha a 

responsabilidade de criar 

os cinco filhos, além de 
cuidar da loja. 
Oscar, o caçula, é o úni- 

co dos filhos de dona For- 
tuna que permaneceu no 

negócio familiar. Nas dé- 

cadas de 1980 e 1990, os 

irmãos decidiram seguir 
caminhos diferentes, e 

cada um abriu a própria 
loja (sempre ligadas ao 
comércio de tecidos e à 
decoração). 
Hoje, Oscar comanda as 

duas unidades, com a aju- 
da da mulher, Adriana, é 
dos dois filhos, Gabriel e 

Bernardo, que represen- 
tam a terceira geração da 

família Ferman. A familia 
está sempre em busca de 
novidades para satisfazer 
uma clientela fiel, mas 

também muito exigente. 

O atendimento atencio- 

so éum dos trunfos da loja, 
garante Oscar. Ele afirma 
que deve tudo à mãe, que 

estã sempre atenta, Dona 

Fortuna já não está mais 

tão presente no diaa dia da 

empresa, mas faz o papel 
de supervisora quando 
aparece, brinca: 

— Se não levo um cliente 
até a porta, por exemplo, 

ela reclama. Também 
questiona quando eu es- 
queço de oferecer água e 

café. Para a minha mãe, o 
cliente LEM que SE sentir 

acolhido como se estivesse 
EM casa. 

DECORAÇÕES PIRAJÁ: 
Ipanema: Rua Visconde de Pirajá 493, 
loja B. Telefone; 2235-2197 
Leblon: Avenida Ataulfo de Paiva 19, 
loja F. Tel: 3251-4616. 



ONA SUL WEEK / ESTILO 

Do atendimento em casa 
ao zelo no pós-venda 

Col 

Ótica Leblon oferece desconto no segundo par de óculos 

Há 19 anos no bairro, a 

E Ótica Leblon surgiu 

quando um casal resolveu 
se reinventar profissional- 

mente e abrir o próprio ne- 
gócio. Bruna Mendonça 

deixou a enfermagem e se 
lançou no ramo óptico em 

2002, na esteira de uma 

tradição familiar. Seu pai 
era dono de um estabeleci- 

mento do gênero, e boa 

parte da família tem uma 

loja na área. Seu então na- 
morado e hoje marido, 

Marco Washington, traba- 

lhava com Tecnologia da 
Informação na época, mas 
decidiu embarcar na nova 

empreitada com ela. 
— Nós nos relacionamos 

de formabempróxima com 
nossa clientela. Atende- 

mos em casa, levamos equi- 

Leblom Av Atuito de Patva, 19 ipanema: R. Visconde de Pirajá 
43 - Loja B 

(20 2239-2197 
Lolá F 

“> (21) 3251-4616 

pamentos para fazer as me- 
didas; é uma atenção bas- 

tante personalizada. Co- 
nhecemos nossos clientes 

pelo ROLE, Alguns passam 

só para tomar um cafezi- 
nho, comer um bombom, 

trocar um parafuso na ar- 
mação, fazer um pequeno 
ajuste, Tudo sem custo ne- 

nhum. Também sempre li- 
gamos para eles no pós- 
venda, para saber se se 
adaptaram ou não aos ócu- 
los. Isso faz toda a diferença 

— explica Bruna, que hojeé 

técnica em Optica e bacha- 

relem Optometria. 
Com oferta de marcas co- 

mo Rayban, Lacoste, Chloé, 
Kipling, Oakley, Ralph Lau- 

ren Prada, Tod's, Spektre, 
Havaianas e Porsche em seu 

catálogo, a Ótica realiza, du- 

rante o Zona Sul Week, a 
promoção "Experimente as 

diferentes versões de você”, 
Na compra de uma arma- 
ção, o cliente ganha 50% de 

desconto na segunda, se le- 
var também as lentes, ganha 

outro par de de graça, O se- 
gundo par de óculos pode 
ser de sol com grau, O abati- 

mento é aplicado sobre o 
produto de menor valor: se a 

pessoa se interessar por uma 
armação de R$ 800 e outra 

de R$ 600, o desconto recai- 

rá sobre a segunda. À pro- 
moção vale para lentes de 

grau +4a-4 ecilindro até -2. 

ÓTICA LEBLON: 
Rua Dias Ferreira 668, loja B, Leblon. 
Telefone e WhatsApp: (21) 3116-4674. 
Avenida Ataulto de Paiva 19, loja €. 
Telefone e WhatsApp: (21)3228-9731. 
E-mail: marco.washington&' gmail com. 

Casal. Os 

proprietários 

da loja, Bruna 

Mendonça 

e Marco 

Washington: 

atenção total 

ao cliente 
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Cuidados com os fios e 
tratamentos para o corpo 
Iracema Estúdio de Cabelo tem serviços para homens e mulheres 

Cd 

E possivel valorizar a be- 

leza em meio à correria 

do dia a dia. O Iracema Es- 
túdio de Cabelo, no Fla- 

mengo, tem uma série de 
opções paraque os clientes 

fiquem com a autoestima 
nas alturas. Muito procu- 
rado pelas mulheres, o ali- 

nhamento de fios acaba 
com o frizz e reduz o volu- 
me sem mudar a estrutura 

fu 

di 
qm 

ah 

n 
E) 

das madeixas. As hidrata- 
ções também são desta- 
que, assim como reflexos e 
mechas. Como os cabelos 

sempre merecem atenção 
especial, o espaço oferece, 
no Zona Sul Week, a re- 
construção L Oréal mais 

uma escova por R$ 99. O 

atendimento é com agen- 
damento prévio. 

Proprietária do espaço, a 

A EVOLUÇÃO DA 
ODONTOLOGIA ESTÉTICA! 
Tratamento ultrassônico de harmonização 
funcional orofacial. 

Atendemos todas as normas sanitárias de 

E 

prevenção do Covid-19 

Cirurgião - Dentista 
Dr, José Ribamar sa Eiiuiaitta ida Filho 

rapid stua o tastat to MO quota ich áioo tg LiD ano o ntt o tn ei 

estilista de cabelos lrace- 

ma Oliveira Silva dá uma 
dica para que as madeixas 
estejam sempre bonitas: 

— À reconstrução é in- 
dispensável para a saúde 

dos fios. Assim, o cabelo 
não quebra e fica brilhoso. 

O Iracema Estúdio de Ca- 

belo disponibiliza ainda ser- 
viços como podologia, em- 

belezamento de pés e mãos, 

Estética. Iracema Silva é proprietária do as co que leva o seu nome 

depilação, massagem rela- 
xante, penteados, cortes e 
maquiagem para os públicos 

feminino e masculino. 

' po: 

' Combate os efeitos do 

IRACEMA ESTÚDIO DE CABELO: 
Rua Marquês de Abrantes 177, 
loja 10, Flamengo, Telefones: 
2552-1348, 2551-1004 e 
99235-2399. 

Av. N. S. de Copacabana nº 978 - Subloja 102 - Copacabana * E-mail: joseribamarême.com 

Tels.: 3208-3635 / 3208-3943 - www.joseribamar.com.br | ATENDEMOS TAMBÉM EM DOMICÍLIO « EMERGÊNCIA 24H 98881-6013 
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Cortes elegantes para o dia 
a dia ou ocasiões especiais 
Borelli oferece 10% de desconto em todos os artigos, nas lojas e no site 

Es: em 1975, a Bo- 
relli está cada vez 

mais perto de comemo- 
rar uma data importan- 

te: 50 anos, em 2025. A 

grife masculina, que 

abriu a primeira loja em 
Copacabana, continua 
fiel ão seu DNA e aos cli- 

entes. Os tecidos de qua- 
lidade e o corte especial 
das peças fizeram com 
que gerações de cariocas 

usassem Borellitantono 
diaadia,sejanotrabalho 

ou no lazer, quanto em 
ocasiões importantes. 

No Zona Sul Week, os lei- 

tores terão 10% de des- 
conto em todas as peças, 
nas lojas e no site borelli- 
classic.com.br. 

Filho do fundador, 
Marcio Borelli conta que 

a empresa foi a porta de 
entrada no Rio para gri- 

fes como Lacoste e 

Tommy Hilfiger. Ele afir- 
ma ter percebido um au- 

mento na procura por 
roupas para festas: 

— Estamos perceben- 
do umademandaalta por 
ternos. Não esperáva- 
mos esse aumentoagora, 
mas isso se deve também 

Moda masculina 

com conforto e estilo 
Westminster tem peças clássicas em sintonia com as novas tendências 

marca registrada da 
Westminster é unir o 

clássico ao moderno, 

Com 45 anos de tradição, 
agrife masculina se man- 

tém atualizada em rela- 
ção às tendências do mer- 

cado ao mesmo tempo em 
que continua a oferecer 
looks que jamais saem de 

moda. Camisas, calças, 
bermudas e pijamas são 
alguns dos artigos encon- 
trados na loja localizada 
na tradicional Galeria 
Menescal, em Copacaba- 
na. Durante o Zona Sul 

Week, o cliente ganha 
15% de desconto na sele- 
ção de peças em tama- 

nhos especiais, OU seja, 

camisas e pijamas dos nú- 
meros 7 ao 10 e calças e 
bermudas entre 56 e 60. 
Proprietário da West- 

minster, Marcial Gomes 

Duarte destaca as especia- 
lidades da marca. 

— Eu defino a nossa co- 
leção como clássica atua- 
lizada. As peças da nossa 

loja unem beleza, con- 
forto e qualidade. Temos 
todos os tamanhos, in- 

à retomada com força 
dos eventos, principal- 
mente dos casamentos 
— diz Marcio, que já teve 

a sua própria grife, mas 

que há cinco anos se de- 

dica à expansão do negó- 
cio familiar. 
Há seis lojas da Borelli 

espalhadas pela cidade. 
Em 2022, a expectativa é 

inaugurar outras cinco. 

BORELLI 

Copacabana: Av. Nossa Senhora de 
Copacabana 664, loja 2 (Galeria 

Menescal), Telefone: 2186-6393. 
Também há lojas no Centro, no 
Shopping Metropolitano, no Américas 

Shopping e no Carioca Shopping. 

clusive os especi- 
ais. O homem que 
usa as nossas rou- 

po está sempre 

bem vestido, se- 

ja para traba- 
lhar, para passe- 

ar ou para dor- 
mir. A Westmins- 

ter conta, por 

Variedade. 

A Westminster 

oferece ao 

cliente peças 

de todos os 

tamanhos 

DIVULGAÇÃO 

Borelli. Roupas concebidas para diferentes situações 

exemplo, com sete ti- 
pos de pijamas, da 
malha à seda, pas- 

sando pelos mode- 
los de tecido. Ca- 
misas, calças, ber- 
mudas e pijamas 

sãos as nossas peças 
mais vendidas. A 
minha loja tem todos 

os artigos de que o ho- 
mem precisa — afirma 

o empresário. 

WESTMINSTER: 
Galeria Menescal: Avenida Nossa 
Senhora de Copacabana 664, loja 7, 
Copacabana, Telefone: 2256-8160. 

ETA EMO LBA 



ZONA SUL WEEK / SAUDE E ESTÉTICA 

Pele renovada 

e sem flacidez 
Dentista investe em harmonização orofacial 

H 25 anos oferecendo ser- 
viços de restauração den- 

tária que incluem implantes 
e próteses, o dentista José Ri- 

bamar de Almeida Cerqueira 
Filho conta que sempre con- 
seguiu devolver o sorriso e a 
função mastigatória do paci- 
ente, mas que, recentemen- 

te, começou a perceber que 
faltava algo para comple- 
mentar os tratamentos. 

COMPRE 
1 ÓCULOS DE GRAU 

GANHE 
50% DE DESCONTO 
NA 2º ARMAÇÃO 

E TEM MAIS: 
Nessa promoção, o por de lentes 
para a 2º armação é grátis! 

MATRIZ 

ze: 1 IT16-4674 

Dr O PO Ti TÃO O PE 

1 fujo 4 ear dia Decais prio m a o ha mid O 

OT o ÃO CESTO CTT 
ererr dgurnfção Re Lirpese qu na pense tr ur pi campanha qarendo q.” por de lesões, dd 10) pel 

— Observei que faltava a 

harmonização da face e 
comprei uma máquina cha- 

mada Ultra Former 3, que é 

um aparelho de ultrassom 
capaz de estimular a forma- 
ção de colágeno na pele de 
forma natural, tornando-a 
mais viçosa e mais bonita. O 

procedimento é é superficial, 
indolor e não injetável. E in- 
dicado tanto para pessoas Ultra Former 3. Ribamar usa máquina que estimula formação de colágeno 

ÓTICA 
LEBLÓN 

ido 

Experimente suas diferentes versões! 

FILIAL 
|= Lota É e Ataulto de 

o Ra] 3228- 731 

ora pires O DONTW NAT Lei E bri Toi DD (idas, O 

a [Mb eea] qoum Enio Rd a] 

au pr li ai ras! peço orla em o prados di 48/12/2001 q NIM Dn, 

ERIARENO LIA 

ARTIGRANO 
PADARIA ARTESANAL 
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com pele flácida quanto pa- 

ra aqueles acima do peso. 
Na primeira sessão, o paci- 

ente jásai com a pele mais rí- 
gida — explica Ribamar, 
membro da American Aca- 

demy of Osseointegration e 
doutor em Implantodontia, 

que fará uma live sobre o te- 
ma amanhã, às 18h30m, no 
perfil de Instagram Gclini- 
cajoseribamar. 
Até o dia 19, todos os paci- 

entes que procurarem a clini- 

ca ganharão 20% de descon- 
to neste e em qualquer outro 
tratamento, além de um kit 
de higiene oral (enquanto 
durar o estoque ). 

CLÍNICA JOSÉ RIBAMAR: 
Av. Nossa Senhora de Cop 
978, subsolo IOZ Tel.: 3208-3635. 

100% NATURAL 
100% SEM CONSERVANTES 
100% SAUDÁVEL 

Peça e receha 
no mesmo dia 

o melhor pão 
na sua casa!! 
No café da manhã ou no 

lanche da tarde, saboreie 

a maior variedade de pães 

artesanais com 

fermentação natural 

do Rio de Janeiro. 

BENEFÍCIOS DA FERMENTAÇÃO NATURAL: 
+ Sabor incomparável ao do pão tradicional + Índice glicêmico mais baixo 

+ Fácil digestão + Rico em nutrientes + Pode ser armazenado por mais tempo 

(E) &artigranopadariaartesanal [E] Gartigranopadariaartesanal É artigrano.com 

Eim breve: Rua Conde de Bonfim, 733/ E - quase esquina com Ria Uruguai 

Tel.: 3449-6025 | 9056-7240 & 

“Beco do Pinheiro, LO Larço do Machado (esquina c/ a Rua Dois de Dezembro, 41) opa 

| 
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Colégio Miraflores oferece 
brincadeiras, esporte e passeios 
Crianças se divertem também com atividades aquáticas e oficinas de arte na colônia de férias da escola 

fim do ano letivo 
anuncia para a crian- 

çada um tempo de diver- 
são. Mas não basta brin- 

car. É preciso ocupar os 
dias de lazer da garotada 
com atividades lúdicas e 
esportivas que estimu- 

lem, por exemplo, a capa- 

cidade de fazer novos 
amigos e a interação em 

grupo. Há 20 anos, a Mira- 

Férias Brincadeira Cario- 

ca possibilita a alunos e 
não alunos do Colégio Mi- 
raflores esta experiência, 
No espaço de 2.200 me- 
tros quadrados, em Laran- 
jeiras, com quatro casas, 

piscinae umagrande área 
verde, os pequenos de 2 a 
& anos são convidados a 
curtira valer, 
De 10a28 de janeirose- 

rão oferecidas por lá eco- 
atividades, capoeira, ati- 

vidades na piscina e na 
praia (como surfe e cano- 
agem), oficinas de dança, 

música, jardinagem, de- 
senho, pintura, pipa e te- 

atro de fantoches, além 
de passeios especiais pa- 

ra pontos turísticos do 

Rio, festas temáticas a 
fantasia e piqueniques, 

Como não poderia deixar 
de ser, a energia para 
aproveitar tudo isso virá 
de uma alimentação para 

lá de saudável. 
Na sede ainda há um 

muro de escalada e uma 

horta. Profissionais qua- 
lificados monitoram to- 

das as ações. Para quem 
se interessou, ficaadica: 

os leitores do Zona Sul 

= d- — ca di ae 

Atividades aquáticas. Na piscina da sed 

Esporte. Os pequenos também participam de jogos com bola 

Week que quiserem con- 
tratar a colônia de férias 
e mencionarem o código 

MF20227ZSW desfrutarão 
de um preço especial. Essa 

promoção, no entanto, não 
é cumulativa para os alu- 
nos do Miraflores e da Aca- 

demia MiraSport nem pa- 

ra aqueles que participa- 

ram da MiraFérias anteri- 

ormente e, por isso, já têm 

um desconto sobre o valor 
normal. 

Coordenadora técnica 
da MiraFérias, Cláudia 
Assunção ressalta alguns 

dos benefícios de as cri- 
anças curtirem os dias de 

folgacomaequipedatra- 
dicional instituição de 

ensino, 

pus hçÃo rapa oRES 

— O Miraflores é um co- 
légio especializado na pri- 
meira infância, o que já é 

um diferencial, Todos os 
nossos profissionais sa- 

bem exatamente comotra- 
balhar com crianças pe- 
quenas, Por conhecer aim- 

portância de adequar as 
atividades à faixa etária, di- 
vidimos as crianças; as de 2 
a 4 anos participam da Mi- 
raFérias Kids;easde5a8 
anos, da MiraFérias Acti- 

on. Essa divisão faz com 

que não sejamos uma colô- 
nia de férias tradicional, 

em que as brincadeiras são 
feitas de forma generaliza- 

da. Sem contar que tudono 
Miraflores tem uma fun- 

ção pedagógica, mesmo 
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DIVULGAÇÃO ANDIRE REGLT 

Mais gostoso que a nossa 

Moqueca, só esse precinho. 
A Majórica está com promoção especial para o Zona Sul Week. 
Venha provar a moqueca e outros deliciosos pratos em nosso 

salão ou peça agora pelo delivery. 
(consulte taxas de entrega) 

Moqueca à Baiana R$ 79,00 

Acompanha arroz branco e pe de dendê 
Até 19/12. Não perca 

PA e | Ei DO A 
Socialização. Visita ao ide seu de Arte do Rio, 1 na sm Portuária: forma lúdica de vivenciar a cidade 

nas férias. Brincando as 
crianças retêm informa- 

ções e valores e obtêm be- 
nefícios para a sua forma- 
ção, como desenvolvimen- 

toda interatividade, dacri- 
atividadee da socialização. 
A ideia é que as crianças, 

alunos e não alunos do Mi- 
raflores, se sintam em ca- 
sa, plenamente acolhidas 
— diz a coordenadora. 
Se dentro do colégio a di- 

versão rola solta, o mesmo 

vale para os passeios pro- 
gramados durante a colô- 
nia de férias, que podem 
ser visitas ao BioParque, à 

Lagoa Rodrigo de Freitas, 

à praia ou a algum tradici- 
onal ponto turístico cario- 

ca. Cláudia Assunção cha- 

ma a atenção para um de- 
talhe muito importante: 
os traslados são realizados 
em ônibus próprios, com 

motoristas e monitores 

que são funcionários do 
Miraflores. 
— (Ds passeios são uma 

oportunidade para as cri- 
anças vivenciarem a cida- 

de —observa, 
Outro capituloàparteéo 

cuidado com a alimenta- 
ção da garotada. 

— Às refeições são prepa- 
radas na cozinha do colé- 
glo por uma empresa con- 
tratada, especializada em 
alimentação saudável, É 
claro que na MiraFérias a 

alimentação é mais diver- 

tida, porém balanceada, 

de acordo com a faixa etá- 
riaecomascalorias neces- 

sárias para que as crianças 
realizem as atividades pro- 
postas — explica. 
Cabe registrar que a 

equipe da MiraFérias Brin- 
cadeira Carioca é compos- 
ta por pedagogos, profissi- 
onais de educação física 
especializados em traba- 
lhar com crianças, nutrici- 

onistas e psicólogos. 
— Sem dúvida alguma, a 

MiraFérias é o lugar ideal 
para as crianças de2a8 

anos aproveitarem os dias 

de descanso escolar —frisa 
Claudia Assunção, 

MIRAFLORES: 
Rua das Laranjeiras 537 543, 
Laranjeiras. Telefone: 3235-2350. 

Horário de Funcionamento 
Segunda a sábado das 12h às 23h | Domingos das 11h30 às 22h 

E) QQmajoricario 
www.majoricario.com.br 

Rua Senador Vergueiro, 15 - Flamengo 

Tel: (21) 2205-6820 / 2205-1448 



Presentes especiais 
Camisa Listras 2 bolsos Camisa Jeans 

| Polo 100% 100 % algodão 2 bolsos Camisa 
e cora R$ 145,º R$ 159,2 social 100 % 

algodão MC 
R$ 145,” 

Bermuda 
Jeans cargo 
elastano 
R$ 139, 

Bermuda social 

linho inandês 

Regata 

100% algodão 
R$ 492.00 

Chinelo Couro 

R$ 129,” 

Colete Sarja 

com 10 bolsos 

Camisa 100 Camisa Linho R$ 210,” 
% algodão com algodão ML 
R$ 176,” R$ 185,0 

Shorts 1 
100 % algodão Camisa 

R$ 69,7 100 % 

algodão ML 
R$ 176,7 

ES 

Calça jeans 

Ni] o r N cargo elastano 
o R$ 179, 

. Polo 

Malha Piquet 

100 % algodão 
Rã [e] Pio 

Calça Jeans Calça Sarja 
Alfaiataria elastano, Cargo com elástico 

R$ 269,7 R$ 185,0 



ara todas as ocasiões 
Pijama tecido 

R$ 169,2 

Polo Fio Escócia 

Pijama 

Composé 
100 % 
algodão 
R$ 1 Ad 

carteiras 

ss a parir e Polo Piquet 4 
la Aja Jd dc 100% algodão MA 

E Camisa R$ 79," 
| Social linho ML 

R$ 299, 

' Camisa 

Puro linho 

R$275,00 

Bermuda cargo 

elastano 

R$ 139,9 

Bermuda 

' Linho 

Calça linho * Wandês 
irandês Rã 295, 

R$ 385, 

Sapato Confort 
Couro 
R$ 275,” 

7 Av. Nossa Senhora de Copacabana 664 | Loja 7 

Galeria Menescal | Copacabana & (21) 2256-8160 « 99319-.3258 O 
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Espaço especializado no bem-estar 
dos animais de estimação 
Club Pet proporciona diversão e bem-estar para clientes de diferentes espécies 

D Iversão, saúde, socializa- 

ção, acolhimento e aten- 
dimento individualizado em 
um só lugar. Assim pode ser 

definidoo Club Pet, com uni- 
dades no Leblon e na Barra, 

que funciona como um cen- 
tro de bem-estar para ani- 
mais de estimação, como 

cães, gatos, aves e coelhos, 
entre outras espécies. Quan- 

do o tutor deixa o seu bichi- 
nho neste espaço, para servi- 

ços de day care ou hospeda- 
gem, temacerteza de que es- 
tá oferecendo ao seu pet cui- 
dados físicos e emocionais. 
Criado em 2013 por ami- 

gas apaixonadas por aqueles 
que são fiéis companheiros 

dos seres humanos, a cre- 
che-hotel tem natação, fisio- 

terapia —com hidroesteira 
—., acupuntura, banho e to- 

sa, terapias holísticas, brin- 
quedos e consultas com ve- 

terinários, além de outros 
Serviços. Tudo isso em um 

ambiente projetado especi- 
almente para aqueles que 
são capazes de despertar um 
sentimento inexplicável. 
Como tudo que é excelen- 

te pode ficar ainda mais in- 

crível, os animais de estima- 
ção, se assim os seus tutores 

desejarem, podem chegar ao 
Club Pet a bordo de um carro 
próprio do centro de bem- 
estar. No transporte exclusi- 
vo do espaço, o] pel é trans- 

portado com cinto de segu- 
rança, não em caixas, frisa a 

administração, O melhor é 
que, durante o Zona Sul 

Week, quem quiser propor- 
cionar todas essas mordomi- 

as aos seus melhores amigos 

Socialização. No Club Pet, os cães são divididos por porte e níveis d 

terá direito a desconto de 

10%, ao fechar um pacote de 

day care. O desconto é válido 
para Leblon e Barra. 

Sócia do Club Pet, Fabia- 
na Velmovitsky dá mais de- 

talhes sobre os serviços 
oferecidos. 

— O Club Pet é um lugar 

EN 

Felinos. 

Os gatos têm 

a disposição 

diversas 

atividades 

criadas 

para eles 

para cães, gatos, aves, porqui- 
nhos-da-índia, esquilos, coe- 

lhos... Deixando o seu pet 
com a gente, o tutor tem a 

tranquilidade de saber que o 
animal vai ser bem cuidado o 

tempo inteiro. Atender tanto 

às necessidades físicas quan- 
to às emocionais dos pets é a 

e energia, para garantir perfeita integração 

nossamissão. Temos, inchusi- 

ve, um consultório veteriná- 

rio. Um outro diferencial é 
que cada pet tem uma mo- 
chila e uma agenda persona- 

lizada, que relata, exatamen- 
te como fazem creches e es- 
colas, como foi o dia dentro 
do nosso espaço. O tutor fica 
sabendo se o seu animal tez 

cocô, xixi, como se alimen- 

tou ese teve alguma intercor- 
rência —explica. 
Fabiana ressalta outros 

diferenciais do Club Pet, 
como o espaço acústico 
comar-condicionado, ade- 

quado para os cães não es- 

cutarem barulhos indese- 

jáveis, como os de fogos de 
artifício, tão comuns nas 

festas de fim de ano. 
— Esse ambiente permite 

que os animais não precisem 

fazer uso de remédio para se 

acalmarem, Neste período 
que estamos vivendo, a cre- 
che é a melhor opção para os 

cães não ficarem sozinhos e 
ansiosos em casa, já que, du- 

rante um longo período da 
pandemia, se acostumaram 
com os tutores na residência 

e com passeios frequentes. 
No Club Pet, o cliente tem a 

resolução de todas as de- 
mandas dos bichinhos de 
torma rápida e segura. O pet 
volta para casa cansado e fe- 
liz —garante a sócia. 

Para entrar em contato e 

conhecer mais detalhes do 
cantinho criado especial- 

mente para os pets, pode- 
se consultar o site clubpe- 

tricom.br e os perfis 
Gclubpetrj no Instagram e 

no Facebook. 
Embora sejam monitora- 

dos constantemente du- 
rante toda a permanência 

nolocal, os animais de esti- 

mação têm um encontro 
marcado com a liberdade, 

garante Fabiana: 
— Os pets ficam soltos o 

tempo todo e são divididos 
por tamanho e personalida- 

de, ou seja, por níveis de 
energia. Além disso, são 

acompanhados por monito- 
res 24 horas por dia, inclusi- 
ve à noite, no caso dos que 

vão usufruir do nosso servi- 
çode hospedaria. As ativida- 

des que são disponibilizadas 
estimulam muito a sociali- 
zação e o gasto de energia. O 

nosso objetivo é unir as ne- 

cessidades primitivas dos 

animais de estimação ao am- 

biente urbano e limitado em 
que vivem, tornando sua ro- 

tina diária muito mais sau- 

dável e feliz, Acolhemos to- 

das os pets com muito pro- 
tissionalismo e afeto. 

CLUB PET: 
Leblon: Rua Tubira 41. 

Telefone: 3442-4141, 
Barra: Avenida Vitor Konder 44 

(Barrinha). Telefone: 99725-0679. 
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Pães feitos artesanalmente, 
mais saudáveis e saborosos 

ONA SUL WEEK / GASTRONOMIA 

Padaria Artigrano tem processo de fermentação natural, sem aditivos químicos 

E": 1994, o padeiro Angelo 
Alexandrino, de 48 anos, 

teve sua primeira experién- 

cia como empreendedor no 

ramo de padaria. Em 20083, 
saiu da área e se tornou eco- 
nomista. Chegou a trabalhar 
numa estatal, mas, há três 
anos, retomou as atividades 

no setor de panificação, 
abrindo, no Largo do Ma- 

chado, a Artigrano, uma pa- 
daria artesanal com uma va- 

riedade de pães de fermen- 
tação natural e lenta. 
— Esse processo de fer- 

mentação é mais saudável, 
porque é livre de aditivos 
químicos econservantes, di- 

ferentemente do que acon- 
tece com o pão clássico, que 

é produzido com muitos 

produtos industrializados, 
Além de ser mais saboroso, 

nosso pão contém mais nu- 

trientes e é mais diges tivo, 

sendo ideal para quem sofre 
de intolerância a glúten ou 
de irritação es tomacal — 

conta o proprietário. 

A padaria dispõe de mais 

de 60 receitas exclusivas e, 
todos os dias, tem mais de 
dez variedades de pães co- 

mo opção nas prateleiras, 
De hoje até o dia 19, o esta- 

belecimento concederá 
20% de desconto em qual- 
quer pão de lermentação 
natural. Além disso, o cli- 

ente não pa gará taxa de en- 

trega no primeiro pedido. 
— Temos desde o pão clás- 

sico, denominado sour- 
dough, que é um tipo de pão 

rústico, composto só de fari- 
nha, água e sal, até misturas 

superdiferentes, como o pão 

No 
Clássico. O pão sourdou 

| 

Destaque. Pão de nozes, uma das 60 receitas da Artigrano 

de limão com hortelã. que é 
feito com a massa clássica 

combinada a esses ingredi- 
entes. Al guns levam queijos, 

como o pão de Canastra com 
manjericão, que é o nosso 
campeão de vendas, Nosso 

pão clássico custa R$ 18; e 0 
com queijo Canastra, R$ 26. 

Vamos aplicar o desconto 
sobreesses valores —explica 
Alexandrino. 
A panificadora trabalha 

também com uma linha de 
confeitaria artesanal e ser- 
ve delícias típicas de café 

da manhã ão longo do dia: 
— Temos combos de café 

da manhã para até quatro 
pessoas, com produtos co- 
mo pães artesanais, crois- 

FOTOS DE DiviLdação 

sanits, queijo deminasesu- 

cos naturais. Tudo feito ar- 

tesanalmente. 
A localização é outro 

trunfo da padaria, afirma o 
proprietário da Artigrano: 

— Estamos localizados ao 

lado do Instituto de Arquite- 
tos do Brasil, onde ficava a 

oficina dos bondes da antiga 
Companhia Ferro-Carril do 
Jardim Botânico, um lugar 
bucólico, com muita história 

e muito agradável, e uma 
área estratégica, onde se va- 
lorizam produtos naturais. 

ARTIGRANO: 
Beco do Pinheiro 10, Largo do Machado 
(esquina com a Rua Dois de Dezembro 
41). Telefones: (21) 3449-6025 e 
99056 -7240 (Whats App). 
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Carnes e delícias do 
mar lado a lado 
Na Majórica, a moqueca à baiana está em promoção 

E ano, a Majórica com- 

pletou 60 anos. Há dé- 
cadas considerada uma das 
instituições gastronômicas 

do Rio, a casa, que fica na 
Rua Senador Vergueiro, no 

Flamengo, tem fólego de 
garota. Depois de passar 
pelos tempos mais dificeis 
da pandemia, quando os 
restaurantes tiveram que 
permanecer fechados, vol- 
tou a funcionar a todo va- 

por. Além das carnes de 
cortes nobres, o cardápio 

oferece pratos com delícias 
domar. E essauniãoentreo 
churrascoálacarte, tradici- 

onal do Brasil, e pratos da 
cozinha mediterrânea for- 
ma a receita do sucesso que 
jáatravessa tantos anos. Pa- 

ra brindar os clientes no 
Zona Sul Week, a moqueca 

à baiana, devidamente ca- 
prichada no leite de coco e 
no azeite de dendê, sai de 
R$ 98 por R$ 79. Apesar de 
constar como individual no 

menu, o prato pode ser divi- 
dido, dependendo da fome, 

é claro, Como acompanha- 
mentos, arroz branco e fa- 
rofa de dendê. 

Fundada em 1961 pelos 
irmãos Francisco e Bar- 

tolomeu Bou, a Majórica 
teve seu nome ins pirado 

na ilha de Mallorca, na 
Espanha, pátria de am- 

bos, E foi da Espanha que 
também veio Ernesto Es- 
tevez, que atualmente 
está à frente da casa. Ele 
lembra que chegou sozi- 
nho ao Rio, aos 25 anos. 
Sem conhecer ninguém, 

esbarrou com um dos ir- 

mãos que fundaram a ca- 
sa. Na Majórica, come- 

çou como faxineiro até 

chegar aum dos sácios, 

— Fiz de tudo aqui den- 
tro. Tambémtrabalhei na 
churrasqueira e no salão. 
Até hoje, sou EU que esco- 

lha as carnes que serão 
servidas aos clientes. Te- 
mos um cardápio variado 
de frutos domar, mas a pi- 
canha e a farofa de ovos 

continuam como carros- 
chefes, Por mês, é consu- 

mida uma tonelada de pi- 
canha, o que representa 
50% dos pedidos — expli- 
ca Estevez, de 86 anos. 

Por conta da idade, o se- 
nhor Ernesto já não rece- 
be mais os fregueses na 
entradaenemoslevaatéa 
porta na hora da saida, 

mas está lá diariamente, a 
partir das 7h. Ele se orgu- 
lha de ter servido gera- 
ções da mesma família e 
chamar pelos nomes os 
clientes mais antigos. 

Além dos anônimos, mui- 

tos famosos passaram pe- 
la Majórica, que sempre 

foi ponto de encontro de 

olíticos, artistas e inte- 
actuais. 

— Vivo para trabalhar 
porque tenho paixão pelo 
que faço. Tomo café da ma- 
nhãealmoço aqui. Os tem- 
pos de pandemia foram 
duros, mas sou feliz por ter 
achance devoltar aencon- 

trar clientes tão queridos 
— diz o espanhol, que an- 

tes de vir para o Brasil fez 
ponta no filme “Salomão e 

a rainha de Saba”, de 1959, 

a 

Promoção. À moqueca feita à moda baiana: de R$ 98 por R$ 79 durante o Zona Sul Week 

FAEJO RES Si 
E ae a 

Ambiente. O salão principal da Majórica, no Flamengo: decoração tradicional 



FABIO ROSS) 

Do mar. 

O bacalhau 

à portuguesa 

é um dos mais 

pedidos no 

cardápio para 

as festas de 

fim de ano 

Simpatia. 

Ernesto 

Estevez, 86 

anos, SÓCIO 

da Majórica: 

clientes mais 

antigos 

chamados 

pelos nomes 

do ção Memes do db à im |, ea di pnádão Fc (ed 

que teve Gina Lollobrigida 

como estrela, 
Em 2012, um incêndio 

de grandes proporções 

destruiu boa parte da chur- 
rascaria. À casa ficou al- 
guns meses fechada, mas 
renasceu das cinzas. Tom- 
bada desde o ano 2000 pe- 

lo Instituto Rio Patrimô- 
nio da Humanidade, da 

prefeitura, o casarão se 

mantém como se o tempo 
tivesse parado. Ao longo 

dos anos pouca coisa mu- 
dou na decoração, que se- 

gue o mesmo estilo de sem- 
pre, com muita madeira e 

quadros de inspiração es- 

panhola. A barulheira ani- 
mada nos salões, as filas na 

porta e, acima de tudo, o al- 
tissimo padrão dos ingre- 

ZONA SUL WEEK O GLOBO 1 

Domingo 12.12.2021 

dientes e da comida conti- 

nuam firmes. 
Supe rvisor administra- 

tivo da Majórica, Edvaldo 

Neves, braço-direito do 
senhor Ernesto, diz que a 

cardápio de Natal é um 
dos sucessos entre os cli- 
entes. No dia 24, a casa 

funcionará até meia-noi- 

te. No dia 25, também 
abrirá os salões, No menu 
especial, que só é prepara- 

do sob encomenda prévia, 

até o dia 22, destaque para 
o bacalhau à portuguesa, o 

bacalhau ao Brás, o pernil 
à brasileira, o peito de pe- 
ru à Califórnia e a paleta 

de cordeiro. 

MAJÓRICA: 
Rua Senador Vergueiro 15, Flamengo. 
Tels.: 2205-6820 e 2205-1448. 

O Club Det é o local mais completo e 
SAULO POR A PRIOR 

FECHE UM PACOTE DE DAY CARE E GANHE 10% DE DESCONTO 

Válido dé 19/12 
Eos ra Uirução ddomaladoa LM Gia toscas rá a] Sd 

a ah e o a IA a o a a a o E da dr a | MA 

Fa Tubira. 41: Leio Tels: 27 BATATA! [ntiutsagos | TIS FT 
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Pizza levíssima e vinho com 

aroma de frutas frescas 
Conceituada inclusive no exterior, Bráz Pizzaria faz sucesso no Rio há 14 anos 

qma das melhores do 

Brasil, de acordo com 
o prêmio 50 Top Pizza 

2019 — que avalia a quali- 

dade deste tipo de massa 
em Nápoles, na Itália, e no 

mundo —, a Bráz Pizzaria 

nasceu em São Paulo hã 

mais de 20 anos e estáno 

Rio desde 2007. Destacan- 
do-se pela qualidade de 
seus produtos, pelas recei- 
tas criativas e pelo bom 

atendimento, o restauran- 
te se orgulha de revelar 
paixão em tudo o que faz, 
As pizzas, assadas no for- 
no a lenha e com diferen- 

tes tipos de fermentação, 

vão das tradicionais âque- 

las só encontradas no esta- 
belecimento. 

De hoje até o domingo 
que vem, dia 19, a pizza 

Margherita Verace, com le- 
vissima massa nuvola, mo- 

lho de tomate, queijo fior di 
latte, manjericão e azeite 

extravirgem, acom panha- 

da de uma garrafa de vinho 
Salton Cabernet Sauvig- 

non, exclusivo da pizzaria 
(equilibrado, com aroma de 
pimenta e frutas frescas 

quando jovem e perfume de 
couro e especiarias na ma- 
turidade), estará custando 
R$ 150. Normalmente, o 

combo saia R$ 185. 

— À massa nuvola é dife- 
renciada; a fermentação 

com nosso fermento natu- 
ral Gennarino é dupla e le- 

va 48 horas. Pelo tempo 
que dura o processo, limi- 

tamos o número de pizzas 
vendidas com essa massa 

ao dia. Atualmente, temos 

Ea, 4 ”., «A * 

Margherita Verace. A pizza com massa nuvola, tomate, queijo fior di latte, manjericão e azeite estã em promoção 

também a massa tradicio- 
nal, que é fermentada em 

24 horas, mas estudamos 
trabalhar só com a nuvola 
no futuro. Ela é muito mais 

leve, por isso tem este no- 
me, que significa nuvem 

em italiano, e tem um sa- 

bor extremamente origi- 

nal — explica Leonardo Di- 
as, gerente da unidade do 

Rio, localizada no Jardim 

Botânico, 

Criada pelo italiano Ral- 

faele Mostaccioli, padeiro 
nascido na Costa Amalfita- 

na, a massa deixa a pizza 
com bordas mais elevadas 

e estufadas e com um for- Filial carioca. O ambiente amplo e elegante remete a uma tipica cantina 

mato menos uniforme que 
a tradicional, já que ela é 
aberta com as mãos, sem a 
ajuda do rolo, 
Um dos destaques no 

menu da Bráz fica por con- 

ta da pizza Caprese, a mais 
premiada criação da casa, 
composta de mozarela, to- 

mate caqui, mozarela de 
búfala artesanal, folhas de 
manjericão gigante e pesto 
de azeitonas pretas. À no- 

vidade do cardápio é a Ve- 
rona, que, emvezdemolho 
de tomate, recebe um cre- 
me de brócolis, além de 
mozarela, ricota de búfala 

e queijo pecorino. 
Na pandemia, a pizzaria 

lançou o serviço Bráz Ve- 
loce, que entrega pizzas de 

fermentação natural, que 
servem até seis fatias, pré- 

assadas no forno a lenha e 
embaladas a vácuo para O 

cliente finalizar em casa, 
bastando cerca de 15 mi- 
nutosnoforno. São quatro 

opções disponíveis: a 
Bráz,com fatiasdeabobri- 

nha ao alho assadas na le- 
nha, mozarela e parme- 
são; a Castelão, de moza- 

rela com calabresa artesa- 
nal: a de mozarela clássi- 

cajea Caprese., 
— Mantivemos o foco no 

delivery no auge da crise 
sanitária, com equipes re- 

duzidas, mas sempre prom- 

tos para promover uma ex- 
periência de atendimento 

de excelência e sabores 
únicos —atirma Dias. 

BRAZ PIZZARIA: 
Rua Maria Angélica 128, Jardim 
Botânico, Telefone: 2535-0687 



Iracema 
éÉstilo de Cabelo 

Realizando todos 
os servicos de beleza. 
Com uma equipe qualificada e sob apoio | so A ir == = E cad 
técnico de sua proprietária Iracema Oliveira, | Va | | = ” 
o Iracema Estilo de Cabelo traz para seus 

clientes satisfação e excelência em seus ” | ar VEM ) | 
Serviços. o | / 

Servicos: /. VA 2a Nom « 

* Penteados * Escovas * Tintas 

* Tratamentos antiqueda 
« Hidratações * Reflexos 
* Alinhamento de fios » Manicure * Podologia 

* Cortes femininos e masculinos 
* Depilação e Outros 
* Nova técnica na aplicação da unha acrigel 

com blindagem de diamante. 

Todos os serviços são extensivos 

para homens. 

Reconstrução Loreal + Escova 

Um super tratamento capilar. 
Mais brilho, maciez, sedosidade. 

Cabelos lindos! 

Atendimento por agendamento prévio! 

| F O salão está seguindo todos 

e a am 

| 

| | os protocolos de segurança ç 
| | | para o covid-19. Ed 

, 1 - 

Dscesencenconacanansanaaaaa .s 
es!) 

] 

! salaoiracemaflamengo 

cy 
É 2552-1349] 2551 -1004 | 
| 99235-2399 O AAA 
FF Rua Marquês de Abrantes, 177. Loja 110 | PM CC Extito dE Cabe) 

, Flamengo 



O Miraflores realiza férias como nenhuma colônia é capaz de 

oferecer Com a Brincadeira Carioca, nossa MiraFérias traz 

liberdade, espaços abertos, passeios, piscina, praia, brincadeiras, 

arte, esporte e muito mais! Uma programação criada e realizada 

por recreadores, professores de educação física, coordenadora, 

nutricionista e psicóloga para garantir muita diversão e segurança 

para crianças de 23.8 anos e tranquilidade para os pais! Tudo 

is50, você pode conferir no site www.miraflores.com.br. 

Ligue para (21) 3235-2350 e informe o código MF2022Z5W. 

Assim, Você terá um preço especial ao contratar a MiraFérias. 

Código valido até 20/12/2021. Promoção não cumulativã-aos preços 
especiais ja oferecidos para alunos do Miraflores e MiraSport ou que 

ja tenham participado da MiraFerias. 

MiraFcrios 
É BriNncaDeira Carioca 

De 10 a 28/01 

Miraflores 
Aqui, o pensamento vai longe. 

M desde o erário 

44 miraflores.com.br 


