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ESSPIRADO EM BOLSUONARO 

Constrangimento sob as ordens do chefe 

O presidente da Caixa Econômica Federal, 

Pedro Guimarães, pós funcionários para fa- 
zer Aextes de braço em evento do hanco esta- 

CONTRA A COVID-19 

(1904-2003) Raberto Marinho 

tal em Atibaia, no interior de São Paulo. Ati- 

tude lembra gestos já feitos em solenidades 
pelo presidente Bolsonaro, de quem Guima- 

Lugar. "Não 

uma latina 

a” Clz atriz 

Cistarço, sou 

Falando Inples 
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rães é próximo. Sindicato de bancários pro- 

testou contra a “cena humilhante” e denunci- 
ou que servidores ca Caixa no Rionão podem 

usar trajes vermelhos. O Ministério Público 

cogita abrir investigação e entrar com ação 
pordanos morais. PÁGINA20 

Alvo de ação 
Anvisa deve autorizar vacina da PF, Ciro 
da Pfizer para as crianças 
Ministério da Saúde não tem, no entanto, doses reservadas para essa faixa 

Já foi finalizada a análise feita pelo corpo téc- 

nico da Agência Nacional de Vigilância Sani- 
tária (Anvisa) a respeito da aplicação da vaci- 

na da Pfizer contra à Covid-19 em crianças de 

Reforço no Rio: gente 
de mais, doses de menos 

Rio tem estoque de 520 mil doses de imuni- 
zantes contra a Covid e mais de dois milhões 

de pessoas aptas a receber o reforço da vacina, 

cujo intervalo foi reduzido para três meses. 

Prefeitura diz que procura está baixa. PÁGIRA2o 

Venda da Eletrobras 
sob risco em 2022 

Pedido de vista do ministro Vital do Régo, 

do Tribunal de Contas da União, adiou de- 

cisão sobre processo de privatização da 
Eletrobras e pós em riscoo cronograma de 

venda da estatal ne próximo ano, PAGAS 

TST: motoristas têm vínculo 
com apps de transporte 
A 3º Turma do TST formou maioria para reco 

nhecer vinculo empregatício entre motoristas 

e aplicativos de transporte como Uber, págima 21 
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5a Manos de idade. Hoje deve ser oficializada 
a liberação do inunizante para essa faixa etá- 
ria, mas o Ministério da Saúde não dispõe de 

doses reservadas para esse fim. O ministério 

STF confirma exigência 
de passaporte da vacina 
Cinco ministros do Supremo Tribunal Fede- 
ralendossaram entendimento de Luis Rober- 

to Barroso que obriga os viajantes que che- 

gam ao pais a comprovar imunização; brasi- 

leiros podem optar por quarentena. PÁGINA 25 

Fa 

se reúne semanalmente com a farmacêntica, 
porém ainda não há calendário de entrega. À 
Pfizer informou que a adaptação de doses já 
está prevista em contrato. PáGua 25 

Fake news na eleição 
pode dar pena de 1 ano 
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou re- 
solução sobre o pleito de 2022 que pune 
com até um ano de prisão quem divulgar 
informações falsas com o propósito de 
atingir candidatos ou partidos. Página? 

[tie ça] 

A espera do novo tapete verde 
Muito criticado ao longo da temporada, o gramado do Maracanã, que recebeu 70 jogos 

este ano, passa por ampla reforma, que levará 80 dias e custará em torno de R$ 3, 5 milhões. 
Aprincipal novidade é que o piso desta vez recebera 10% de grama sintética. páciNa 3 

ataca “Estado 
policial” 
Presidenciável do PDT, Ciro Gomes e seu ir- 

mão, o senador Cid Gomes, foram alvo de ope- 

ração da Polícia Federal, autorizada pela Justi- 
ça, por suspeita de corrupção na reforma da 

Arena Castelão. MPF foi contra a ação, cha- 
mada de abusiva por Ciro, que acusa Bolsona- 

ro de instaurar um “Estado policial” migas 

Alckmin deixa PSDB e 
se reúne com socialistas 

Depois de 33 anos no partido, o ex-govema- 
dor de São Paulo assinou sua desfiliação. 
Alckmin reuniu-se na terça com a cúpula do 
PSB para discutir seu ingresso na sigla e uma 

possivel vaga na chapa de Lula. Páginas 

Sapucaí terá desfile, mas 
carnaval de rua é dúvida 

Em decisão conjunta, o governador Auminen- 

se, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Eduar- 

do Paes, asseguraram a realização do desfile 
das escolas de samba. Já a decisão sobre blocos 
de raa deve demorar mais um mês. PÁGiNA2E 

ESPECIAL 

Marcas E 
favoritas 
dos 
cariocas 

Em sua 1” 

edição, a pes- 
quisa Marcas 

dos Cariocas mostra quais são as prefe- 

ridas de quem vive no Rio. Neste ano, respeito 
ao consumidor ganhou pesocomo critério para 
compras. Eo cliente busca cada vez mais a inte- 

gração entre serviços digitais e lojas físicas. 

HEGEMONIA NACIONAL 

Atlético-MG vence Athletico e 
conquista Copa do Brasil rácima 2 
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Opinião do GLOBO 

Governo planeja 
reajuste absurdo 
para policiais 
Na Presidência, Bolsonaro não deixa 

de atuar como o lider sindical das 

forças de segurança que sempre foi 

m seus 28 anos de carreira reforma da Previdência, pou no 
parlamentar, o presidente  arremedo de reforma administrativa 
Jair Bolsonaro se fez notar vindo do Planalto, contempladas com 
por duas características: Jjo acúmulo salarial e outras prebendas. 
discurso em defesa dadita- Foi pouco? Pois agora Balsonato 

dura militar, de torturadores e de sua quer fazer novo dn roi aos integrantes 
ideologiade extrema direita; 2)seutra- da Polícia Federal (PF), da Poliana Ro- 
balho incansável como uma espéciede 
lider sindical das forças policiais. Na 
Presidência, embora tenha sido alvo 
das maiores controvérsias por causa da 
primeira, a segunda persiste, com al- 
cancee potencial deestrago bem maio- 
res que em seus tempos de deputado, 
É o que revela a nova proposta de 

reestruturação das carreiras policiais 
em estudo no governo, cujo custo ao 
longo de três anos foi estimado em R$ 
H bilhões pelo Ministério da Justiça, 
segundo reportagero do GLOBO, Na 
iniciativa privada, apalavra"reestrutu- 
ração” provoca arrepios na espinha, 
pois está associada a cortes e de- 
missões. No setor público, o sentimen- 
to é outro: o bolso do contribuinte pa- 
rece sempre pródigo, e “reestrutura- 
ção" equivale a reajustes generosos. 
Neste governo, nenhuma categoria 

tem sido tão beneficiada quanto os mi- 
litares ou as carreiras ligadas às forças 
de segurança. Foram privilegiadas na 

doviária Federal (PRF), do Departa- 
mento Penitenciário Nacional (De- 

pen) e a outras carreiras vinculadas ao 
Ministério da Justiça. Pela estimativa 

do próprio ministério, sá no ana eleito- 
ral de 2022 a brincadeira custaria R$ 
2.8bilhões aos cofres públicos, 
Não há, como esperado de um gover- 

no que tem destruído as boas práticas 
orçamentárias, nenhuma contraparti- 
da nas receitas, obrigação prevista na 

Lei de Responsabilidade Fiscal. O mais 
provável équeo dinheiro saia doestou- 
ro no teto de gastos autorizado pela 
desvairada PEC dos Precatórios, apro- 
vadano Congresso a pretexto de finan- 
ciaro programa social Auxílio Brasil. 
Não se trata de gasto emergencial, di- 

tado pelas circunstâncias. Ao contrá- 
rio: Para 2023, o custo é estimado em 
R$ 4,1 bilhões. Para 2024, R$ 4,2 hi 

lhes. Doravante será um adicional de 
38% no custo das corporações, grava- 
do no Orçamento, Na PRF, o pessoal 

custará 45% mais caro para a socieda- 
de No Ministério da Justiça, 73%. No 
Depen, 65%. E na PF, 27%. E insondá- 
vel oeteito desse trem da alegria nas de- 
mardas de outras categorias do funcio- 
nalismo que Bolsonaro também por 
agradar. Ou nos estados e 
E bom lembrar que, mesmo com re- 

dução recente no total de funcionários 
da União, o custo do funcionalismo 
tem crescido sem trégua. Entre 2008 e 
2019, o gasto subiu 125%, segundo es- 
tudo do Instituto Millenium. O Brasil 
“o pú- 

ious — sétima posição no mundo —, 
apa pt serviços bens nie 

que os prestados à sociedade. 
Ninguém contesta a necessidade de 

reestruturar as. carreiras do setor det 
co para que cormespondam à 
de um Estado moderno. Ena a: 
mente a alma da tão necessária e serm- 
pre adiada reforma administrativa. 
Num país em crise fiscal profunda, isso 
precisa ser leito para tornar o gasto me- 

nor, ouro minimo comprovadamente 

mais eficiente, segundo estudos sérios 
e análises embasadas, Não para pro- 
mover um festival de aumentos ás cate- 
gorias que o presidente sindicalista 
quer manter a seu lado no anoeleitoral, 

Tragédia das chuvas em Minas e na 

Bahia revela despreparo de governos 
Cidades precisam de planos de 
contingência para enfrentar 

fenômenos climáticos previsíveis 

ara além da solidariedade, a 
imagem de uma família res- 
gatada num colchão com a 
ajuda de moradores, dura n- 
te as cheias que castigam à 

Sul da Bahia, revela o despreparo dos 
governos para lidar com fenômenos 
climáticos previsíveis. Não há dúvida 

algumas regiões do pais nos últimos di- 
as foram extraordinários, os maiores 
em décadas. Em Minas, 58 municipios 

estão em situação de emergência. Na 
Bahia, pelo menos 11 pessoas morre- 
ram em consequência das chuvas. 
Mas a intensidade da tempestade 

não pode servir de pretexto para a inér- 
cia dos governantes, Chuvas torrenci- 
ais nesta “poca do ano não são exceção. 
Transbordamento de rios, deslizamen- 
tos, queda de pontes, avarias em estra- 
das do cenários espenadon eos gaver- 
nos deveriam estar prontos para agir. 

porque a Organização 
Metea rológica “Mundial já afirmou 
que, em virtude das mudanças climáti- 
cas, eventos extremos estão —e se tor- 

narão —miais frequentes e mais letais. 
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No Rio, numa prévia do que poderá 
ser o verão, uma tempestade no últi- 

mo domingo teve os efeitos espera- 
dos: ruas alagadas, árvores derruba- 
das pelo vento, falta de luz. Não há por 

que imaginar que nos próximos me- 
ses será diferente. Mas a prevenção foi 
deixada de lado. Como mostrou re- 
portagem do GLOBO, a prefeitura 

usou apenas 28% do orçamento pre- 
visto para ações contra ascheias. 
Não é caso isolado. Em tado o país. 

de do não costumam ser 
pé iai aro que é impassível evi- 

tar aocorrência de tragédias climáti- 
cas, mas é viável reduzir danos e impe- 

dir mortes. Para isso, é necessário ter 

planos de contingência e profissionais 
capazes de colocá-los em prática nas si- 
tuações de emergência. Sabrevoar as 
áreas atingidas e prometer recursos, o 
roteiro de praxe, demonstra sensibili- 
dade, mas não resolve o problema. 
Diagnóstico existe. Pesquisa do Insti- 

tuto Brasileiro de fiae Estatisti- 
ca (IBGE) e do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden) mostra que o Bra- 

sil tem cerca de 8,2 milhões morando 
em áreas suscetíveis a desastres, como 

encostas e margens de rios. É precisa 
ter um plano de longo prazo para re- 
mover essas famílias para locais segu- 
ros. Ao mesmo tempao, é necessario crn- 
ar protocolos para socorro emerpenci- 
al. Os sistemas de sirenesem favelas do 
Rio são um exemplo bem-sucedido. 

Infelizmente, percorre-seo caminho 
inversa. Contrariando o Senado, a Ca- 
mara dos Deputados acaha de aprovar 
mudanças no Código Florestal que li- 
beram construções às margens de rios 
em rcasurhanas. Tragédia armunciada. 
Quando ocorrem cheias e desliza- 

mentos, não adianta invocar a excep- 
cionalidade das chuvas, Sabe-se que 
elas serão cada vez mais fortes e mais 
treguentes. Pode ser inexorável que 
cidades fiquem submersas, como 
aconteceu em Minas e na Bahia. Mas 
c obrigação de prefeitos, governado- 

res, ministros e do presidente da Re- 
pie ter a capacidade de retirar as 
amílias antes que as águas subam, 
Ainda que algum prejuízo seja inevitá- 
vel, aomenos as vidas é preciso salvar, 
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Não a 

Bolsonaro 

À palestra do general Augusto Heleno, ministro-chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em quer ele 

diz que tem de se medicar com Lexotan na veia para i 
que o presidente Bolsonaro tome uma atitude radical em re- 
lação ao Supremo Tribunal Federal (STF), é mais um desses 
absurdos que estão setornando comuns no Brasil de hoje. Em 
qualquer país normal do mundo, com regras democráticas 

em vigor, seria um escândalo capaz de provocar a demissão 
do ministro cu o impedimento do presidente, 
Quando diz, na mesma palestra, que o presidente Bolso- 

naro pode vir a sofrer um atentado fatal na campanha à ree- 
leição, Heleno está criando um clima de suspeição que só 
favorece os que querem tumultuar a campanha. Por que 
Lula não pode sofrer também um atentado, diante da in- 
sensatez dos seguidores do bolsonarismo? O fato é que à 
presidente busca, até agora inutilmente, fazer uma ligação 
entre o atentado que sofreu na campanha passada e a atua- 
ção de partidos de esquerda, eessa advertência de Heleno é 

mais um ingrediente irresponsável nessa narrativa. 
A cada pesquisa divulgada, uma coisa parece certa; hã 

hoje um consenso no Brasil de que é preciso tirar Bolsona- 
rodo governo. Depuis se escolhe em quem votar. Se houver 
uma terceira via capaz de disputar o segundo turno, será 
fortalecida durantea campanha, e muita gente que hoje es- 
tá com o ex-presidente Lula mudará de voto. 
O movimento “nem Bolsonaro, nem Lula” parece mais 

fracoqueo“não Bolsonaro”. Só quea terceira vianão sai do 
lugar, Parecia que o ex-juiz Sergio Moro tinha se descolado 
dos outros, atingindo dois digitos em algumas pesquisas, 
mas, se ficar tecnicamente empatado com Ciro Gomes, co- 

mo mostrou a pesquisa do Ipec (ex-Ibope), ca soma dos de- 
mais malchegar perto de Bolsônaro, aescolha natural para 

quem é contra ES Lula. A e 
A votação à na k aco 

a possitilidade de ma 3 no ria eis Fi on np 
ção. Parte dela está no pessoal que votou da mesma maneira em 
2018 — naquela vez era antipetista e agora é antibolsonarista. 
Bolsonaro fez um governo tão desastraso que muita gente acha 
hojemelhoro PT, partido nais str birndo, repaniaacdh e po- 

de recolocar o país diante do mundo, com posições corretas no 
meio ambiente, por exemplo, 
Apesar da ideologia, do temor de que aala radi- A cada pesquisa 

divulgada, uma cal de esquerda predomine em ; momen- 
tos, e apesar da corrupção, que já foi constatada, 

Potro RE hoje até condenada, Todos esses obstáculos existem 
um consenso de também no governo bolsonarista, com o sinal 

que é preciso trocado. Hoje, porém, parece ser mais urgente a 

tirar Bolsonaro questão da fome e do desemprego que o comba- 

do governo te à corrupção, como aconteceu em 2018, 
Comessas idas e vindas, o Brasil é um pais que 

está em busca de um caminho, mas volta sempre para o ante- 
rior,eofuturo é sempre pior do que o presente, Essa polariza- 
ção, se continuar assim, é um absurdo. Em 2018, houve uma 

conjunção de fatores — não era exatamente Bolsonaro quem 
todo mundo estava procurando. Era um candidato contra o 
PTecontraadesorganização partidária, contra a maneira co- 
moo Congresso negociava. Acabou dando no mesmo, até 
sendo pior, porque Bolsonaro é uma tragédia. Não que as 
emendas de relator sejam mais graves que o mensalão, como 
Lula diz. São maneiras distintas de comprar o apoio do Con- 
gresso, o que distorceademocracia. 
O país está regredindo em todos os pontos, mesmo na- 

queles em que sempre foi pioneiro. Ainda tem muita coisa 
para acontecer, muita água para rolar, mas está ficando 

com cara de que sucederá o mesmo que em 2018. Todos os 
outros concorrentes ficando com 4%, 5%, eninguém con- 
seguindo chegar ao segundoturno, E Balsonaro claramen- 
teem tendência de queda, se desmilinguindo. 
Esse esvaziamento, no entanto, não está favorecendo nin- 

guém da terceira via, apenas Sergio Moro parece estar ganhan- 
doterreno, mas, de acordo como Ipec, nada que demonstre con- 

sistência. Temos de ver a pesquisa do Datafolha para confirmar 
o quadro do Ipec, ou se Moro aparece com dois digitos, ou se al- 
gurm dos outros candidatos se mostra capaz de reação. Se apare- 
cer algum, pode seguir em frente; senão, a tendência é Lula ga- 
nhar no primeiro turno, 
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Lexotan 

na veia 

J: nem se pode mais dizer que seja um ro- 
É teiro surpreendente: Jair Bolsonaro ali- 
menta a retórica de força e estoicismo, faz a 
linha herói da pátria, mas, quando a situa- 
can aperta, o quese vê é esperneio e ameaça. 
O último petardo saiu da boca do general 
Augusto Helena, numa formatura da Agên- 
cia Brasileira de Inteligência, a Abin. 

— Eu tenho tomado dois Lexotans na veia 
por dia para não levar o presidente a tomar 
uma atitude mais drástica em relação às atitu- 
des que são tomadas por esse STF queestá aí — 
disse o chefe do Gabinete de Segurança Insti- 
tucional mum áudio divulgado pelo repórter 
Guilherme Amado, do site Metrópoles. 

O general provavelmente estava se rete- 
rindo âúltima polêmica entre o Planalto e a 
Suprema Corte, em torno da exigência de 

certificado de vacinação para a entrada de 
visitantes estrangeiros no Brasil, O presi- 
dente é contra a exigência, diz que é uma 
“coleira”, mas o plenário do Supremo já con- 

firmau que é para fazer. Bolsonaro pode, 
portanto, continuar reclamando, mas a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisajea Polícia Federal (PF) terão deco- 
locar em prática o passaporte vacinal. 

Esse, aliás, não é o maior problema de Bol 
sonaro no momento. Nos últimos dias, ele foi 
convocado a depor no inquérito da PF que 
apura a divulgação de uma investigação sigi- 
tosa da própria PF sobre a segurança das ur- 
nas eletrônicas. À apuração não chegava a lu- 
gar nenhum, mas o presidente espalhou có- 
pias em suas redes sociais, pinta que opa 
pelário provaria que houve invasão dos siste- 
mas internos do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) durante um ataque hacker em 2018. 
Na mira da PF também estão o filho Zero 

Quatro, Jair Renan Bolsonaro, intimado a 

prestar depoimento no inquérito que apura à 
suspeita de recebimento de propina para in- 
termediar interesses de empresários no go- 
vero. Isso porque, em outubro do ano passa- 
do, o Zero Quatro ganhou de presente um 
carro elétrico de R$ 90 mil de uma firma de 
mineração. No mês seguinte, levouo genero- 

soempresário a um encontro como ministro 
do Desenvolvimento Regional, Rogério Ma- 
rinho, numa agenda marcada pela Secretaria 
Especial da Presidência da República. 
Tudo isso num momento em que a Policia 

Federal está rachada, em clima des guerra in- 
terna. À cúpula vem se digladiando com gru- 

x ARTIGO 

pos de delegados que se queixam de interfe- 
rências políticas em inquéritos e até mesmo 
em trabalhos burocráticos — como a j 
ção de um mandado de extradição contra O 
blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. E, 
peloque sugere o vazamento do áudio de He- 
leno,os insurgentes nãoestão só na PF, Até na 
Abin houve quem considerasse que valia a 
pena vazar as falas do chefe do GS] para um 
jornalista, mesmo sabendo que efeitos teria 
(ou talvez até por isso). 
Coma o trabalho do general é justamente 

avaliar é prever cenários para informar o 
presidente dos riscos envolvidos em suas 
ações, é razoável concluir que ele também 
bancou o risco de as declarações virem à to- 
ia. Até porque, na mesma ocasião, Heleno 
também disse estar muito preocupado com 
a possibilidade de umatentado ao presiden- 
te da República em 2022 —o que modifica- 
ria“totalmente a História do Brasil”, 
Nafalta de antidoto melhor para situações di- 

ficeis, o ministro da Segurança Institucional re- 
corre a um velho truque bolsonarista e cria teo- 
rias conspiratórias, fomentando otemor de que 
a presidente tome uma “atitude mais drástica”, 
Seriamais conveniente o próprio Helenúrecor- 

Não é normal tantas mortes assim 

EDUARDO HOMEM 
DE CARVALHO 

À violência policial no Brasil, em particu- 
larno estado do Rio, atingebrutalmente 

apopulação pobre enegra nas favelase peri- 
ferias. À matança aumenta e assusta, tanto 

na forma quanto no número de mortos. E, 
emcasosrecentes, afrontandoa determina- 
ção da mais alta Corte do pais. E impossível 
dormir com um barulho desses. 
A chacina no Jacarezinho, no dia 6 de maio 

deste ano, durante uma operação policial au- 
torizada pelos comandos superiores. foi mais 

umepisódio nefastoque levoua 28 mortes. Al- 
go sitnilar se repetiu no dia 21 denovembrono 
complexo de favelas do Salgueiro, em São 

Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A poli- 
cia exterminou nove homens, sendo que oito 
corpos foram encontrados e retirados de um 
manguezal pelos próprios moradores. Segun- 
do registros da ocorrência no Salgueiro, us po- 
liciais fizeram mais de 1,500 disparos, numa 
ação que durou cerca de 35 horas, parecendo, 
mais uma vez, um filme de terror. 

A política de segurança vigente permite, 
na prática, que a polícia mantenha um po- 
der de vidae morte sobre as classes desfavo- 

recidas. Aconstânciacaaltaletalidade poli- 
cial têm sido denunciadas, sistematica- 

mente, por jornalistas, advogados e defen- 
sores de direitos humanos. Da mesma ma- 
neira, a total ineficácia dessas ações polici- 

aisespetaculares, que sempre acabam reve- 
lando crueldade e covardia, aumentando à 
sofrimento das familias, de vizinhos, ami- 
BUS E sobreviventes. 

Pode-se perceber, infelizmente, que 
uma política de guerra vem sendo desen- 
volvida contra a população pob re e negra 

ao longo dos anos. 

Uma política Basta conferir o mú- 

de guerra mero assustador de 
está sendo mortos em ações € 

desenvolvido Chacinas perpetradas 

contru a pela polícia nas últi- 
população pobre mas décadas. Citamos 
e negra ao longo apenas os episódios 

dos anos maisconhecidos:cha- 
cina de Acari, em 

1990; da Candelária, em 1993: de Vigário 

Geral, em 1993: da Nova Brasília, em 

1994: do Borel, em 2003; da Favela da Co- 
reia, em 2003; do Caju, em 2004; da Bai- 
xada, em 2005; do Pan, no Complexo do 

Alemão, em 2007; do Fallet-Fogueteiro, 
em 2019; do Alemão, em 2020; da Vilalbi- 
rapitanga, em 2020 — além de tantas ou- 

rer à memária do que se passou da última vez 
Bolsonaro ensatou umga «nodia 7 dese- 

tembro. Não precisa muito esforço: o presiderr- 
té incitou a população a ir às ruas para “enqua- 
drar o STF, chamou um ministro da Corte de 
canalha em cima do palanque, disse que não 

cumpriria mais suas decisões e afirmou que a 
paciência do povo havia se esgotado, mas em 
poucos dias foi obrigado a recuar é assinou até 

uma carta se retratando. 
Desde então, Bolsonaro teve de se confor- 

marcomo avançodo STF sobre várias ques- 
ões de interesse do governo, enfrentar difi- 
culdades com o Congresso para conseguir 
recursos para o Auxílio Brasil, ver seus indi- 
ces de popularidade cair e assistir ao cresci- 
mento de seu principal adversário, Luiz 
Inácio Lula da Silva, nas pesquisas eleito- 
rais. É isso, mais do que qualquer trama as- 
sassina, o que de fato preocupa o general 

Heleno. O governo está no comer e precisa 

reagir. Mas, para isso, o general precisa en- 
contrar uma nova solução. Fazer ameaças 
golpistas jánão funcionou e nada indica que 

funcionará. Tomar Lexotan na veia tam- 
bém não é muito recomendável, O remédio 
dásono etorna os reflexos lentos. 

tras pouco noticiadas pela imprensa, 
Issa sem contar os diferentes casos de re- 

pressão violenta seguidade morte de indivi- 
duos, como ocorreu com o entregador Elias 
de Lima Oliveira, morto no dia 24 de no- 

vembro, no Morro do Palácio, em Niterói, 

comum tiro de fuzil no rosto, disparado du- 
rante uma operação policial, 
Em todos esses casas, os danos causados por 

tais operações são, muitas vezes, mais graves 
que oscrimes que, supostamente, pretendiam 
combater. Não se justificam, muito menos as 
argumentos de que estes são casos isolados ou 
de que os erros são cometidos par alguns pou- 
cos policiais, as “maçãs podres, 
Repetem-se a matança de pobres e negros 

e a lentidão na apuração dos fatos, na busca 
da verdade e na punição dos culpados, com 
base na lei em vigor. Parece que as autorida- 
des deixam o tempo passar, levando assim a 

opinião públicaa esquecer tantas tragédias. 
Ou pior, à indiferença diante delas. 
Esta não pode ser uma situação “normal”, 

É não é normal ver a tragédia dos outros 
com olhos de banalidade, sob pena de, em 
pouco tempo, sermos tados atingidos por 

consequências também trágicas. 

Eduardo Homem de Carvalho 

é jornalista 
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A proteção 
do mais fraco 
LUIZ ROBERTO 
NASCIMENTO SILVA 

Go! apandemia, aumentaram enor- 
memente as ligações de telemarke- 

ting. Tinham diminuído, voltaram 
com força total, Muitas vezes desligam 
na cara da gente logo que atendemos 
porque, se conseguem que o usuário 
atenda. ganham pontos. O celular apo- 
sentou fixa, que virou peça de museu, 
A maioria de meus amigos não atende 
mais números desconhecidos. Entre- 
tanto, quando se espera um serviço ou 
o contato de alguém não cadastrado, 
termos de atender. 
Não adianta bloquear, pois as o 

radoras não nos protegem, e o blo- 
ueio cai em pouco tempo. O site fe- 
erale o estadual que eram eficien- 

tes não funcionam mais. Você, o in- 
comodado, o importunado, tem de 

gas dE LT tempo Cnorme preco- 

chendo sua reclamação, que, na mai- 
oria das vezes, é ignorada. Exigem 
informações adicionais, detalhes pa- 

ra aceitar a reclamação. Indicam um 
número pequeno de empresas lista- 
das como um cardápio fixo em que 
você tem de fazer seu pedido. Não 
aceitam pedidos de bloqueio de tele- 
fones simplesmente. Você tenta e 
não consegue. Enquanto isso, os al- 

goritmos didi para você. O infer- 
no são literalmente os outros, como 
advertiu Sartre, só que transfigura- 
dos em chamadas telefônicas. 
Sabemos todos que a revolução digi- 

tal éirreversível, O fito desire 
versivel não impede que não possa ser 
melhorado. Do ponto de vista indivi- 
dual, uma proteção maior deve ser da- 
daancidadão. O direitoà privacidade, à 
inviolabilidade das correspondências e 
ao espaço Íntimo dos desejos e fantasi- 
as pessoais não pode ser violado pela 
ganância dos algoritmos. Isso tudo foi 
conquistado por longas lutas da socie- 
dade e não pode ser devastado apenas 
por interesses comerciais de poucos. 
Parodiando Dostoiévski, podemos di- 

zer que “se não há privacidade, tudo é 
permitido”. 
A privacidade fai sempre um valor 

importante nas relações humanas. A 
humanidade a privilegiou, O pombo- 
correio era meio seguro de enviar 
mensagens. O lacre existia para pro- 
teger e individualizar correspondén- 
cias, Aadoçãode códigos esenhas nos 
dava uma garantia razoável de tempo 
até ser quebrados, o que hoje qual- 

quer jovem operador de tecnologia 
consegue num piscar de olhos. A De- 
claração dos Direitos Humanos da 
ONU. promulgada em 1948, indicou 
que o ser humano não deveria sofrer 
interferência em sua vida privada, 
nem nasua correspondência. 

O economista Paul Romer, ganha- 
dor do Nobel de Economia de 2018, no 
apo de sua indicação não atendeu dais 
telefonemas da Academia Sueca por- 
que, no horária, achou que era propa- 
ganda. Na ocasião, indicou que nos 
EUA as ligações de telemarketing e 
spam são Dec enes mas, na Europa, 
não. Sugenu a ppa 
nia Eca vb a cada um de nós 
uma pequena quantia por ligação de 
telemarketing ou de spam sem funda- 
mento. À frase soa como provocação, 
mas, enquanto não existirem sanções 

econômicas para esse tipo de abuso, ele 
perdurará. O Direito é uma invenção 
do mais fraco. O mais forte não precisa 
dele, porque tem o monopólio da força. 

Samas os mais fracos nesse admirável 
mundo digital e precisamos nos unir, 
Tratar de forma desigual os desiguais é 
um dos princípios de equidade e uma 
das funções da política. Cabe ao Estado 
nos proteger das estruturas e institui- 
ções que não controlameos. 

Luiz Roberto Nascimento Silva é 

advogado e loiminisiro da Cuitura 
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SOB SUSPE 
PF faz operaç 

TA 

O LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

STF julga ação do “orçamento secreto” 
NAWES  Análiseemplenáriowvrtual já tem quatro votos para reto mar verbas. Fachinécontra 

Quinta-era 1612.2021] O GLOBO 

PRid 
OQREDEL 

do contra Ciro Gomes, que 
acusa uso político por parte de Bolsonaro 
AGUIRRE TALENTO E 

ANDRE DE SCLIZA 
politica taglibo com és 
msania 

À menos de um ano das 

eleições, a Polícia Fede- 
ral (PF) cumpriu ontem 
mandados de busca é 

apreensão contra o pré- 

candidato do PDT à Presi- 
dência, Ciro Gomes, e o ir- 

mão dele, senador Cid Go- 

mes (PDT-CE), suspeitos 
de terem participado de 

um suposta esquema de 
corrupção nas obras da 

Arena Castelão, em Forta- 
leza, estádio reformado pa- 

ra a Copa do Mundo de 

2014. 0 Ministério Públi- 
co Federal (MPE) foi con- 
tra as ações nos endereços 
ligados aos investigados, 

mas a medida foi autoriza- 
da pela 32º Vara da Justiça 
Federal do Ceará, à pedido 

da PF. Ciro acusou o presi- 
dente Jair Bolsonaro, seu 
adversário na disputa, de 

ter feito do país um "Estado 

policial” 
Emseuparecer,o MPF ar- 

gumentou que as investi- 

das dificilmente seriam efi- 

cazes, já que os fatos apura- 
dos teriam ocorrido entre 

2010 e 2013, ou seja, há 
mais de oito anos. Os pro- 
curadores, por outro lado, 

foram favoráveis às ordens 

de quebra dos sigilos ban- 

cário, fiscal e telefônicos, 
também determinados pe- 

lo Judiciário. Para o Minis- 

tério Público, “o que se tem 
bem claro é o cometimento 

de crimes” de corrupção 

passiva é corrupção ativa 

por parte dos investigados. 

OP ERAÇÃO “ABUSIVA” 

Ciro classificou à opera- 
ção como “abusiva ea 

atribuiu a uma interferên- 

cia política do governo na 

PF.ºNão tenho mais dúvi- 

da de que Bolsonaro trans- 

formou o Brasil num Esta- 

do Policial que se oculta 

sob falsa capa de legalida- 
de (...).O braço do estado 
policialesco de Bolsonaro, 

que trata à positores como 

inimigos a serem destrui- 

dos fisicamente, levanta- 

se novamente contra 

mim”, afirmou Ciro, por 
meio de um texto publica- 

doa tarde. 

E 

MARCIA POLE TI -05-2018 

Resposta. Prê-canddato do PDT à Presidência, Ciro Gomes d sse que a operação da PFto “abusiva” e a atribuiu 3 uma interferência do governo na corporação 

Asmelhorias noCastelão 
ocorreram no período em 

que Cid Gomes era gover- 

nador do Cerará. À suspei- 

tada PF é de que houve pa- 
gamentos de propinas a 
agentes políticos e servido 

res públicos decorrentes 
de procedimento de licita- 
ção para as obras no está- 

dio" entreosanosde 2010 e 

2013. A investigação apon- 
ta indícios da distribuição 

de R$ 1Imilhões em subor- 

no, por meio de dinheiro 

vivo ou doações oficiais. 
Outro irmão do candidato 

e do senador, Lúcio Gomes 

ERES TO SA RFP OB 

Ro 

É OM: suspeitas de corrupção 

também esteve na mira da 
PF ontem, soh suspeita de 

ter atuado como operador 

doesquema. 

A investigação se baseia 
na delação premiada de exe- 

cutivos da Galvão Engenha- 

ria. Um dos diretores da em- 
preiteira, Jorge Valença, re- 

latou ter feito pagamentos 

em dinheiro vivo ao grupo 

de Ciro Gomes em troca da 
liberação de recursos do go- 

verno para a empresa. À Po- 

licia Federal sustenta que 

havia uma associação crimi- 
nosa formada entre a em 

presa e os irmãos Gomes € 

DALDEMTA AMME Po UiE ÓLA SENADO ALI ÃÃ 

Alvo. O senador Cid Gomes era governador do Ceará na época das cbras 

que, nesse enredo, os inte- 
grantes da familia criavam 

dificuldades para a libera- 

ção dos recursos da obra 
com o objetivo de forçar o 
desembolso da propina por 

parte da empreiteira. 

Segundo os delatores, a 
propina eradiscutidaentre 
Jorge Valença e Lúcio Go: 

mes. Qutros dois diretores 

da Galvão Engenharia rela- 
taram, contudo, que esti- 
veram com Ciro Gomes pa- 

ra tratar da liberação de va- 
lores devidos à empreitei- 
ra, embora ele não tivesse 

qualquer responsabilidade 

sobre o assunto olicial- 
mente, “Ficava claro nos 

encontros com Ciro e Cid 

Gomes que Jorge Valença 

estava conversando com 

Lúcio Gomes e que a Gal- 

vão Engenharia estava à 

disposição para disponibi- 
lizar os recursos que fos- 

sem preciso”, afirmou Da- 

rio de Queiroz Galvão. 
A respeito dessa acusa- 

ção, à mais objetiva contra 

Ciro, o pedetista argu- 

menta no texto postado na 

internet que não CXxerceu 

qualquer cargo público 

com poder de decisão so- 

Lula sai em defesa do pedetista, que agradece ao adversário 
Nas redes sociais, Ciro também recebeu apolo da ex-presidente Dilma, mas foi atacado por aliados e filho de Bolsonaro 

À operação da Polícia Fe- 
deral contra o presiden- 

ciável Ciro Gomes e 0 sena- 

dor Cid Gomes, seu irmão, 

ambos do PDT, causou rea- 
ção nas redes sociais, tanto 
em defesa dos dois quanto 

de ataque . O ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, 
adversário de Ciro e tam: 

bém pré-candidato ao Palá- 

ciodo Planalto, prestou soli- 
dariedade a seuex-ministro. 

Pelo Twitter, o petista es- 

creveu que Ciro e Cid, “tive- 

fam Suas Casas invadidas 

sem necessidade” e “sem le- 

var em conta a trajetória de 

vida idônea dos dois . 

“Quero prestar minha so- 
lidariedade ao senador Cid 

Gomes e ao pré-candidato à 

presidente Ciro Gomes, que 
tiveram suas casas invadi- 

das sem necessidade, sem 

serem intimados para depor 

esem levarem contaa traje- 

tória de vida idônea dos 

dois. Eles merecem ser res- 

peitados”, escreveu Lula. 
Antes da postagem, Lula já 

havia defendido o adversário 

mais cedo em entrevista à Ra- 
dio Clube, de Santa Catarina. 
Em resposta, Cirocompar- 

tilhou a publicação de Lula e 
pagradeceu o apoio: 
“Obrigado presidente 

E LulaOficial. O estado po- 

licial de Bolsonaro é uma 

ITS Aa ademocraçiã ea to- 

dos os democratas”. 

DD 2 

A ex-presidente Dilma 

Rousseff (PT) também re- 

pudiou a operação da PF 

contra Ciro e Cid Gomes e 

disse que “como cidadãos 
brasileiros, merecem ser 
tratados com o respeito às 

leis vigentes ao pais”. O ex- 

ministro também agrade- 
ceu o apoio, Os dois, que já 

foram aliados, entraram em 

atrito recentemente nas re- 

des sociais à pós Ciro acusar 

Lula de ter conspirado pelo 

impeachment de Dilma. 

“Repudio o arbítrio e a 
perseguição a eles”, con- 

cluiu a ex-presidente. 

REAÇÃO BOLSONARISTA 
Outros políticos, como às 

governadores Camilo San- 
tana (PT), do Ceará, e Flávio 
Dino (PSB), do Maranhão, 
o ex-presidente da Câmara 

Rodrigo Maia (sem partido- 
RJ), além de Renan Santos, 
coordenador e fundador do 

bre os fatos apurados. Ain- 

daassim, ele detendeu a li- 

sura das obras. “O Caste- 
lão foi q estádio da Copa 

com maior concorrência, 
o primeiro a ser entreguee 
o mais barato construído 

para Copas do Mundo des- 

de 2002, Ou seja. foi o es- 

tadio mais econômico e 
transparente já feito para a 

Copa do Mundo”. 

INSATISFAÇÃO NA PF 
Na decisão que autorizou 

as buscas, o juiz federal 
responsável pelo proces- 
so, Danilo de Almeida, 

sustentou que a investiga- 

ção não se baseou apenas 
nas palavras dos delato- 

res, mas trouxe provas pa- 
ra corroborar os relatos 

feitos por eles, “Foram 
reunidos elementos ma- 
teriais confirmatários, 

seja aqueles fornecidos 
diretamente pelos cola- 
baradores (anotações, e- 

mails, agendas, notas fis- 

caisetc.), seja aqueles co- 

letados pela autoridade 

policial por meio de dili- 

gências de confirmação 
(comprovações de doa- 
ções, cruzamento de in- 

formações, análise docu- 

mental, buscas em bancos 
de dados e fontes abertas 

etc.)”. escreveu o magis- 

trado em seu despacho. 

O operação, ps não 
foi unanimidade nem den: 

tro da própria Polícia Fede- 

ral, De acordo com a colu- 
pista do GLOBO Bela Me- 
gale, delegados criticaram, 

especialmente, a cronolo- 

gia dos trabalhos. A avalia- 
ção dessa ala de policiais 

vai ao encontro da tese do 

Ministério Público Fede- 
ral, ao ser posicionar con- 

trariamente à ação. Eles 

apontam queo longo inter- 
valo entre a abertura da in- 
vestigação, em 2017, care- 

alização das buscas reduz a 

possibilidade de que pro- 
vas importantes sejam en- 
contradas nos endereços 

visitados. Outra preocupa- 

ção coma operação de on- 

tem entre os policiais o 

reforço da mensagem pro- 

pagada por desaletos do go- 
verno que a PF atua sob in- 
Huência política, contra 

inimigos de Bolsonaro. 

MBL, sairam em detesa dos 

pedetistas. 
Por outro lado, bolsonaris- 

tas atacaram Ciro. O deputa- 

do Cartos Jordy (PSL-RJ) re- 
bateu a acusação de uso pali- 

tico da Polícia Federal. 

“Qcurioso é que, quando 

há investigações da PF con- 
tra o presidente e seus apoi- 
adores, eles aplaudem e não 

tazem esse tipo de acusa- 
ção , escreveu Jordy, 

O vereador do Rio Carlos 

Bolsonaro  (Republica- 

nos), filho do presidente, 
escreveu: “Quando a mes- 

ma [az operação envolven- 

doaclássicaerotineiracor- 

rupção da esquerda, é in- 

terferência de Bolsonaro”. 



O GLOBO | quinta-tera 16.12.2021 Política | 5 

Classificados Loft. 

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e 

conheça alguns de nossos apês a venda. 

da Tijuca mtExH&: 
to A 

St || 
de 4 | 

Barra PREÇO 
da Tijuca Virando: 



6 | Política 

Cotado para ser vice 
de Lula, Alckmin deixa 
PSDB após 33 anos 
Ex-governador paulista afirmou que decidirá seu novo partido 

'em breve! Além do PSB, PSD e Solidariedade fizeram convites 

GERGIO ROXO, DANTEI 

BLASETTO E JULIA LINDNER 

policia ftingiado cam da 

ED Pç O fo E 6 E 

Ape: sete meses de espe- 

culações de que deixaria 
o PSDB, o ex-gover nador de 

São Paulo Geraldo Alckmin 

entregou ontemo pedido de 
desfiliação à direção do par- 
tido. Aos seus seguidores 

nas redes sociais, alirmou 

que informará seus próxi- 
mos passos “em breve”, 

Alckmin é cotado para en- 

trarno PSBe integrar, como 

vice, a chapa do ex-presi- 

dente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) em 2022. Ele 

também tem convite do 
PSD para ser candidato ao 

governo paulista. 

Questionado sobre qual o 
caminho mais provável pa- 

ra vex-povernador, um de 

seus aliados mais próximos 

afirmou ao GLOBO que 
Alckmin “continua con- 

versando e avaliando” os 

convites. O ex-governador 

é conhecido por analisar e 
tomardecisões sem pressa, 
Por isso, dizem interlocu- 

tores, não seria estranho se 

ele só anunciasse à nova si- 

gla no ano que vem. 
Aliados de Alckmin, como 

o ex-deputado Silvio Torres, 

também devem deixar o 

PSDB nos próximos dias. 

Embora não tenha mais um 
grupo muito numeroso 

dentro do partido. o ex-go- 

vernador é um dos fundado- 

res da sigla. Ele costumava 
dizer, com orgulho, que sua 

ticha de filiação era a núme- 
ro 7. Em 33 anos na legenda, 
comandou por quatro vezes 

ogoverno de São Paulo e foi 

candidato à Presidência da 
República duas vezes. 

“FE tempo de mudança! 

Nesses mais de 33 anos e 

meio de trajetória no FSDB 
procurei dar o melhor de 

Q 
“E tempo de mudança. 
Chegou a hora da 
despedida. Hora de 
traçar um novo 
caminho” 

Geraldo Alckmin, 
ex-governador de São Paulo 

mim. Um soldado sempre 

pronto para combater o 
bom combate com entusias- 

mo e lealdade. Apora, che- 

gou a hora da despedida. 

Hora de [raçar um novo ca- 

minho”, escreveu o ex-go- 

vernador em suas redes so- 

ciais. Ele ainda disse que 
“valeu cada obstáculo ven- 

cido, cada momento vivido, 

cada conquista feita” en- 

quan to esteve no pa rtid £, 

NEGOCIAÇÃO COMPT 

Ocaminhode Alckmin para 
ser vice de Lula ainda de- 
pende de desatar um nó que 

envolve acandidaturado PT 

ao governo paulista, Os so- 
cialistas têm interesse de 

oferecê-lo como candidato 

a vice desde que os petistas 
apolem a anida tira doex- 

governador Márcio França 

em São Paulo. O ex-prefeito 

Fernando Haddad (PT), que 
teria que tirar sua candida- 

tura para que o acerto fique 

em pé, tem reafirmado o in- 

teresse de disputar o gover- 
no estadual. 

O ex-governador e Lula se 

reuniram semana retrasada 

na casa do ex-secretário de 

Seguidores. Geraido Alckmin deve levar alguns alados do PSDE para núva sigla; 

Educação Gabriel Chalita, 
em São Paulo. Os dois de- 
vem se encontrar novamen- 

te no p róximo domi nego, Em 

jantar organizado pelo gru- 
po Prerrogativas, formado 

por advogados. Segundo pe- 
tistas, nunca houve um con- 

vite oficial para que ele par- 

ticipa da chapa do ex-presi- 

dente Em entrevista ao 

GLOBO na semana passa- 

da, a presidente da sigla, 

Gleisi Holfmann, afirmou 
que as chances de o ex-tuca- 

no service são as mesmasde 
qualquer indicado por ou- 

tro partido aliado. 
Um dos maiores entusiastas 

da composição, França afir- 

mou ontem ao GLOBO que 

aguarda a filiação de Alckmin 
ao PSB para breve e que está 

otimistacom relação à passibi- 
lidade de ele ser vice do Lula. 

— Sia 99% dechances dele 

serovice de Lula — afirmou. 

França, seu filho, o depu- 

tado estadual Caio França, e 
a secretário-geral do parti- 
doem São Paulo, Mario Luiz 

Guide, estiveram com Alck- 

min anteontem e discuti- 
rama filiação. 
Governador de São Paulo 

e pré-candidato tucano à 

Presidência da República, 
João Doria disse que se Lula 

e Alckmin Hzerem mesmo 

uma chapa será “combati- 
vo em relação aos dois: 

— Não cabe a mim fazei 

análisese é estranho ou não, 

mas alguém que durante 33 
anos combateu o PT e re- 

pentinamente se associa ao 

PT,aclassilicação cabe a vo- 
cêsedopinião pública fazer. 

Doria foi lançado por Alck- 

min como candidato à pretei- 

tura de São Paulo em 2016. 

Dois anos depois, eles briga- 

ainda não há data para definição 

ram, Alckmin avaliou que 

Doria não se engajou em sua 

campanha à Presidência. Na- 

quele ano, 0 tucano aprovei- 
touaondado"BalsoDona”, 

OUTROS CAMINHOS 

Se optar por ser governador, 

o caminho mais provável, 

hoje, é que se filie ao PSD, de 

Gilberto Kassab. A possihi- 
lidade mais remota, hoje éa 

filiação ao Solidariedade. 8] 

convite foi feito pelo presi- 
dente da sigla, Paulinho da 

Força, na semana passada, 
mas não deve prosperar, se- 

gundo interlocutores. O 
partido émenor queo PSB. 

Em nota conjunta, os dire- 

tórios municipal e estadual 
do PSDB confirmaram que a 
sigla recebeu o pedido de des- 

tiliação de Alckmin. A nota 

deseja “felicidades ao ex-go- 
vernador em sua jornada”. 
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Que tal dar uma animada na semana, e ainda economizar com descontos especiais? 

WESTMINSTER - MODA MASCULINA 

15% de desconto na seleção de peças em 
Tamanhos Especiais 
Camisas é pijamas até 0 nº 10. 
Calças e bermudas até o nº 60. 

Q Av Nossa Senhora de Copacabana, 
b64 - Lj 7 — Copacabana 

t. (21) 2256-8160 
Em Ewestminster ro 

BORELLI 

Utilize o código BORELLIWEEK em nossas 
lojas ou site e ganhe 10% de desconto 
Sinônimo de tradição e qualidade, a marca 

masculina carioca criada em 1975 segue 
as tendências, reinventando o clássico! 

q Centro — Copacabana — Shopping 

Metropolitano - Américas Shopping - 

Carioca Shoppino 
7 www borelliciassic.com.br 

Zn Eborelliciassic 

CENTRO EDUCACIONA 
MIRAFLORES 

MiraFérias Brincadeira Carioca é muito 
mais que uma colônia. É entretenimento 

completo! Amplos espaços, piscina, jog- 
os, praia, passeios e muito mais! Use o 

código MF202225W e tenha um preço es- 

pecial! 

= www miraflores.com.briwp/ 

O Rua das Laranjeiras, 537 a 543 
Laranjeiras 

4 (21) 3235-2350 

IRACEMA CABELEIREIROS 

Reconstrução Loreal + Escova. Super- 

tratamento capilar Mais brilho, maciez, 

sedosidade. Cabelos lindos! Promoção 

durante o Zona Sul Week: R$ 99,00 

Q A. Marques de Abrantes, 177. 

Lj 110 Flamengo 
à (21) 2552-1349/2551-1004 

BRÁZ PIZZARIA -. 

Pizza Margherita varie, com lovissimá 

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 
1. 2535-0687 

an EBbrazpizzarta 

MAJÓRICA - 
A Majórica estã com promoção especial 

para à Zona Sul Week. Moqueca à Bala- 

na R$ 79,00. Venha provar este e outros 

deliciosos pratos em nosso salão ou paça 

agora pelo delivery. (consulte taxas de en- 

trega) 

Q Rua Senador Vergueiro, 15 
Flamengo 

( (21) 2205-6820 / 2205-1418 
Em Emajoricario 

www. majoricario. com.br 

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/ 

E — quase esquina com Rua Uruguai. 

4 (21) 3449-6025/ 09056-7240 O 

5 Gartigranopadariaartesanal 
SD verve artigrano.com 

CLUB PET 
No periodo da Zona Sul Week, quem 
fechar pacote de daycare ganha 10% de 
desconto! 

Q Rua Tubira, 41 - Leblon 

(21) 3442-4141 
dm Gclubpetr) 
+ wwnw.clubpetr).com.tr 

DECORAÇÕES PIRAJÁ 
15% de desconto na compra à vista da 

Poltrona Romana, em diversas estampas 

(De R$ 749.00 por R$ 636,65) ou na con- 
fecção de qualquer cortina 

Q Rua Visconde de Pirajá, 493, loja B 

panema 
' (21) 2239-2197 

Q Av. Ataulfo de Palva, 19, loja F 

Leblon 

«4 (21) 3251-4616 / 97018-9806 & 
3 Edecoracoespiraja 

ÓTICA LEBLON 

Aproveite 50% de desconto na compra da 

segunda armação. E ainda ganhe o segun- 
do par das lentes! 
O segundo par de óculos pode ser óculos 

de sol, para aproveitar o verão! 

Endereços: 

Q Matriz: Rua Dias Ferreira, 668, loja B 
(21) 3176-4674 0 

Q Filial: Au. Ataulfo de Paiva, 

t (21) 3225-9/318 
o fbotica, leblon 
2 www.oticalablon.com.br 

19, Inja E 

Validade: de 12 à 19 de dezembro 

O GLOBO 

Sil 
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TSE proíbe 
desinformação 
sobre processo 
eleitoral em 22 
Nova resolução da Corte regulamenta 

propaganda eleitoral e pune com prisão 

de até um ano quem divulgar fake news 

MABRLEN COLTO 

muié dub aghatdcarhUba 

M eses após abrir um in- 
quérito contra o presi- 

dente Jair Bolsonaro por ata- 

ques sem provas às umas ele- 

trônicas e cassar pela primei- 
ra vez o mandato de um de- 

putado pelo mesmo motivo, 

o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) aprovou anteontem 

uma resolução para as elei- 

ções de 2022 que veda a di- 

vulgação de “fatos sabida- 
mente inverídicos ou prave- 
mente descontextualizados” 

que atinjam a integridade do 
processo eleitoral, incluindo 

processos de votação, apura- 
ção e totalização de votos. 

Em outubro, de modo iné- 
dito, o tribunal cassou o 
mandato do deputado esta- 

dual bolsonarista do Paraná 
Fernando Francischini 
(PSL), “a p ropagar fake 
news sobre fraudes nas ut- 
nas eletrônicas e o sistema 

eletrônico de votação duran- 

te uma live feita no dia das 
eleições de 2018. A nova re- 

sulução agora sacramenta o 
entendimento da Corte so- 

bre a assunto. O texto prevê 

que a Justiça Eleitoral. a par- 

tirde requerimento do Mi- 

mistério Público, determine 
que o conteúdo desinforma- 

tivo envolvendo o pleito seja 
retirado do ar e apure a res- 

ponsabilização penal, abuso 
de poder e uso indevido dos 

meios de comunicação. 

A norma também prevé 
punição a veiculação de noti- 

cias falsas ou contendo injú- 
rias, calúnias ou difamações 
com o intuito de beneficiar 

candidatos, partidos, federa- 

ções ou coligações. A divul- 
gação de fatos sabidamente 
inverídicos para influenciar 

o pleito pode ser punida com 

prisão de dois meses a um 
ani pagamento de multa. 

O texto estabelece ainda 

punição com prisão de dois 
a quatro anos e multa de R$ 
15 mil a R$ 50 mil a quem 

io EMT aci Di -fTt 
CLATH MATOU PA 

des ipa pç cai À 
ar 

Cemelo ] 

cida 

ÉCuL Os Di 
NATAÇÃO 
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Horizonte. Sessão no plenário do TSE: Corte estabeleceu a nda regras sobre propaganda política na internet e por meiode aplicativos de mensagens 

contratar terceiros para Em- 

viar mensagens ou comen- 

tários na internet para oten- 

der a honra ou a imagem de 
candidato, partido, federa- 

ção ou coligação. 

Relatada pelo ministro Ed- 

som Fachin, a minuta aprova- 
da normatiza a propaganda 

eleitoral nas eleições do ano 

que vem e teve como base a 
resolução para as eleições de 
2020. O texto, porém, incor- 

porou novas regras, princi- 

palmente no que diz respeito 
à propaganda eleitoral na in- 

ternete por meio de aplicati- 

vas de mensagens, com base 
em sugestões de partidos po- 

líticos, especialistas e entida- 

des públicas e privadas. 
Vice-presidente da Co- 

missão de Privacidade e 

Proteção de Dados da OAB- 

RJ, a advogada eleitoral Sa- 
mara Castroclassificacomo 
“avanço” a inclusão de uma 

regra específica para casos 

de desinformação que ques- 
tionem o processo eleitoral; 

FISICOEF- FORA MA com BR 

—E obvioquecontinuamos 
tendo problemas no sentido 

de compreender o que são 

exatamente fatos inverídicos, 
mas a resolução avança em 
dar uma determinação mais 

Us pecifica para os questiona- 

mentos do processo eleitoral 
e da integridade (das elei- 

qões) como parte do que pre- 
cisa ser regulado e evitado. 

INFLUENCIADORES 

O diretor do InterneiLab — 

organização responsável por 
parte das propostas incorpo- 
radas pelo TSE —, Francisco 

Cruz, também destaca a re- 
gra sobre desinformação 

contra o processo eleitoral 

comouma” inovação e sinali- 

zação importante” do tribu- 
nal, Um dos artigos sugeri- 

dos pelo InternetLab aprova- 

dos pela Corte deixa claro 
que a contratação de pessoas 
físicas ou jurídicas para a rea- 

lização de publicações de cu- 

nhoeleitoral, em blogs, midi 
as sÔciais Ou canais asseme- 

BA RT BRAGA E 
Burr LO - dá imTeos 
a iii Ju "oi 

lhados constitui modalidade 
de propaganda vedada. Na 

prática, a regra inviabiliza o 

pagamento de influenciado- 

res digitais para postagens 
eleitorais. 

— Esclarece o que a veda- 

ção da lei diz e dá segurança 
jurídica aos influenciadores 
que querem participar do 
pleito. Eles não podem ven- 
der postagens, mas podem 
se manifestar politicamen- 

te. É importante porque a 

transparência e controle 
nesse tipo de propaganda é 

dificil —diz Francisco Cruz. 

A resolução do TSE tam 
bêm incorpora princípios da 

Lei Geral de Proteção de Da- 

dos (LGPD). Fica proibido o 

disparo em massa de mensa- 
gensem aplicativos de comu 

nicação instantânea, como 

WhatsApp e Telegram, para 
pes PERAS aque não 52 INSCTEVve- 

ram para recebê-las ou a par- 

tir da contratação de tecnolo- 

gias ou serviços não forneci- 

dos pela plataforma e em de- 

g Losarscorronma QB rico 
DON NT NS = RO SA 

2H o 

y + PLAZANITERO! + 

sacordo CON 05 Seus Fetmos 

de uso, Além disso, o trata- 

mento de dados deverá pes- 

peitara finalidade para o qual 
foram coletados, e as candi- 

daturas deverão manter um 

canal de comunicação para 

que eleitores Co TIVEram 05 

respectivos dados comparti- 

lhadossalham como essas in- 

formações foram tratadas e 
possa solicitar que sejam ex- 
cluidas dos bancos de dados. 

O texto veda propaganda 

que veicule preconceitos de 
origem, etnia, raça, sexo, cor, 
idade, religiosidade. orienta- 

ção sexual, identidade de gê- 
nero e outras formas de discri- 

minação, inclusive contra pes- 

soa em razão de sua deticiên- 

cia. À minuta permite ainda o 
impulsionamento de conteú- 

do durante a pré-campanha, 

desde que não haja pedido ex- 
plicito de votos e que seja res- 
peitada a moderação de gas- 

tos. Já a realização de showmi- 

cias segue proibida, mesmo 
pelaintemernaforma de lives, 

Peonpimnto em ad Sac vii ojos Espcas e Parcela maia de RED 

EStGques a 
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Otortas vicia SE ADO Dio quadro Guri Em 

EFOMIMA 
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Após derrota, Bezerra entrega li erança do governo 
Senador, que recebeu apenas sete votos para vaga de ministro do TCU, avalia que foi abandonado pelo Palácio do Planalto. 
Congressistas ironizaram o fato de ele não ter recebido nem mesmo o apoio da sua bancada, o MDB, que tem 15 integrantes 

JULIA LINDNER, DANTEI 
GULLINO E BEUNO GÓES 

palcos Dngiobo paer br 

ER 

A! sofrer uma detrota 

expressiva na disputa 

para vaga no Tribunal de 
Contas da União (TCU), o 

senador Fernando Bezerra 

(MDB-PE) entregou on- 
tem o cargo de lider do go- 

verno no Senado. O parla- 

mentar formalizou a pedi- 

doao presidente Jair Balso- 
naropela manha. 

Segundo a colunista do 

GLOBO Bela Megale, os se- 
nadores Marcos Rogério 

(DEM-RO) e Márcio Bittar 

(PSL-AC) são os mais cota- 
dos para assumir o cargo de 
lider dogoverno na Casa. 
“Entreguei nesta manhã 

ocargo de lider do governo 
no Senado, Formalizei o 

pedido ao presidente Jair 

Bolsonaro a quem agrade- 

ço a confiança no exerci- 
cio da função”, escreveu 

Bezerrano Twitter. 

Bezerraoptou por deixar a 
liderança um dia após o Se- 

nado ter aprovado o nome 

de Antonio Anastasia ( PSD- 

MG) como novo ministro 
do TCU, cargo que também 

era pleiteado por Kátia 

Abreu (PETO). Bezerra fi- 

cou em último na disputa, 
levando sete votos. Anasta- 

sia obteve o apoio de 52 se- 

nadores, enquanto Kátia 
conquistou 19 votos. 

Diante do resultado, par- 

lamentares avaliavam des- 

de terça-feira, dia da vota- 
ção, que Bezerra não teria 

condições de continuar 

como líder do governo, 

cargo que demanda justa- 
mente a articulação par 

votos na Casa. Além disso, 

osenador emedebista afir- 
Mou Que se sentiu traído 

por não ter contado com o 

empenho do Palácio do 

Planalto na disputa pela 
vaga no TCU, 

De acordo com uma pes- 
s0a proxima ul) pariamen- 

tar, o emedebista não des- 

cartava uma derrota, mas à 
tato de ter recebido somen- 

te sete votos foi simbólico 
para ele. Alguns congressis- 

tas ironizaram o fato de Be- 

zerra não ter recebido nem 
mesmo o apoio da sua ban- 

cada, o MDB. que tem 15 in- 

tegrantes. 

MINISTRO APOIOU SENADORA 

Oministroda Casa Civil, Ci- 

ro Nogueira, trabalhou pela 
candidatura de Kátia Abreu, 

sua correligionária, assim 

como o senador Flávio Bal- 

sonaro (PL-RJ), filho do pre- 
sidente. Apesar disso, de 
acordo com aliados do po- 

verno, Bezerra usou a posi- 
ção de lider para tentar con- 
quistarapoio, 

Como mostrou a colunis- 
ta Malu Gaspar, doGLOBO, 
na semana passada, Bezer- 

Eur AREA 623 

Traição. O seracor Fernando Bezerra disse a inter'ccutores que até esperava uma derrota. mas não tão acachapante 

ra chegou a distribuir um 

dossiê aos colegas em que, 
além de uma carta pedindo 

votos, incluiu certidões ne 

gativas de antecedentes cri- 

minais e de “nada consta” 
do TCU e da Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional. 

Uma resolução da Corte de 
Contas foi i nterpreta da co- 

mo barreira para a candida- 

tura dele, por vetar a nome- 

ação de réus por improbida- 
deadministrativa. 

'Ripei todo mundo do Iphan, diz 
Bolsonaro sobre demissões no órgão 
Presidente tomou decisão após interdição de obra da Havan, de Luciano Hang 

ALFREDO MERGULHÃO 
alado = cepa obopinãe cor Er 

O presidente Jair Bolso- 
“7 naro (PLjafirmouocn- 
tem que demitiu funcio- 
nários do Instituto do Pa- 
trimônio Histórico e Ar- 

tístico Nacional (Iphan) 
apóso órgão federalter in- 

terditado aobra de cons- 
trução de uma unidade 

das lojas Havan, do em- 
presário bolsonarista Lu- 
ciano Hang 

— Tomei conhecimento 

queumaobrade uma pessoa 

conhecida, o Luciano Hang, 

estava fazendo mais uma lo- 

ja,e apareceu um pedaço de 

azulejo nas escavações. 

Chegouo Iphan einterditou 
aobra. Liguei para o minis: 

tro da pasta e (perguntei): 

que trem é esse? Porque não 
sou inteligente como meus 

ministros. O que é Iphan, 

com PHf Explicaram para 

mim, tomei conhecimento, 
ripei todo mundo do Iphan. 

Botei outro cara lá — disse 

Bolsonaro. 

BENEFÍCIO A EMPRESÁRIOS 
A declaração do presiden- 
te foi dada ontem durante 

o Fórum Moderniza Bra- 
sil — Ambiente de Negó- 

ctus, realizado na sede da 

Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 

(Fiesp). Bolsonaro falou a 
empresários sobre mu- 
danças promovidas pelo 
governo federal em bene- 

ticio do setor. 

— O Iphan não dá mais 
dor de cabeça para a gen- 
te. E quando eu ripeioca- 

ra do Iphan oque teve, me 
desculpa aqui prezado Ci- 

ro (Nogueira, ministro da 

Casa Civil, que participa- 

va do evento) de político 

Bezerra teve destaque na 

liderança do governo du- 
rante a CPl da Covid no Se- 

nado. Entre abril e outubro, 

o emedebista travou inúme- 

ros debates na comissão pa- 
ra defender as posições do 

governo federal no combate 

à pandemia no Brasil, junto 
aos senadores Luis Carlos 

Heinze (PP-RS) e Jorginho 

Mello (PL-SC). 

Normalmente, avaga para 
o TCU é definida por acor- 

querendo uma indicação 

não estava no gibi, Dai eu 

vi realmente o que pode 
fazer o Iphan, tem um pa- 

der de barganha extraor- 

dinário. Vocês sabem o 

que aCONtece— aCrescen- 

do, mas, neste caso, até a 

véspera da votação os sena- 
dores interessados em ocu- 

par o cargo ainda manti- 
nham as articulações para 

tentar virar votos e se viabi- 

lizar. A última vez que hou- 
ve disputa foi em 2014. 

Dos nove ministros do 

TCU, trêssão indicados pelo 
Senado, três pela Câmara e 

tres pelo Executivo. O carpo 

é vitalício, com previsão de 

aposentadoria compulsória 

ao dis- tou q presidente, 

cursar noóocvento, 

Bolsonaro se referia à 
paralisação de uma obra 

da Havan na cidade de Rio 

Grande, no Rio Grande do 

Sul. À interrupção dos 

aos 75 anos. À remuneração 

bruta é de R$ 37.328,65, 

além dos benefícios. 
A aprovação do nome de 

Anastasia foi uma vitória 

do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD- 

MG), que trabalhava des 
de abril, nos bastidores, 

para viabilizar a indica- 
ção do conterrâneo. Além 

da proximidade com 

Anastasia, Pacheco é liga- 

do ao suplente do parla- 
mentar, Alexandre Silvei 

ra(PSD), quehojeocupão 

cargo de diretor de Assun- 

tos Técnicos e Jurídicos 

do Senado, diretamente 

ligado a ele. 

CÂMARA APROVA ANASTASIA 
A vaga aberta no TCU é a 

do ministro Raimundo 
Carreiro, que deixa o tri- 

bunal apús ser indicado 

por Bolsonaro para assu- 

mir a Embaixada do Brasil 
em Portugal. Anastasia, 
sucessor do ministro, her- 

da, entre outras funções, a 
relatoria do processo so- 

bre os gastos com cartão 
corporativo de Bolsonaro 

e de seus familiares. 

Ontem, a Câmara dos 

Deputados confirmou a in- 

dicação de Anastasia para o 
TCU. Ele teve 322 votos a 
favor, 18 contrários e oito 

abstenções. Agora, Anasta- 

sia já pode marcar a data de 
sua posse. 

CR aid ça pa LDO 

Acorno à 

empresários. 

Bo sonaro fez 

declaração em 

pvúnia na Fesp 

“O lphannão dá 

mais Cor de 

cabeça para à 

gente” 

trabalhos ocorreu em de- 

zembro de 2019 após ár- 

gão ter encontrado mate- 
rial de interesse arqueo- 
lágico no local da cons- 

trução de uma das lojas de 
Luciano Hane. 

Presidente faz teste de Covid para ir a posse no Supremo 
Contrário à exigência de vacinação, Bolsonaro apresenta resultado negativo antes de comparecer a cerimônia de Mendonça 

presidente Jair Bolsonaro 
enviou ontem ao Supre- 

mo Tribunal Federal (STF) 

um teste negativo de Co- 
nid-19 para comparecer à ce- 

rimônia de posse de André 

Mendonça como nóvo mi- 

nistro da Corte. À informa- 
ção foi divulgada ontem pelo 

STF, que confirmou a pre- 

sença de Bolsonaro no even- 
to, marcado para hojeátarde, 

Uma resolução interna da 

Corte exipea comprovaçãode 

vacinação ou à apresentação 

de um resultado negativo pa- 
ra Covid-19 coma requisito 

para entrar no prédio do tri- 

bunal. Como Bolsonaro diz 
não ter se imunizado e afirma 

ser conttano à Esse tipo de 

exigência, 0 presidente preci- 

sou apresentar um exame. 

O documento do STE, publi- 
cado em outubro, afirma que 

pessoas não vacinadas podem 

apresentar exames do tipo RT- 

PCR ou antigeno realizados 
até 72h antes para acessar as 

dependências da Corte. A 

mesma resolução exipe a utili- 
zação de máscaras durante a 

permanência no local. Bolso- 

naro frequentemente dispen- 

sa o uso do dispositivo em 
agendas de rua e em eventos 

po Palácio do Planalto. 

Por conta de precauções 
contraa Covid-19,a possede 

Mendonça terá público li- 

mitado a 50 convidados, 
sendo 20 do novo ministro, 

como informou o colunista 

do GLOBO Lauro Jardim. 
Nos bastidores do STE havia 

o temor de que Bolsonaro in- 

sistisse em não cumprir a exi- 
gência de apresentação de tes- 
te para Covid e abrisse nova 
frente de batalha coma Corte. 

Ex-advogado-geral da Uni- 
ão, Mendonça foi indicado ao 

STF por Bolsonam para a vaga 

aberta, em julho, pela aposen- 
tadoria do ministro Marco Au- 
rélio Mello, A posse ocorre 

uma semana após à presiden- 

te ter retomado críticas à Cor- 

te, tendo como pano de fundo 
justamente exigências relacio 

nadas ao coronavirus. 
No último sábado, o minis- 

tro Luis Roberto Barroso de- 

terminou, em ação proposta 
pelo partido Rede Sustentahi- 

lidade, a obrigatoriedade de 

comprovante de vacinação 
para viajantes estrangeiros 

que ingressarem no Brasil. 
Na ação, à Rede pedia para 

que o governo federal adotas- 
SE medidas sanitarias reco 

mendadas pela Anvisa, e que 

vinham sofrendo resistência 
de Bolsonaro, Apoiadores do 
presidente, que é comtra a exi 
gência de vacinação e tam 

bém a imposição de quaren- 
tena para estrangeiros não va- 
cinados, criticaram a decisão. 

Ontem, o plenário do STF 
formou maioria para manter 
adecisão de Barroso, mas es- 
tabelecendo que brasileirose 
estrangeiros residentes no 
Brasil não vacinados podem 
retornar ao país com um tes- 
te negativo para Covid-19 e 
fazendo quarentena de cinco 
dias. com apresentação de 
novo teste ao fim do periodo. 

INDENIZAÇÃO A VÍTIMAS 

O Ministério Público Federal 

(MPE) entrou ontem com 
um pedido para que a União 

seja condenada à reparar as 

perdas das famílias e vítimas 

da Covid-19. O valor total da 

ação, que vai tramitar na 20º 

Vara Cível de Justiça Federal, 
e que pede reparação a famili- 

ares dos mortos e sobreviven- 

tes com sequelas graves, foi 
estimado em R$ 62, 5bilhões, 

O MPF também solicitou 

que o governo federal mapeie 
e formule política pública de 
assistência a quem sofre com a 
chamada “Covid longa”, nome 

dado a casos em que sintomas 
causados pelo virus, como fa- 

diga e dor de cabeça, perma- 

recem por meses. À ação cita 

ainda falas de Jair Bolsonaro 
nas quais ele minimizou agra- 

vidade da pandemia. 

OÔ documento, assinado poi 
cinco procuradores da Repú- 

blica, ainda solicita a declara- 

ção expressa de desculpas do 
governo brasileiro às famílias 
das vítimas, além da responsa- 

bilização da União por atos 

praticados, dolosa e culposa- 

mente, por agentes públicos 

na condução da pandemia, 
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CONTEÚDO PATROCINADO PELA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS XINHUA 

Uma jornada de descoberta: Comentarista americano 

testemunha direitos humanos na China qo cinarraneen) 

Eta Tamgien fala ques pus ceprnéncia dersido jgrvação de ur documenjário cor a cegea pe dis Cia Cla toe Empog ho cio UE de culubro de FE 

Extensor 

Neste outono, fui convidado pelo Mew 

China Research e China Chat Show da Agência 

de Notícias Xinhua para viajar a alguns lugares, 

muitos dos quais eu já tinha visitado antes, para 

observar e comentar sobre as Opiniões das 

pessoas a respeito de democracia, liberdade e 

direitos humanos. 

&o tonpo de viagem, testemunhei como 

O sucesso econômico da China, ao produzir 

uma classe média massiva, está mudando as 

percepções e as interações das pessoas com O 

EovErnD E vice-versa. 

Tornou-se vma pomada de descoberta de 

coma a China estã passando de uma economia 

de subsistência para uma de escolha e o efeito 

que isso está tendo em sua sociedade. O que foi 
mais surpreendente, porém, foi o papel positivo 

e essercia) dos governos local em assumir 

funções normalmente desempenhadas por 

organizações não governamentais (ONGs) em 

países desenvolvidos. 

Depois de ler reportagens sobre a China, 

fiquei interessado em de fato ver & realidade. 

É por isso que, quando me ofereceram a 

oportunidade de ser comentarista de um 

documentário sobre o que a democracia, a 

liberdade e os direitos humanos significam na 

China hoje, aceitei prontamente. 

Viajando por diversas áreas, algumas das 

quais novas e outras que visiteide seis a 12 anos 

antes, senti uma profunda mudança ambiental e 

social. 

AS VIAGENS 

Cuando uma entrevista que deveriamos Ler 

em uma maternidade com uma mãe e seu recém- 

nascido falhou porque-ela tinha dado à luz um 

dia antes de chegarmos, persistimos abé que à 

equipe médica encontrou uma nova mãe que 

não apenas concordou em ser entrevistada, mas 

também em nos deixar visitá-la em sua casa 

Os pais orgulhosos tinham dois filhos, mas 

ansiavam por uma filha O casal trabalhava 

apenas de forma intermitente e vivia com a 

familia do marido. Eles pagaram 320 yuars [USS 

50) por todo o processo de parto em um hospital 

recém-inaugurado. O sorriso no rosto do avô 

orgulhoso e 05 olhares de seus netos timidos mas 

curiosos ao saudarem a mais nova integrante 

da farnilia, uma meta, é algo que permanecerá 

gravado em minha mente. 

Também desmascarou as falsas narrativas 

sobre uma área e pessoas com medo, onde as 

maes são forçadas a fazerem abortos, onde as 

filhas são indesejadas e onde as pessoas são 

presas, torburadas e mortas em “campos de 

concentração”. 

Fomos duas vezes à casa deles, uma à noite 

e mais uma vez durante o dia, para registrar a 

alegria da familia quando o “presente, que é 

como a batizaram em Uigur, voltou para casa 

pela primeira vez, 

Havia outras atividades nas vilas e cidades 
de Xinjiang. mas todas falavam sobre a mesma 

corsa: os chineses fazendo seu dia-a-dia. 

trabalhando. brincando E perseguindo seus 

sonhos deciasse média. 

às 20 horas que passei viajando por Kashgar, 
que é BO% uigur, revelaram uma comunidade 

normal onde as crianças brincavam nas ruas, O 

milho secava nas estradas & as pessoas viviam 

suas vidas, não consumidas pelo medo, mas com 

desejo de melhorar o futuro de suas famílias. 

Lima representação que não é apenas a história 

de Kashgar e Minjiang, mas de toda a China. 

Embora eu não tenha desistido de refutar as 
narrativas absurdas criadas para vilanizar O pais, 

como parte de uma rivalidade geopolítica para 

conter seu sucesso, sei que há muito pouco que 

eu, OU qualquer outra pess0a, possa dizer que 

mudaria a opinião de alguns. Minha esperança 

é que, depois que a COVID-19% retroceder, as 

pessoas façam uma viagem para Kinfang. não 

para apoiar seus preconceitos. mas para ver a 
verdade. 

Existem muitas outras entrevistas E 

experiências que sedestacaram, comoa conversa 

com o Imam da maior mesquita de Rashgar. cujo 

pai olmamanterior, foi brutalmente assassinado 

por três terroristas em frente ão portão de sua 

mesquita em 2014. Entrevistas com um homem 

e uma mulher que, por meio de suas respectivas 

famílias. foram para 05 centros de educação e 

treinamento vocacional para aprender chines, 

ovas habilidades e tolerância. 

Eu vio amor entre um homem e sua esposa 

que recuperaram seu relacionamento depois 

da entrada dele em um centro de treinamento 

a pedido dela após uma série de problemas 

domésticos e exigências irracionais para que ela 

deixasse D emprego. usasse uma burca e ficasse 

em casa, 

Teve também uma mulher que folincentivada 

por sua familia a buscar ajuda no centro de 

treinamento depois queseu pai faleceu. Ela tinha 

sido convencida de que, à menos que parasse 

de trabalhar e adotasse a versão Wahabista da 

Sharla (lei islâmica), seu pai iria para o Inferno. 

Ela havia sido professora de jardim de infância 

e no-centro de tremamento seu talento como 

artista foi reconhecido e ela agora é a estrela 

do show diário que dá boas-vindas a turistas na 

cidade artiga de Kashgar. Casou-se assim que 

dermou o centro de educação. Ão conversar com 

ela, não se podia deixar de notar que era como 

se falasse de outra pessoa ac contar à história de 

seu passado. 

Mo entanto, como este se trata de um aríigo 

e não de um [irro, não tenho espaço para falbr 

detalhadamente sobre cada entrevista que 

fizemos e local que visitamos. Basta dizer que 

não vi mada parecido com a desinformação 

espalhada sobre Xinjiang 

Extonso planejamento fol feito E imensas 

quantidades de recursos foram alocadas, 

incluindo imcemtivos econômicos especiais 
para atrair as indústrias a se instalarem em 

Xinjiang. Isso estã diretamente alinhado com 

a determinação do governo de que nenhuma 

pessoa na China seja deixada para trás, de que 

a pobreza possa ser resolvida e que seja seu 

trabalho garantir isso. 

O esforço em Xinjiang não foi simplesmente 

uma ajuda bancária. mas inclui a erradicação 

da pobreza, o aumento dos serviços sociais. O 

rápido desenvolvimento econômico, q combate 

à COVID-19. Fot uma solução direcionada à 

raiz do problema e que estã funcionando, como 

demonstram os anos de paz 

Mas a viagem não cera apenas sobre Minjjang 

e, embora eu não tenha participado da etapa 

tibetana, ouvi as histórias, O notavel & que 

em cada parte foram feitas entrevistas com 

pessoas Comuns, empresários e governantes 

locais. Assistimos às eleições, às negociações 

trabalhistas e vimos como os governos estavam 

criando soluções novas e mais eficientes para 

às pessoas a quem servem. Participamos de 

Lima sessão de feedback leglslativo, assistimos 

às comunidades planejando um festival local 

e aprendemos como uma comunidade de um 

pequeno distrito convenceu a cidade inteira de 

Shanghal a adotar sete lixeiras para reciclagem. 

Entrevistamos bmais e estrangeiros que 

participaram dessas atividades. Quase todos 05 

estrangeiros indicaram que ficaram Inicialmente 

surpresos com o fato de terem sido convidados 

e-com = extensão em que suas opiniões sobre 

propostas de lei e questões cívicas foram 

consideradas. 

Em relação és pessoas com quem 

conversamos, cerca de 50% eram aleatórias à 

quem paramos e fizemos perguntas Como vão 

as coisas para você? O governo local está fazendo 

um bom trabalho? Você sabe quem são os lideres 

do governo? Com hase em suas respostas, 

fariamos perguntas de acompanhamento. 

O que focou caro fol que a mente das 

pessoas não estava voltada para a politica, mas 

pára a realidade de suas vidas, oportunidades 

econômicas, acesso a cuidados médicos € suas 

familias. Era notável que em cada entrevista dos 

cidadãos chineses, havia um orgulho silencioso 

de seu país e poverno. 

Únde quer que fássemos, 05 governos locais 

pareciam determinados a abordar os problemas, 

não como uma reação às criticas externas, mas 

pelo que eles viam como seu trabalho. 

Assistimos 205 preparativos para as eleições 

locais é, em seguida, observamos 05 cidadãos 

votarem secretamente nas pessoas que queriam 

que 05 representassem. Conversamos com cinco 

candidatos que disputavam quatro cargos no 

conselho da aldeia. 

Minguém tez promessas eleitorais ou atacou 

os outros candidatos Cada um apenas falou 

sobre o que havia feito e seu desejo-de servir. Em 

seguida, percorremos a aldeia e perguntamos a 

pessoas aleatórias se conheciam os candidatos, 

ao que todas responderam “sim, Perguntameos 

por que eles foram eleitos e elas responderam: 

“as pessoas sabem quem são E acreditamos que 

têm o desejo e a capacidade de ajudar a aldeia. 

Observei que não havia cartazes eleitorais 

ou placas de campanha. Quando perguntei a 

respeito, a resposta que recebi foi; ninguém 

faz 850 é não adiantaria de nada, parque se as 

pess095 não conhecessem os candidatos E seu 

carater, não votariam neles, 

CONCLUSÃO 

Lima questão que ponderei durante a 

viagem fol: qual é a função básica do governo 

e-sua relação com o povo? À China moderna se 

saiu bem com ideais e governança diferentes. 

o que foi uma grande surpresa E gerou 

consternação por parte dos EUA e de outras 

nações capitalistas democráticas liberais 

Hoje. muitos sentem que o sucesso da 

China é uma ameaça existencial à supremacia 

assumida de seus sistemas, mas a China não & 

ideológica, ela não iniciou nenhuma guerra, não 

tentou impor seus valores e sistemas paraoutros 

paises. Em vez disso, ela têm se concentrado Em 

atender às necessidades de seus cidadãos e se 

proteger das forças que parecem fer a intenção 

de "contê-la”, 

Mas mumerosas discussões que tive sobre 

este assunto, a questão de fundo resume-se 

geralmente à insistência de que um sistema 

unipartidário & um anátema para a liberdade e 

os direitos humanos, que impede a vontade do 

povo de mudar o governo. Porém, minha réplica 

é. se a capacidade de mudar governos fosse 

uma solução, então não haveria problemas 

em qualquer democracia moderna. Eu diria 

que a questão não é sobre mudar governos 

ruins é sobre criar uma governança melhor 

e mais agil, e 550 parece ser o que 0 Partido 

esta fazendo, ganhando o direito de governar 

e demonstrando proficiência em resolver 05 

problemas à medida que surgem, O mundo 

testemunhou isso repetidas vezes, com a 

ascensão econômica da China a partir do zero, 

o manejo da crise financeira global, a COVID-19 

e. o mais importante, ganhando a conhança de 

seu povo por meto da legitimidade operacional 

Em termos de liberdade e direitos humanos; 

não há liberdade se você não pode estar seguro 

e protegido em sua casa, trabalho, escolas 

ou na rua sem temer por sua vida ou sem a 

necessidade de ter uma arma. O primeiro 

dever de um governo é fornecer segurança 

aos seus cidadãos. Ironicamente, muitos nas 

democracias desenvolvidas zombam dos 

pálses que não Corseguem passar no teste 

inicial enquanto eles próprios falharam. Mão 

pode haver direitos humanos Individuais se 

você não tem um lugar para se abrigar, comida 

para comer, agua para beber. Não pode haver 

direitos humanos coletivos se não houver 

sistemas de água, esgoto, energia, promulgação 

de leis, proteção de pessoas e bens, resolução 

de conflitos, comunicações, transporte, escolas, 

saúde, trabalho, mobilidade econômica e social, 

que permitam que aqueles com habilidades & 

diligência cresçam. Não pode haver melhoria. 

a menos que a vasta maboria das pessoas 

acredite e esteja comprometida com às meios 

é métodos de como as liberdades e os direitos 

humanos individuais e coletivos são protegidos 

e promulgados conforme a dinâmica do mundo 

muda. 

Minha jornada cobriu apenas uma fração da 

China, mas 0 que vi indica que o sucesso do pais 

continuará. Enquanto o Partido estiver disposto 

a refletir e mudar, conforme as mudanças forem 

necessárias, planejar é implementar, manterá 

a confiança de seu povo e sua necessidade de 

liberdade e direitos humanos individuais e 

coletivos. 

O dusor É ver camedahi eo dra de dido 

peidos o meomsáres Eoeada mi Beging Cio bo comadsido qurá & 

decarmemi ção cla Arma feria loção “iremos Chincs dd Ciororenry Tourr? e 

exais tarde correa rede artigo 

Einar tange (à dimeia) veta ama praniação de chá com & jornalista da binho zo Msojuam já csquerto) e o economista amencano Davil Elas 
duras pravaçõo de um decades bh 6 no dosntá de Amp Freeimias do Phegusg es 27 desgosto de MOL Minado Foágrheng) 
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PIO DEHOE 
GASTR:; A DOMINGO, TEM 
NOMIA MAIS DIVERSÃO 

E MAIS SABOR. 
A primeira semana foi uma delícia. E hoje começa 
a segunda e última semana do Rio Gastronomia 
com um showzaço do Diogo Nogueira. 

16/12 | Não deixe de aproveitar o evento mais gostoso 
 DiopotiBmusgos av] e do Rio, é só até domingo! 

Roda-gigante de 20m de altura 

Aulas com grandes chefs 
pa 

17/12 
Fosta Ploc 

Programação musical de primeira 

Atividades para a criançada 

Quiosques de restaurantes famosos 

CCCCCCÇ Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

ça ASA 
1 

7/1 tá: 
ind AFUMENGA Ate 19/12 

semen Pião do Prado, 

7 a. Jockey Club Brasileiro 

ve | 

k Garanta seu ingresso em 

ingressocerto.com/riogastronomia 
18/12 ou na bilheteria do evento. 

ms A programação completa das aulas 
você confere em 

riogastronomia.com 
ODriogastronomia 

Todos os protocolos sanitários indicados pelos outoridades de 
soúde e vigentes durante o período de realização do evento serão 
seguidos. Seró tombém exigido o passoporte da vacina, digital ou 
físico, com documento de identificação: Saiba mais no nosso sito Eptou Bingo Brscillie 

Realização O GLOBO 

— Cidade Anfitrã — Pesrocínio Meosbar | = ppp ————————e—º Potrocinio 

E | 
invEsT.Rio DE: gostronamiahaje s = 

o Euba aqui ' G AM; E E 

LiRio Sa nta nder pa SSantangerBrasil Na tu Fguy [4414 Pri SEBRAE 

PREFEITURA Cd sbancodagastronamia 

Ápoio = Ticketoria Oficial — Porcero — 

pm E» Ad | = ; Ae 

ES costoDa aspen ppt POUSOALIO Zona Sul WP Sesc ifosd ft LJ ingresso certo IR OR 
AMAZÔNIA cet t to cm ori oração 
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Famoso na rede, desconhecido do grande eleitorado 
Deputado federal mineiro pelo Avante, André Janones aparece empatado em quinto lugar com o tucano João Doria em pesquisa do 

Ipec de intenção de voto ao Planalto. Parlamentar tem 8 milhões de seguidores no Facebook e faz frente a Bolsonaro na internet 

JAN NIELAS 
jis da fogo sor ds 

nem federal eleito 
em2018coml78mil | 

votos, André janones 

(Avante-MG) aparece em- 
patado tecnicamente em 
quinto lugar com o gover- 
nador de São Paulo, joão ha 

Doria (PSDB), com 2% das | E My 
intenções para as eleições A pa 

presidenciaisde2022,se- A 
gundo pesquisa do Ipec, | 
Apesar de ainda pouco co- 
nhecido por grande parte 
do eleitorado, o parlamen- 
tar de primeiro mandato é 
um fenômeno na internete 

chegaa rivalizar como pre- 
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
no Facebook, Y 
Após a divulgação da pes- K ae 

ERES Ipec, anteontem, o Ipes 
eputado mineiro de 37 | 

anos celebrou o aumento 
de buscas por seu nome na 
internete nas redes sociais, 
“Muita gente procurando 
saber queméJanones fico MM 

muito feliz”. Ele também 
comemorou o fato-de, no | 
limite da margem de erro, th 

empatar tecnicamentecom EM 
oscandidatosCiroGomes EMMA 
(PDT) e Sergio Moro (Po- : 
demos) —que disputama | | 

terceiracolocaçãonacorri- MA ay 

da para 2022, ca Ms 
Apesar de ser um deputado == 

do chamado baixo clero, seus 
números nas redes sociais 
impressionam. Elecontacom | 4 
8 milhões de seguidores no ! 

Facebook, 2 milhões no lnsta- E a dia 
grame 14 milhão no YouTu- ea 
be. Sua eleição em 2018 0c0r- 
reu após ele ganhar populari- 
dade na internet por seus 
videos na greve dos caminho- 
neiros em apoio aos bloqueios 
de rodovias. 

CAIXA KATÉRMICA DOADA PARA 
O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO > 

Missino quim a necstdonido ur À samnadl id 

ambev 
brq dedo op 

No Facebook, Janones é o 

único político que consegue 
rivalizar em audiência e enga- 
jamento com Bolsonaro. Na 
pandemia, sua presença digi- 
tal foi impulsionada pela sua 
defesa aguerrida do auxílio : - Ê gelo 
emerpencial, mote de sua , do = am SE fia io ao 

atuação parlamentar. e REU Do E IE É; 3 “M 

Levantamento da revista CONIUAMACAE SONHARMOS € 

SEA | 

- E Es, 
= j = m À | 

“Piaui mostrou que em 8 Eb RA j io i 
q sm À = | gt f 1 dl E E] IN | 

agosto do ano passado, em poa rc o Rg a Gr q Sm |, O a ad E pg: ea J= 

meio às discussões sobre a N ; Rss ; 

prorrogação do auxílio de FIIRA FI ISFI 
R$ 600, Janones teve 34,6 | | ha j | 
milhões de interações no epi pis A no 
Facebook, com média de 1,1 A e 
milhão de interações por o av am", Ts E O = 
diae 78 milhões de visuali- MA! DI O ad “Va: fa ES 
zações. No mesmo periodo, pp eme E. a E ij PRO UP POR E 
Bolsonaro obteve 21,7 mi- 
lhões de interações emédia 
de 700 mil por dia. A Ambev fez o possível para estar ao lado dos brasileiros durante a pandemia 
Ainda no Facebook, Jano- e apoiar no combate à Covid-l9. Concentramos os nossos esforços para ajudar 

nes bem mais visualizações, 

compartilhamentos e enga- na vacinação da população, além de outras iniciativas importantes, como a produção 
jamentos do que Lula, Ciro 
Gomes (PDT) ou Doria. e doação de álcool em gel, máscaras e cilindros de oxigênio. 

Er tagens, o mi- | | | 
E mira Vamos juntos superar tudo isso e garantir os abraços futuros. 
tissistemacanticorrupção 
Antes de entrar para a poli- 
tica, Janones fai trocador de 

ônibus. Foi filiado ao PT na 
juventude e também pas- QUER CONHECER ESSAS E OUTRAS INICIATIVAS 

sou pelo PSC. ei a a : , ei E Pepe 
DA AM | = EV | o JO E ola i=" Eh TE F. =7. My E m EM hai A? 

Janones. Eh | PÊ SS] IC AITIDEV. SO! TO Ei INto aa E tan F= 

Deputado 
o Fiválizacom 

Bo sonaro 

nas redes 

socias 
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Bretas acumula derrotas em ações sobre corrupção 
Juiz viu nos últimos meses pelo menos nove decisões serem anuladas ou enviadas para outros tribunais; o revés mais 
recente foi imposto pelo STF, que decidiu tirar do magistrado a competência sobre um processo contra Sergio Cabral 

RATANDEESOS GUERRA 

tnpiaderçor pougu Cirpplse cos br 

uiz federal Marcelo 

Bretas. da 74 Vara Fede- 

ral do Ria de Janeiro, acu- 
mula uma série de derrotas 

à Frente de Processos Que 

apuram suspeitas e denún- 
cias de corrupção por politi- 
cos e empresários. Res 
sável pelas ações da Opera- 

ção Lava-jato no estado, 
Bretas — apontado como a 

versão fluminense do ex- 

juiz Sérgio Moro — viu nos 

últimos meses pelo menos 
nove decisões de repercus- 

são nacional serem anula- 

das ou enviadas para cutros 

tribunais. 

O revés mais recente foi 

imposto pela Segunda Tur- 

ma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) anteontem 

Os ministros decidiram ti 

rar de Bretas à € ompeténcia 

sobre um PTOCESSO do 

vernador do Rio Sé rgio Ca- 

bral, que apura irregularida- 

des no setor de transportes 
doestado. A decisão abre ca- 

minho para que uma conde- 

nação de 19 anos e nove me- 
ses de Cabral seja anulada. 

Agora, a análise ficará a car- 
go do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro (TJ-R]). 

A decisão da Segunda Tur- 

ma foi tomada durante julga- 
mento de po leito pela 

defesa do emp Aos 
Barata Filho, « ane cido co- 

Ex-po- 

mo Rei dos Omibus, também 

condenado por Bretas a 28 
anos 
C aso fol | ulg: Ta [0 po to Hai EIS 

trado por, de acordo com à 

Ministério Público Federal 

(MPF), ter ligação 

Operação Calicute, que está 
sab a respons abilidade Bre- 

tas. Os ministros entende- 

ram, no entanto, que as Irre- 

gularidades 

transportes são 

gação a parte 

com recursos federais. 

Na semana passada, a dE- 

gunda Turma já havia impos- 
to três derrotas a Bretas. Os 

ministros arquivaram uma 
denúncia por evasão de divi- 
sas contra Jacob Barata, reti- 
raram de Bretas um in quéri- 

to que apura um suposto es- 
quema de corrupção numa 
empre Sa d e [Trans HOT tos da 

empresário e declararam a 

incompetência do juiz para 
nj "EsSsO decorren- 

ão Fatura Ex- 

posta, determinando a sepa- 

ração de réus do caso que fi- 
cou conhecido como a “farra 

dos guar danapos”, 

eoitomesesde pris: do. 

COMO ad 

setor de 

LELioa DI 

sem rel 

no 

CABRAL BENEFICIADO 

Casos CONCKOS investigados 

nas operações Ressonância 

280.5. também serão redis- 
tribuidos. À decisão aten- 

deu a um pedido da defesa 

do empresário do ramo de 

saúde Miguel Iskin, um dos 
condenados no Processo, E 

Rivês. Marcelo Bretas, da 7º Vara Federa! do Re. é responsável pelas ações da Lava-lato no estado de 

Ministros do STE 

anularam todas as 
decisões de Bretas na 
Operação Esquema 5 

beneficiou Cabral 
Além das derrotas impos- 

tas pelo Supremo, o Tribu- 
pal Regional Federal da 2º 

ão (TRF-2) derrubou 

anteontem um dos cinco 
mandados de prisão preven- 
tiva do ex-governador expe 

OLUÇÕES 
EM DEBATE 

TECNOLOGIA COM FOCO NA MELHOR 

EXPERIÊNCIA DOS CLIENTES 
vamos reunir protissionals de 

nologias como : 

Bis, ron 

forma 

assistentes 

nuvem 

novas tec 

Wirt F 

dfia para € 

Iuções 

analytics ntend, 

processos. | 

HOJE, AS 14H 

solucoesemdebate.com.br 

E RMElEl 

NEeGÓCKS 

| 

e 

a EITha 

Arthur Igreja 

jebater de qu 

utomação, 

e nlataformas na 

ajudam às empresas a ja o workiiow do | 

e a operacionalizar todos 05 

NEgO Cio 

DFERECIMENTO 

7 O! | soLuções 

Luis Ricardo Ferreira 

dido por Bretas. Os desem- 

bargadores substituíram, 

por unanimidade, a prisão 

preventiva à pot domiciliar, 
no pro E | onado a 

Operação Eficiência, des 

dobramento da Lava-lato 

deflagrada em 2017, Apesar 

disso, Cabral segue preso 

por outras investigações. 

Os desembargadores de- 
clararam ainda a incompe 

juiz para julgar 
uma acusação de crime con- 
traa ordem tributária movi- 
da pelo MPF contra Ary Fer- 

tência do 

REALIZAÇÃO 

6 enrora coro 

Pedro Maia 

— AMA RANDA OPA 

CisõES anuladas 

reira da Costa, o Aryzinho 
ex-assessor de Cabral. Para 

eles, as investigações não 

têm conexão com a 7* Vara. 

Bretas ganhou noto rieda- 

de à frente dos casos da La- 

va-jato no Rio. Desde o amo 

passado, no entanto, de 
cisões do magistrado passa- 

ram aser questionadas. 

Em agosto deste ano, os 
ministros do STF analaram 

todas as decisões tomadas 

por Bretas nas investigações 

da chamada Operação Es- 

quema S, que apurou o su- 

posto tráfico de influência e 

desvios no Sistema 8. 

Us ministros também de- 
cidiram queas provassão in- 

válidas e determinaram o 

envio dos ] Lts atis pila A] 

Justiça « al do Rio. À 

operação, deflagrada em se 

tembro de 2020, toi um des- 

dobramento da Lava-jato. 

CASOS DE MICHEL TEMER 

Em maio deste aro, th DRRLLES- 

tro Alexandre de Moraes or- 

denou o envio de duas açõe y 

contra o ex-presidente Mi- 
chel Temer, que estavam a 
cargo de Bretas, para a Justiça 

Federal do Distrito Federal. 

Moraes também anulou de- 
Bretas 

icluindo o re- 

cisões tom 

contra Temer, 

cebimento da denúncia do 

MPE pelos crimes de pecula- 
toe lavagem de dinheiro. 

Dex preside nte dei brou de 

ser réu no processo na 7º Va 

rado Rive Geri tulgado: la 
Just iça do DF nas 

acusação de irregularidades 
DES COM 

em contratos das obras da 
usina nuclear de Angra 3 

No fim de abril deste ano, 

Moraes declarou ainda a in- 

competência de Bretas em 

uma ação penal que Temer, 

o ex-ministro Moreira Fran- 

co e outros seis denuncia- 
dos pelo MPF re spondia m 

pelos crimes de corrupção 

passiva é ativa e lavagem de 

dinheiro, na esteira da Ope- 
ração Descontaminação 

Vinicius Dônola 

MEDIADOR 
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Política 

Modernização na legislação sobre 
“queijo artesanal beneficia produtores 

Com mudanças nas leis e apoio do governo estadual de Minas Gerais, o setor ganha 
capacitação, segurança alimentar e condições de aumentar o mercado consumidor 
O queijo artesanal é 

patrimônio imaterial 

de Minas Gerais. E não por 

acaso: ao fazer essa decla- 
ração, cm 2008,0 Instituto 

do Parrimônio Histórico € 

Artístico Nacional (Iphan) 
considerou que o modo de 
produção, que atravessa 

gerações, está marcado na 

história-e no paladar - não 
só dos mineiros, como dos 

brasileiros emgeral. 

“Produzo-queijo há mais 

de 30 anos. Foi herança do 
meu avó”, conta Alexandre 

Honorato, da Fazenda Só 

Nata, de onde saio Queijo 
Mineirim, vencedor de mais 
de 20 prêmios, incluindo 

uma medalha de ouro no 

Mondial du Fromage er des 
Produirs Laítiers, concurso 
realizado na cidade de 

Tours, na França. 

Na edição mais recente 
desse evento, em outu- 

bro de 2021, 05 produtores 

brasileiros conquistaram 

52 medalhas - destas, 40 
foram concedidas aos fabri- 

cantes de Minas Gerais. 

Essas vitórias comprovam 

ae 
- 

ne 
ro Produção de queijo 

Eos artesanal em 
"a f 1 + k o Minas Gorais à uma 

os tradição centenária 
Ee n 

Fa ic 

Ana Valentini, secretária 
da Seapa. 

Alexandre Honorato 

concorda. O produtor, que 
éo primeiro do estado à ser 

certificado pelo Instituto 

Mineiro de Agropecuária 
(MA), uma autarquia 

vinculada à Scapa, diz que 

lura pela modernização. 

“São várias questões 
envolvidas, incluindo a 
saúde dos trabalhadores, 

Hoje a produção é grande, é 
preciso modernizar. Além 
disso, o queijo legalizado é 

seguro para o consumidor, 

enquanto o clandestino 
coloca a saúde em perigo 
e ainda cobra preços mais 

baixos, enriquece os atra- 

vessadores é prejudica o 

mercado como um todo,” 

AÇÃO DO CONSUMIDOR 

De fato, se não forem 
fabricados sob condições 

sanitárias adequadas, os 

queijos podem ser contami- 

nados por bactérias como a 
Listeria monocyrogenes, 

que provoca listerióse, uma 

doença que causa gastroen- 
a qualidade dos produtos, descus queijos, semaban- consumidores”, informa proteína cgorduradoleite, “A LEGISLAÇÃO É terites ce costuma ser provo- 
amparados por uma tradi-  donara tradição Gilson de Assis Sales, supe- resultando em um queijo CRUCIAL, PORQUE cada pelo consumo de leite 

ção centenária. E estimu- O estado éum dosmailo- rintendente de abasteci- maissaboroso eseguroao GARANTE SEGURANÇA não pasteurizado. 
laram o estado a se colo- res produtores de queijos mento e cooperativismo consumidor. ALIMENTAR PARA 05 A fiscalização de todos 
car na rota do calendário artesanais do pais. Porsua da Secretaria de Estado Uma série de outros CONSUMIDORES E os produtos de origem 
internacional com even- vez, o Brasilestáentreos de Agricultura, Pecuária fatores influenciaa produ- PADRONIZAÇÃO PARA animal, incluindo os quei- 

tos de grande porte, como cinco maiores produtores e Abastecimento (Seapa). ção, incluindo tempera- 05 PRODUTORES” jos, fica-a cargo do IMA. 
o Araxá International de queijo do mundo, com “Existem noestadomaisde tura, umidade e ventila- ANA VALENTIN André Almeida Santos 
Cheese Awards, realizado produção equivalente áda  aomilprodutores amaioria ção Elasdãcorigemauma Secretária da Seapa Duch, gerente de inspeção 

em novembro, na cidade 

de Araxá (MG), localizada 
a 367 quilômetros de Belo 
Horizonte. 

Itália, mas atrás dos Estados 

Unidos e da Alemanha. O 
país exporta muito pouco: 
3.650 toneladas, contra 36 

pequenos e que precisamde 

apoiocorientação ouentão 

podem abandonar suas 
atividades, ou focar apenas 

vasta gama de variedades, 

produzidas há muita déca- 
das, mas que até recente- 
mente não eram cobertas 

publicado no final de 2020 
incluiu a possibilidade de 

de produtos do instituto, 

lembra que a colaboração 
dos produçores é crucial. 

“A maioria dos produtores 

Mas ainda há um longo  miltoneladasimportadasa | noconsumo próprio.” pelalei. regularizaçãodeumavarie- não conhece a legislação, 
caminho para o setor  cadaano. A primeira legislação “A divulgação de outras dade muito mais amplade que mudou recentemente, 
ampliaro acesso gos merca- estadual sobre o tema foi  variedadesnasredessociais produtos, incluindo os  Eum setor tradicional, que 

dos tanto nacional quanto SEGURANÇA ALIMENTAR | publicada em 2002 e se caincorporaçãodosqueijos queijos Alagoa, Cabacinha | precisadeorientações para 

internacional, Essa trajetó- 
riapassa pela modernização 
da legislação e pelo esforço, 

da parte do governo esta- 

dual, deorientare capacitar 
os produtores, paraqueeles 
deixem a ilegalidade, garan- 

“É um processo evolutivo 
que vem se acelerando nos 
últimos 20 anos e tem à 

potencial de transformar 

avida dos produtores, que 
passam a profissionalizar 
suas atividades, de forma 

referia exclusivamente ao 
Queijo Minas Artesanal, 
feito com leite cru é sal e 

prensado à mão, em condi- 

cões controladas. À matu- 
ração permite que engzi- 
mas É RIC PO Drgantamo 

por chefs conhecidos muda- 
ramo cenário, valorizando 
queijos autorais € produ- 

idos de outras múnciras 

que não a mais tradicional 
econhecida" avalia Sales. 
Em FERpOSEa d Esse ntovo 

ec aqueles feitos com leite de 
búfala e com fungos, por 
exemplo, 

“A legislação é crucial, 

porque garante segurança 
alimentar para Os CONSU- 

midores e padronização 

fazer osajustes necessários 

para atender às demandas 
da saúde pública. O estado 

tem feito este trabalho. 

E o consumidor também 

pode fazer sua parte, 
buscando comprar produ- 

13 

tindoasegurançãalimenar  aalcançar novos públicos quebrem moléculas de contexto, um decreto para os produtores”, diz toslegalizados” 

-.“" ” 

O estande mantido pela chef 
7 ) => Roberta Sudbrack dentro do 

É regulamentada a lei O Rock in Rio é alvo de uma 
tederal publicada dois anos operação da vigilância sanitária, 
antes e que determina É = que apreende 100 quilos de 
que queijos só podem ser | | Etna ei O Conselho Consultivo do queijo. O caso chama a atenção 

| piano reter instituto do Patrimônio para a necessidade de ampliar à 
Abin sd Histórico e Artistico &» 1 legistação, melhorando o acesso 

oii ai RA | Nacional (Iphan) aprova SP.) de queijos artesanais e autorais 

ari | o registro do modo a SEE ao mercado. 
encaminhava os produtores a e ot 

| artesanal de fazer queijo 
artesanais que trabalham de Minas como patritnénie 

com base em leiie cru para a 
| umatertal brasileiro. 

O governo estadual de 

É Minas regulamenta a lei nº 
2020 | 22.157, de 2018, que amplia 

NR É o leque de produtos que 

Uma instrução normaiiva 

do Ministério da Agricultura 

NM permite que queijos à estadual regulamenta à 
O produção de Queijo Minas artesanais com menos de podem ser regularizados 

| Artesanal tradicional, | 60 dias de maturação sejam e comercializados. À 
| feito com leite cru e sale | comercializados em todo : modernização da legislação é 

prensado à mão. território nacional = a bai acompanhada por uma série 

de 2002 se restringia ao de ações de orientação & 
território de Minas. o divulgação dos produtos 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAB GLOBO.COM 



ADRIANA MENDES 

ssa Qi agiobe caribe 

A: sar da pressão e mano- 

bras na reta final do ano, 
O EOFEÇDO sofreu nesta se- 

mana duas derrotas com o 

adiamento na votação de 
propostas armamentistas 
defendidas pela base bolso- 
naristano Congresso. Para a 

oposição, foi um atraso que 
poderá ser crucial, jáqueem 
2022. por ser um ano eleito- 

ral, aaprovação éconsidera- 

da mais difícil. 
Na Comissão de Consti- 

tuição e Justiça (CCT) do Se- 

nado, foi barrado ontem q 
avanço do projeto de lei que 
muda o Estatuto do Desar- 

mamento é define novas re- 

Er. FR para o registro, d possee 

a venda de armas de fogo e 

munições para caçadores, 
atiradores e colecionado- 

res, grupo que costuma ser 
conhecido como CACs. 

Inicialmente, havia um 

acordo para votação do rela- 
tório após a realização de 

uma audiência pública na 

terça-feira. No entanto, 
houve a apresentação de 
mais 36 emendas e um pedi- 

do de vista coletivo, o que 

exige mais tempo paraaava- 
liação do relatório. 

RISCO AO RASTREAMENTO 

O presidente da comissão, 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), justificou que, 

apesar do acordo, teria de 
cumprir o regimento da Ca- 
sa, adiando a votação. 

O adiamento não teve o 
apoio apenas dos senadores 
deoposição. O senador Edu- 
ardo Girão (Podemos-CE), 
que atuou na tropa bolsona- 
rista da CPI da Covid e se 
apresenta como indepen- 

dente, detendeu queo Sena- 

do melhore a proposta enão 
apenas coloque seu “carim- 

bo” em um projeto que vem 

da Câmara. 
— O Senado tem que fazer 

a sua parte, temos especia- 
listas na área, pessoas que 

têm experiência na área de 
segurança —afirmou Girão. 

O relator da proposta, se- 

vador Marcos do Val ( Pode- 
mos-ES), justificou que o 
projeto deveria ser votado 

“por pe de interterên- 

cia do Supremo Tribunal 
Federal, que, norecesso par- 

lamentar, poderia derrubar 

os decretos que estão em vi- 

O 

gor com uma decisão mono- 

crática, provocando “inse- 
gurança jurídica”. À preocu- 

pação, end do Val, é 
com um pedido de liminar 
contra os decretos que foi 
apresentado ao STF. 
— O projeto não favorece 

os CACs. Ele só regulamen- 
ta e dá mais segurança juri- 

dica — afizrmou o relator, 

destacando que a Dre osta 
original foi mudada na Cã- 
mara e a atual prevê somen- 
te novas regras aos caçado- 
rese atiradores esportivos. 

Entre os riscos que o pro- 

jeto traz, segundo especia- 

listas, está um possível des- 

PROPOSTAS ENGATILHADAS 

As mudanças previstas nos 

projetos do Senado e da Câmara 

Caça esportiva de animais 
Em tramitação na Comissão de Meio 

Modificações sugeridas 

Aus Liberã à caçã 
espórirma mis à 
det nição das 
espécies será 
falta posterooi- 
mento por órgão 
compétenhe do 

Eterno am 

prazo de 180 
dias. 

Como é hoje 

E 

Ambiente da CÂMARA É 

Praticante lem de 

Ler mais da 2l znos 
possuir certificado 
de mepostro como 

Colecionador 
Atrador à Caçador 
[CAC) é licença de 
caça que terá 
validade de três anós 
e será emitida [sor 
drgão lnderal de 
meio ambmenta 

ms, À legistação permite 

apenas a caça de javalis 

Produtor ural 

Lara permissão 
pará caça 

ENTERRADO VIVO 

Três presos por tentar matar indígena 
HAWES Jovens de 6, Le 0 anos admitiram alaque no interior do Mato Grósso dó Sul 
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SEM ATINGIR O ALVO 
Projetos sobre armas não andam 
e aprovação é mais difícil em 2022 

mantelamento do sistema 

de rastreamento de armas e 
munições do país, já que de- 
sobriga a marcação de mu- 

nições até das forças polici- 
ais, Esse rastreamento € 

considerado crucial para a 

resolução de crimes. À pro- 

posta prevê também o porte 
dearmas paraosCACseper- 

mite que policiais usem ar- 

mas institucionais para tiro 
esportivo. 

TUMULTO E BATE-BOCA 

Outra proposta da agenda 
armamentista teve a trami- 
tação interrompida na Co- 

missão de Meio Ambiente 

Multa par 
anima! caçado o 

EA irnegulamente 
esportiva coma poe edriar de 

apresentação da R$] mila R$ JL 
certificado da ii, conforma O 
registro dp posse regulamento 
da armado fogo, 
para vão 

exclusivo dentro 
dos limites de sua 
proprisdade 

3 
“uy o 

a Pa amas 

Esp) 

4 

G1 eMia 

Novas regras para CACs 
(CAÇADORES, ATIRADORES E SEIS ARMANI] 

Em tramitação na CC) do SENA 

Dal nição das abydades de caça, liro 
à desportivo e colacionamento coma 

“Blrelto da bado codadão bras:leiro” 

À dulorização prévia de um 
alto limita de aquisição de 
armas por CACs 

Editora da Arte 

mirniçõãs 
Xe n cód é 

Quimta-lara 16 12.202! 

% 

da Câmara na terça-feira. A 

comissão cancelou a vota- 

ção do projeto que autoriza 
à caça esportiva de animais 

silvestres. À reunião, uma 

das mais comntusas neste ano 
na Casa, foi marcada por tu- 
multo e bate-boca. 

De acordo com o projeto, 
pa fa atuar Como ca cador E5- 

portivo, o interessado deve 

ter mais de 21 anos eser re- 

gistrado em grupos de 
CAUs. A proposta ta mbém 

beneficia proprietários de 

armas que possuem autori- 
zação como caçadores. 
A avaliação da bancada 

ambientalista é de que o adi- 

amento da votação pode ser 
uma viióoória momentanea. 

Mas para o deputado Nilto 

Tarto (PT-SP), haverá opor- 
tunidade para debater de 
forma mais ampla com a so- 
ciedade o projeto e impedir 
asua votação. 

— Com mais mobilização 
na sociedade e em um ano 

eleitoral, fica mais dificil 

eles ap róvarem esse abs WT- 

da. Contamos com isso, Por 
isso, foi uma grande vitória 

— avalia o petista. 
O projeto tem parecer fa- 

vorável do deputado ruralis- 

ta Nelson Barbudo (PSL- 
MG). que chamou os cole- 
gas contrários à medida de 

“hipócritas”. Com o adia- 

mento da votação, O novo 

presidente da comissão, que 
será eleito em 2022, irádef- 

nir à pauta dacomissão. 

À assessora espe cial do 
Instituto Igarapé, M ichele 

dos Ramos, explica que o 

portedearmas para atirado- 
res E caçadores Val na CON- 

tramão da lógica de proibi- 
ção que é válida hoje. Mi- 
chele destaca que não éuma 
prioridade para o pais flexi- 
bilizar o acesso a armas. 

— E uma vitória para um 

debate responsável sabre 
temas que impactam direta- 
mente o direito à vida da po- 

pulação brasileira, que não 
pode ser feito de uma ma- 
ita irresGdiel: Não ha- 

via nenhuma situação wr- 

gente que justificaria um 
processo tão acelerado — 

disse, lembrando que há ou- 

tros projetos no Congresso 

paramelhorar o controle de 
armas e munições no Brasil. 

Ainda legal. 

Armas 

apreendidas 

EM Operação 

contra caça 

em estação 

ecolbp cano 

Deste da Bia 

em setembro 

O, 
“É uma 

vitória para 

um debate 

responsável 
sobre temas 

importantes 

que 

impactam 
diretamente o 

direito à vida” 

Michele dos 

Ramos, 

Instituto 

Igarapé 

“OU projeto 

não favorece 
os CACs, Só 
regulamento 

e dd mais 

RELAÇÃO 

juridica” 

Marcos do 

Val, senador 
(Podemos-ES) 
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MP ouvirá 
jornalista que 
acusou Kalil de 
assédio moral 
Promotoras vão chamar mulheres que 

relataram abuso e assédio sexual, mas 

avaliação é de que crimes prescreveram 

BLANC A GOMES, CLEIDE 

CARVALHO E BRUNO ALFANO 

Bragado cos nt 

8 Pao LO E db 

Ministério Público de 

São Paulo marcou para 

hojeo depoimento da jorna- 

lista britânica Samantha Pe- 
arson, que relatou ao GLO- 

BO ter sofrido assédio mo- 

ral do ginecologista Renato 
Kalil, O médico também é 

acusado de violência obsté- 

trica pela influenciadora 

Shantal Verdelho, queainda 
não tem data marcada para 
falar à promotoria. Uma ou- 

tra mulher, Letícia Domin- 
gues, disse ter sofrido abu- 

sos sexuais do médico em 

1991, e outra, que não quis 

se identificar, o acusou de 
assédio sexual e violência 

obstétrica em 1993 

O advogado do médico, 

Celso Vilardi, informou, 

por nota, que a detesa 

“aguarda com tranquilidade 

apuração, que irá compro- 
var a improcedência das de- 

núncias”. Kalil já divulgou 
outra nota em que afirma 

que o parto de Shantal foi 

realizado sem problemas é 
as denúncias são baseadas 

em imagens divulgadas fora 

do contexto do video em 

que foram retiradas, Sobre 
as acusações de crimes se- 
xuais, o obstetra disse em 

outro comunicado que são 
histárias “fantastosas” e es- 

tranha terem surgido 30 

anos depois. 

Samantha será a primeira 
ex-paciente ouvida pelas 

NESTE DOMINGO 

TODAS AS LOJAS ABERTAS 

DAS 7h30 ATÉ AS 22h. (E 

E 
ii 
a 

pi 

Ig uma: pe mar né | 

Il 

ansata 

MESSRETETR 

Primeira testemunha. Promotoras vão investpar denúncias de violência obslétrica a partir de Samantha Pearson 

promotoras Fabiana Dal 
Mas e Silvia Chakian, que 

investigam as denúncias de 

violência obstétrica. Fabia- 
na afirmou que pretende 

ouvir as mulheres que rela- 

taram crimes no início da 

década de 1990, mas ressal- 
vou que é prováy el que pos 

siveis infrações tenham 

prescrito. 
— E importante conhecer 

o histórico e a personalida 

de da pessoa que está sendo 

investigada — explicou, 
Dois advogados ouvidos 

pelo GLOBO sobre as de- 
núncias de fatos de 1991 

1993 concordam com a ava- 

liação. Conrado Gridrão de 
Almeida Prado afirmou que 

qualquer crime deve res- 

ponder à lei vigente na épo- 

ca dos fatos e quando a nor- 
ma atual é mais prejudicial 
ao réu, ela não pode ser apli- 

cada. Pela lei antiga que pu- 
nia cestupro, para que o cri- 

me fosse caracterizado, era 

necessário que conjunção 

carnal”, cita Gridrão. 
O advogado ressaltou que 

E. 
1 E” 

| 

im 1 E = 

= ut 
d 
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é preciso verificar em deta- 
lhes, com informações con- 

cretas, para que se possa 
analisar individualmente as 
condutas. Mas dois crimes, 

4 egundo ele, podem ser dis- 

cutidos no contexto das de- 

núncias: estupro (na reda- 
ção antiga da lei) e atentado 

v iai ao pudor. 

A pena do estupro era de 3 
a & anos de prisão e à do 

atentado violento ão pudor, 

deZa7 anos. Em ambos os 

crimes, noentanto, a pres- 

criçãoocorreriaem 12 anos. 

| | E e 

| 

Ou seja, eles estariam livres 
de punição desde 2003 

— Considerando que ain- 

da não há investigação ou 
um processo em andamen- 

to, é possivel que a avaliação 
possa ser diferente, com in- 
to rmações mais precisas — 

reconheceu, no entanto, 
Gridrão. 

Daniel Biaski confirmou 

que qualquer crime no Bra- 

sil prescreve em 20 anos se 
não for denunciado. Mas ele 

afirma que a falta de um pro- 

cesso torna mais dificil ain- 
da a punição. Se houvesse 

uma denúncia na Justiça, o 

prazo de prescrição seria in- 
terrompido com os novos 
relatos, explica: 

— Nos anos 1990 não exis- 

tiao crime de assédio sexu- 

al. Existia contravenção pe- 
ral, importunação ofensiva 

ao pudor. com pena ridicu- 

la. Eventual abuso, ato libi- 

dinoso e até estupro, o que 

não é O caso, estariam pres- 

critos em 2ZUlL e 2012. Ne- 

nhum fato foi denunciado, 
nenhuma atitude foi toma- 

dae não há nenhum marco 

interruptivo. 

MULHER DEFENDE 

Após ter ficado por dias com 
seu pertil fechado nas redes 
sociais, Ilana Kalil, mulher 

do obstetra, republicou on- 

tem dezenas de postagens 
de apodo de ex- pacientes do 

marido. Uma delas afirmou 

que o médico adeu forçãe a 
elogiou “o tempo inteiro” 
enquanto foitratada. 

EUA aplicam 
sanções a 
facção 
paulista 

HMITRIUS DANTAS 

divitria daria ço co agito com & 

Esasdiis 

governo dos Estados 

O Unidos decidiu aplicar 

sanções econúmicas a uma 
facção criminosa originada 

nos presídios de São Paulo, 

E aprimeira vez queumaor- 

ganização ilegal brasileira € 
incluida na lista de pessoas 

ou organizações proibidas 

de movimentar bens no sis- 
tema financeiro americano, 

A medida é um primeiro 

passo para tentar sufocar fi- 

nanceiramente à organtza- 

ção, pelo bloqueio de bens 

de seus principais integran- 

tes no exterior, 

A lista é pública e serve de 

referência para instituições 

bancárias. Uma vez avisa- 

dos da inclusão de um no- 

me, os bancos com ativida- 

de no Estados Unidos são 

obrigados a bloquear todos 

os ativos em nome da pes- 
soa, da empresa ou da orga- 

nização selecionada. 
Apesar de se aplicar ape- 

nas aos EUA, a medida tem 

efeito global. Como boa par- 
te das movimentações fi- 

nanceiras ao redor do mun- 
doéfeitaem dólar, amaioria 

dos bancos evita aceitar cli- 

entes ligados aorganizações 
incluídas na lista, compila- 

da pelo Depai tamento do 

Tesouro dos Estados Uni- 

dos, para evitar punições ou 

serem impedidos de operar 

no pais. 

Um decreto do presidente 
Joe Biden aumentou a po- 

der do Departamento do Te 

souro de aplicar sanções ao 
redor do mundo, Além da 

facção paulista, 10 indivi 

duos e outras 15 organiza- 

ções foram incluidas na lis- 
ta, inclusive do do México e 
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CRONOGRAMA APERTADO 

MAIS LONGE DA PRIVATIZAÇÃ 

6) COM RESSALVA FISCAL 

Santander indica investimento no Brasil 
Presidente dó banco diz que há oportunidades, mas apenda de reformas deve andar 

TCU adia análise sobre venda da Eletrobras. 
Mercado vê risco de operação não sair em 2022 
MANDEL VENTURA, STEFHANSTE 

TONDO, VITOR DA COSTA 

E SEREO ROXO 

econgenta dhaghobea corr Br 

BRAS Lad, qu) E GÃO ai 

m pedido de vista adiou 
maisuma vez adecisãodo 

Tribunal de Contas da União 

(TCU) sobre o processo de 
privatização da Eletrobras. O 
adiamento foi causado pelo 

pedido do ministro Vital do 

Régo de mais tempo para es- 
tudar o caso. As ações da Ele- 
trobras chegaram a recuar 

mais de 10% pela manhã, mas 

recupera fair à maior parte 

das perdas ao longo do dia e 

fecharam em baixa de 041%, 

a R$ 34,38. Na avaliação dos 

especialistas, o nova adia- 
mento já coloca em risco O 

cronograma de venda da esta- 

tal. Em razão das restrições do 
ano eleitoral, a expectativa é 
que o negócio pode não ser 

concluido em 2022. 

Para Rodrigo Natali, estra- 
tegista-chefe da casa de análi- 

se Inversa, o mercado |á preci 

ficou a privatização apenas 
depois das eleições: 

— Depois da decisão do 

TCU, as ações da Eletrobras 
chegaram a cair 10% e volta- 
ram, o que mostra que para 

uia parcela dos investidores 

isso velo como uma novidade 

ou susto, Mas a gente avalia 
que a privatização não acon- 

tecerá até o próximo governo 

— disse, acrescentando que, 
para 0 investidor, O que im- 

portaé que avenda dacompa- 

nhia aconteça, mesmo que 
não em 2022. — Existe a von- 
tade dos investidores e do se- 

tor elétrico que isso aconteça. 
É vantajoso para a empresa, à 
inchistria e até parao governo, 

Fernando Abdalla, analista 

do JP Morgan, destaca que à 
agenda proposta pelo gover- 
no já parecia apertada. E ava- 

lia que agora hã uma pressão 

maiorsobreo timing. 

RESTRIÇÃO EM ANO ELEITORAL 

A próxima sessão do TCU está 

marcada para 19 de janeiro, 
mas ainda não está claro se o 

tema será levado à corte nessa 

ocasião. O novo adiamento é 

una revés nos planos do gover- 
no de privatizar a estatal no 

próximo ano. O cronograma 

EM iginal previa q Hd análise da 

CONTEXTO 

operação pelo TCU deveria ter 

ocorrido semana passada. 

O mimistro da Economia, 
Paulo Guedes, porém, mini- 

mizou o impacto do entrave: 

— O TCU pediu vista, o mi- 

nistro quer dar uma olhada, 
tudo bem. A única coisa que 

que peço é que a gente não re- 

tarde o processo. O presiden- 
te foi eleito, Falou em privati- 

zação, estamos andando, éna- 

tural que o ministro peça vis- 
ta, que a gente atenda, perce- 
ba qual a dúvida dele, atenda, 

cacabou. Vamos seguiro jogo. 

Durante a reunião, os minis- 

tros chegaram a ventilar a pos 
sibilidade de uma sessão na 

próxima semana, mas ficou 

decidido um meio termo. O 
Ministério de Minas é Enerpia 

(MME ea Eletrobras poderão 
seguir com os estudos de pri- 
vatização, mesmo com o pro 
CESSO parado no TCU. Mas os 

múnistros da Corte decidiram 

queo ministério só poderá rea- 
lizar a operação após o aval ex- 

plícito da TCU. O ministro 

impacto. Ações da Eletrobrás chegaram a cair 1046, mas fecharam em leve baxa. Avaliação é que prvatização ainda deve sair, pois estudos do povemo continuarão a ser fetos. mas negócio pode cá para 2023 

Sem operação no próximo 
ano, expectativa é de reajuste 
maior na conta de luz 
Brasis 

O governo conta com à 
privatização da Eletro- 

bi As para amenizar às con- 

tas de luz em 2022. Se não 
for aplicada nenhuma me- 
dida, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
estima um aumento médio 
de 21% nas tarifas no próxi- 

mo ano. Para driblar essa 
alta e tentar um reajuste de 
um digito, o Ministério de 

Minas e Energia já autori- 

zou um empréstimo para 
cobrir custos (e, na prática, 

rolar a alta para os próximos 
anos). À Eletrobras privada 
teria papel fundamental 

Benjamin Zymler reconheceu 

que um atraso maior na análi- 

se pode impedir a privatização 
no próximo ano, 

— Esse pedido de vista com- 
promete substancialmente o 
cronograma de privatização. 
Para ser realizada acapitaliza- 

ção em abril, nós podemos 

utilizar como referência as 
demonstrações da Eletrobras 

do quarto trimestre. Após is- 

su, teremos que utilizar as de- 
monstrações do primeiro tri- 
mestre de 2022. Ai cu diria 

que as chances de ocorrer a 

privatização em 2022 é prati- 
camente impossivel — disse. 

Zymiler jáadiantou que vota- 

rá pela Rag sem pmuti- 

tas mudanças, assim como fi- 
zeram outros ministros do tri 

bunal Também a favor da ope- 

ração,o ministro Walton Alen- 
car Rodrigues citou o derreti- 

mento das ações da Eletrobras 

por conta da decisão do TCU: 
— À sinalização que o TCU 

está oferecendo ao mercado 

é que a privatização não será 

nessas ações. 
Aleideprivatização da 

empresa prevêo aporte de 

R$ 30 bilhões para o fundo 

setorial Conta de Desen- 
volvimento Ene rgético 

(CDE), que banca as ações 
do setor. Em 2022, 0apor- 
teseriadeR&5 bilhões. 

Como esse fundo hoje é 

bancado majoritariamen- 
te com recursos das contas 
de luz, o depósito de valo- 

res da Eletrobras seria um 

alívio nas tarifas dos con- 
sumidores residenciais, 

A empresa também “ria 
saria pagar R$ 23,2 bilhõe 
parao Tesouro Nacional, 

efetivada. Essa privatização 

decorre da falta de capital do 

Estado em investir 
O govemo corre contra o 

tempo para ter vaval dacorte 

e concluir a operação até 
maio de 2022, prazo defini- 
do pelo Executivo como limi- 

te para a desestatização. De- 

pois disso, a avaliação é que 
não seria possivel fazer aope- 

ração, por conta dos prazos 
legais e ca proximidade com 
o periodo eleitoral, 
Além desse julgamento, o 

TCU ainda precisará analisar 

detalhes do processo de pri- 
vatização. Por isso, o adia- 
mento de ontem pode com- 

prometer o cronograma. 

R$23bi 
É quanto o govemoespera 
levantar com avenda 
Outros R$ 30 bilhões seriam 
destinados aum (fundo setorial 

para amenizar altana conta de luz 

dinheiro que ainda não está 
previsto nas contas oficiais 

do Orçamento e poderia até 

mesmo fazer à governo 
fechar 2022 no azul —o 

que, se ocorrer, seria à pri- 

meira vez desde 2013. 
A privatização da Eletro- 

bras searrasta desde 2017, 

quando a decisão de ven- 

dera empresa toi tomada 
ainda durante o governo 
Michel Temer. O governo 

Jair Bolsonaro enviou uma 

medida provisóriasobre o 
tema no início deste ano, 

como resposta ácrisecria- 

da pela troca no comando 
da Petrobras. 

Dentrodo governa, a visão é 

que Vital do Rego pediu vista 

atendendo aum pedido do se 
nador Renan Calheiros 

(MDEB-AL). de quem é aliado. 

CRÍTICAS AO MODELO 
Emseuvoto aoqualo GLOBO 

teve acesso, Cedrazafirma que 

as informações apresentadas 
pelo MME estão incompletas 

e que são necessários núvos es- 
tudos sobre o aproveitamento 

das hidrelétricas da estatal e 
sobre os parâmetros dos cálcu- 

los dos contratos que serão as- 

sinados pela Eletrobras priva- 
da com ogoverno. 

Especialistas afirmam, em 

condição de anonimato, que 

seo TCU fizer muitas exigér 
cias que alterem às preços da 

uperação, à privatização pode 

não sair O ministro Raimun- 

do Carreiro pediu que sejam 

feitas recomendações e não 

determinações ao MME, para 
não impedir a venda. 
A privati zação preve o paga- 

mento pela Eletrobras privada 

No Congresso, a medida 
foi alterada para obrigar a 

contratação de termelétri- 

Cds da gas natural em sua 

maioria localizadas onde 

não tem o insumo. Embora 

aMP coloque um limite 

para o preço da energia 
dessas usinas, especialistas 

criticam a interferência no 

Manejamento setorial e na 
ivre concorrência — usinas 

mais baratas poderão dei- 

xar de ser contratadas em 

razãodas termelétricas 

mais caras, O riscono final 

édea privatização não sair 

e ficar apenas o ônus da 
medida provisória, poden- 

de R$ 23,2 bilhões para o Te- 

souro Nacional; R$ 8,7 bilhões 

em dez anos para a revitaliza- 
ção de bacias hidrográficas; e 

R$ 30 bilhões a um fundo do 

setorelétrico paraamenizar as 
altas nas contas de luz 
Cedraz afirma que o paga- 

mento para a revitalização 

das bacias hidrográficas po- 
de ser inconstitucional, A 

previsão é pagar pela revita- 

lização da Bacia do Rio São 
Francisco, de riosem Minas 
Gerais e para a energia da 

Amazônia. São demandas 

antigas de políticos locais. 
Outro ponto criticado por 

Cedraz é a possibilidade de im- 

pacto nas contas de luz para os 
grandes consumidores de 
energia, principalmente ain 

dústria. O governo afirma que 

as obrigações impostas à nova 
Eletrobras não afetariam as ta- 
rifas cobradas dos consumido- 

res finais. Esso porque a nova 

companhia teria de destinar 
recursos para um fundo setori- 

aldo setor elétrico. 

ad pc ai 

do gerar impactos nas con- 
tas de luz. 

A privatização da Eletro- 

bras também é a última 
esperança do ministro da 
Econúmia, Paulo Guedes, 

de entregar uma grande 

privatização em sua gestão. 
Até agora, ele não conse: 

guiu vender nenhuma esta- 

tal de controle direto da 
União, apenas subsidiárias. 
A venda dos Correios, outra 

desestatização prevista 
pai [ao pró ximo ano, não foi 

analisada pelo Senado e não 

deve ter tempo hábil para 

AVLÇÃ O Th proximo do, 

(Manoel Ventura) 
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Economia agrava 
piora do governo 

rio ambio 

maior banco central do mundo alterou a 
avaliação que fazia da inflação. O Fed supri- 

miu a palavra “temporária” com que definia a 
inflação e avisou que no ano que vem vai acele- 
rara retirada dos estimulos ecomeçar a subir os 
juros. Haverá pelo menos três altasnas taxas, Es- 
so piora muitoo cenário para a economia brasi- 
leira, que já está enfrentando dificuldades com 
um governo que tem perdido apoio político, 
apús três anos de desastrada condução do país. 
Ontem o Banco Central brasileiro anunciou 
que pelos seus cálculos a economia encolheu 
04% emoutubro, na vésperao IBGE avisouque 
o setor de serviços calu 1,2%, 

A economia será um dos grandes temas da 

eleição do ana que vem, e ela não vai nada 
bem. Os indicadores mostram que o pais con- 
tinua estagnado, sem capacidade de voltar a 

crescer. Há uma sequência de números nega- 
tivos até outubro: a indústria cai há seis meses 

, 0 comércio, há três, e os serviços, há 
dois. A renda teve uma queda histórica. Após 
dais trimestres com o PIB no vermelho, o que 
é umia recessão técnica, o pais pode novamen- 
te ter uma contração no último trimestre des- 
te ano, O efeito da mudança da política mone- 
tária americana sobre um pais com problemas 
fiscais como a Brasil é o enfraquecimento da 
sua moeda. Por isso, o dólar ontem rompeu 
novamente a casade R$ 5,70. 
A popularidade de Bolsonaro caiu forte- 

mente pela última pesquisa Ipec. Os riscos 
fiscais devem aumentar, diante disso, por- 
que ele tomará decisões cada vez mais po- 
pulistas para tentar reverter o quadro ad- 
verso, Só nessa trapalhada da PEC dos pre- 
catórios o governo abalou a credibilidade 
de três âncoras fiscais de uma vez: mudou à 
regra do teto de gastos, institucionalizou o 
calote no pagamento de dividas judiciais e 
abriuuma brecha na Lei de Responsabilida- 
de Fiscal ao criar despesa permanente sem 
compensação de receita. E tudo isso para 
acabar como Bolsa Família, criado pelo ex- 

presidente Lula, que está isolado na dian- 

teira em todas as pesquisas. O governo cri- 

ouno lugaro Auxílio Brasil, que é confuso e 
improvisado. Mas dado que o Congresso 
deu a Bolsonaro o que ele queria, agora O 
presidente quer aumentar os salários dos 
policiais federais. E. claro, o Ministério da 

Economia |á pediu uma reserva de dinheiro 
no Orçamento para atender ao presidente. 
O economista-chefe da MB Associados, 

Sérgio Vale, lembra que até houve uma agen- 
da positiva no ano, com 

Piora da mudanças como a inde- 
economigafetaa pendência do Banco 

popularidadede — Centraleaaprovaçãodo 
Bolsonaro e marco do saneamento. 
aumenta o risco Mas os eleitos positivos 

de populismo dessas reformas Joram 

fiscal no ano anulados pela quedados 
eleitoralde 2022 pilares fiscais, na ma- 

croeconomia, 

— avanço micro se perde no meio da insta- 
bilidade macroeconômica que o próprio go- 
vemo construiu, À política fiscal foi o pior do 
ano. À quebra da regra do teto matou qualquer 
coisa positiva para 2021 —explicou Vale, 
O ano legislativo termina com mais uma 

demonstração de fraqueza de Bolsonaro, 

que foia vitória do senador Antonio Anasta- 
siaparao TCU, A derrota do governo foi du- 
pla. O então lider, Fernando Bezerra, teve 
sete votos, porque o filho 01, senador Flávio 

Bolsonaro, articulou para a senadora Katia 

Quinta-era 16.12 2021 | O GLOBO 

Abreu, levando-a até para falar com o presi- 
dente. Mas, com tudo isso, Katia teve 19 vo- 

tos. Bezerra, o que ficava vermelho e altera- 

donaCPI para adelendera indefensável Bol- 
sonaro, entregou o cargo de lider, Já o presi- 
dente do Senado, Rodrigo Pacheco, articu- 
lou o tempo todo por Anastasia e foi dormir 
vitorioso. O que essas cenas de plenário 
mostram é como o governo está fraco. 
A pesquisa do Ipec é extraordinariamente 

favorável ao ex-presidente Lula, Se a eleição 
tosse hoje ele ganharia no primeiro turno. 
Mas há um longo caminho até outubro de 
2022. O que impressiona os pesquisadores é 
o fato de que mesmo com listas de candidatos 
diferentes o quadro permanece o mesmo. 
A economia não tem apenas mimeros ne- 

gativos, ou sinais que o mercado financeiro 
considera ruins. Para a população também 
ela é concretamente desfavorável. O des- 
conforta econômico provocado pela infla- 
ção em dois dígitos, estagnação do cresci- 

mento e alto desemprego vai continuar se 
refletindo na péssima avaliação do desem- 
penho do presidente. 
E éfato Tudo o que houve de negativo foi pio- 

rado por causa do governo. À pandemia, a re- 
cessão e a pressão inflacionária externa poder 
am ter sidoatenuadas sea administração Bolso- 
naro não fosse o pior dos complicadores que os 
brasileiros enfrentam nestes três longos anos, 

China anuncia fim do 

embargo à carne bovina, 
mas val taxar suinos 
Notícia puxa ações de frigoríficos brasileiros, e Minerva salta 

11,19%. Tarifas sobre cortes de porco passarão de 8% para 12% 

MARCELO KINDO, FERNANDA 

TRISÓ TIO, JULIA ROMA 
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poser de mais de três me- 

ses suspensas devido a 
dois casos atípicos do mal da 
vaca louca, as exportações de 

came bovina do Brasil para a 
China voltaram a ser autori- 
zadas. À notícia foi publicada 
ontem nosite da Administra- 

ção Geral de Altândegas da 

China (GACC, pela sigla em 
inglês), responsável pela fis- 
calização sanitária dos pro- 

dutos que entram no país. 
A liberação traz alívio para 

Os exportadores, Cu dDoOm= 

panhavam com ansiedade as 
consultas técnicas mantidas 
nas últimas semanas entre 
representantes dos dois pal- 

ses. O setor foi pego de sur- 
eo com a suspensão pro- 
ongada, já que a expectativa 

inicial era de que ela duraria 
no máximo duas semanas, 
como ocorrera em 2019, 

As exportações para a Chi- 

na foram suspensas em 4 de 

setembro, depois de serem 
identificados dois casos atipi- 

cos de encefalopatia espongi- 
torme bovina (EEB, nome 
técnico do maldavacalouca), 
umem Belo Horizonte e o ou- 
tro em Nova Canaã do Norte 
(MT). Começaram, então, in- 

terisas negociações entre téc- 
nicos das dois países. 

ORIENTAÇÃO ÀS EMPRESAS 
Em nota conjunta, os minis- 
térios das Relações Exterio- 
reseda Agricultura expressa- 
ram a satisfação do governo 
brasileiro com o tim do em- 
bargo. E lembraram que, 
mesmo com a suspensão dos 

embarques, as exportações 
decarnebovina paraChinajá 
somam US$ 3,87 bilhões es- 

te ano, o que representa 46% 
das vendas globais do produ- 
ta Em 2020 foram US$ 4,04 
bilhões, ou 48% do total. 

— E uma boa notícia po 
setor, ue é o princi 

ne bovina brasileira — disse 
José Guilherme Leal, secretá- 
rio de Defesa Agropecuária 
do Ministério da Agricultura. 
Os próximos passos, se- 

gundo ele, envolvem a orien- 
tação dos exportadores brasi- 

leiros, Nasnegociações entre 
os dois países, ficou acertado 

que a China comprará a car- 
ne já produzida no Brasil, 
mesmo durante o embargo. 
A exigência é que o certifica- 
do sanitário seja emitido a 
partir de 15 de dezembro, 
A notícia do fim do embar- 

go puxou as ações dos frigori- 
icos brasileiros. Os papéis 
ordinários (ON, com direito 
avoto) da Minerva saltaram 
11,19%. JáasaçõesON daJBs 

e da BRF avançaram 2,44% e 
1,09%, respectivamente. 

A exceção ficou por conta 

dos papeta ON da Marfrig, 
que cederam 1,32%. 
Para o analista de Research 

da Ativa Investimentos, Sérgio 
Berruezo, a notícia da libera- 
ção é positiva para as empresas 

brasileiras, jáqueo embargo se 

estendeu por mais tempo do 
que o mercado esperava. 
Ele observa que a reação 

mais forte da Minerva é natu- 
ral, já que esta tem exposição 
maior ao mercado chinês: 
— À Minerva basicamente 

tem suas plantas na América 
do Sul e exporta majoritaria- 
mente paraa China. Ao con- 

Negociação. Acordo prevê que China comprará a came (à produzida, desde que certificado seja posteror a 15 de dezembro 

trário de Marfrig e JBS, não 
tem operações nos Estados 
Unidos. 

Em fato relevante ao mer- 
cado, a Minerva afirmou 
que retomará deimediato as 
operações de abate e produ- 

ção para o mercado chinês, 

“NÃO IMPEDIRÁ EXPORTAÇÃO" 
Por outro lado, a China vai 
elevar a tarifa de importação 
sobre grande parte dos pro- 

dutos de carne suína a partir 

de 1º de janeiro de 2022. Se- 
gundo informe do Ministé- 
rio das Finanças, divulgado 
também ontem, será reto- 

mada a tarifa de 12% para o 
grupo-de nações mais favore- 
cidas, que inclui o Brasil, 

Pequim havia reduzido es- 
sa tarifa para 8% em 2020, 
devido a um surto de peste 

suína africana que dizimou 
os rebanhos chineses. Ágora, 
a avaliação é que houve mu- 
danças de oferta e demanda 
em âmbito interno que justi- 
ficam a elevação das tarifas, 
No ano passado, por causa 

disso, o Brasil liderou as ex- 
portações de gado suíno para 
Chinae Hong Kong em 2020, 

no total de USS 890 milhões. 
Apesar do volume expressi- 

vao exsecretário de Comeér- 
cio Exterior Welber Barral afir- 
ma é ndo haverá impacto 
significativo para as exporta- 
ções brasileiras. Segundo ele, 

os mais afetados são EUA e Eu 
ropa, mais dependentes das 
vendas de came suína, 

Para o assessor técnico de 
pecuária de corte da Confe- 
deração da Agricultura e Pe- 
cuáriade Brasil(CNA), Rafa- 

Impacto para exportadores com suspensão de vendas chega a US$ 1,5 bi 

ES ligadas ao agrone- 

gúcio e ao comércio exte- 
rior estimam que o embargo 
chinês à carne brasileira te- 
nhacausado prejuizo de cerca 
de US$ 1,5 bilhão, A Associa- 
ção de Comércio Exterior do 
Brasil (AEB). nomeês passado, 
chegou a estimar perdas em 
tormode US$ 2 bilhões, consi- 
derando quatro meses de em- 

barpo, mas refez o cálculo 

após a suspensão deste. 
Jáa Confederação de Agri- 

cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) projeta perdas de 
US$ Ló bilhão. 
A Associação Brasileira de 

Frigoríficos (Abrafrigo), 

por Sid VEZ, estima que em 

outubrode 2021, noaugedo 
embargo, houve queda de 
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43% no volume e de 31% da 

receita das exportações. 
O ex-secretário de Comér- 

cio Exterior Welber Barral 

não tem um cálculo preciso 
sobre as perdas. Mas avalia 
que o impacto foi atenuado 

pela decisão da China de per- 

mitir a entrada de caes que 
haviam sido em embarcadas 
antes do veto. 

já o Ministério da Agricul- 
tura se mostra mais otimista. 

— Ano passado, exporta- 
TEMOS para Li] mundo pouco 

mais de US$ 8 bilhões em 
came bovina, e cerca de USS 
4 bilhões foram paraa China. 

Neste ano. o resultado seria 

parecido. Acreditamos que, 
se houver alguma diferença, 
não será superiora 2% —afir- 

mou Orlando Leite Ribeiro, 
secretáriode Comércio e Re- 
lações Internacionais do Mi- 

nistérioda Agricultura. 

APOSTA NO ANO NOVO CHINÊS 
Ainda assim, diz, o prejuízo 

foi grande nos meses seguin- 
tes ao embargo, Segundo 
Barral, os frigorificos segura- 
Cura ch estoque, na Es do: 

de melhora rápida do cená- 
no, o que não aconteceu. Em 
novembro, por exemplo, 

houve queda de 50% nas ex- 

portações de carne bovina, 
ante igual periodo de 2020, 

— Eles (frigoríficos) não de- 
sovaram estoque no mercado 
brasileiro, vimos que não teve 
queda de preços. Havia ex- 
pectativa de que o embargo 

fosse liberado a qualquer mo- 
mento, houve muitas pro- 
messas do Ministério da Agri- 

cultura — disse Barral. 
O impacto do embargo nos 

lucros futuros foi mensurado 
pela AEB, que prevê fatura- 

mento de R$ 63.2 bilhões para 
o setor em 2022, contra R$ 
538bilhões este ano. Mas, sea 

el Ribeiro de Lima Filho, a 
China continuará precisan- 
do importar carnesuina, por- 

que não atingiu o patamar de 

produção anterior crise. 
A alta na tarifa não é boa 

notícia, mas também não é 

um desastre para o Brasil, 
diz José Carlos Haosknecht, 
sócio-diretor da MB Agro: 

— Vai reduzir um pouco o 
preçodacarne aqui no Brasil, 
mas não é algo que vai impe- 
dir a exportação para lá, 

Para Barral, não é coincidên- 
cia a alta das tarifas sobre sui- 
nos ser anunciada no mesmo 

dia do fim do embargo à cane 
bovina. Masele nãocrava a ra- 
zão dos anúncios simultâneos. 

Para o Ministério da Agri- 

cultura, “a medida chinesa é 

compatível com as normas in- 
termacianais” de comércio. 

suspensão tivesseocorrido an- 

tes ovalor q ano que vem 

seria de R$ 74,26 bilhões. 
Barral, porém, acredita que 

à setor deve retomar à pala- 

mar de faturamento anterior 

ao embargo já no primeiro se- 
mestre de 2022. 0 vice-presi- 

dente da AEB, Arthur Pimen- 

tel, aposta no Ano Novo chi- 
nês, em fevereiro; 
— O feriado vai demandar 

muita proteina animal, e 
vãoapostarnacamebovina. 
Mas José Carlos Hauskne- 

cht, sócio diretor da MB 
Agro, tem dúvidas: 
— Não é possível recupe- 

car em curto prazo 6] que Sã 

deixou de exportar, porque 
não tem tempo nem carne 
suficiente para isso. 
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Com PEC aprovada, governo terá R$ 106 bi a mais 
Câmara conclui votação da proposta que vai viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 e outros gastos carimbados 
no Orçamento. Análise do texto durou cinco meses e terminou com resultado favorável aos planos do Executivo 

MANEL VENTURA 
musa) cartada opiaos qm be 
mm 

AS: cinco meses de polê- 
RICAS, di Congresso Con 

cluiu a votação da Propostade 
Emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios, que vi- 
abiliza o Auxilio Brasil de R$ 
400 no próximo ano, vitrine 
eleitoral do presidente Jair 
Bolsonaro. No total, o projeto 

libera um gasto de R$ 106 bi- 
lhões no Orçamento de 2022. 
A análise foi finalizada após 

a Câmara concluir a votação 
da parte da PEC que limita o 
pagamento de precatórios, 
despesas do governo decor- 
rentes de decisões judiciais. O 
texto foi aprovado ontem em 
segundo tumo por 332. votos a 
favor e 141 contrários. 
A PEC acabou sendo divi- 

dida em duas, validadasago- 
ra por Câmara e Senado. A 
primeira parte do texto já 
entrouem vigor, abrindo es- 
paço de R$ 62 bilhões no 
Orçamento de 2022 ao mu- 

dar o teto de gastos (regra 
que impede o crescimento 
das despesas da União). 
As partes alteradas pelo 

Senado foram votadas e 
aprovadas pelos deputados. 
Ao limitar o pagamento de 

precatórios, essa segunda 
parte da PEC, agora avaliza- 
da pela Câmara, abre um es- 

paço de R$ 44 bilhões, 
A aprovação coloca um pomn- 

to final na novela iniciada em 
julho, quando o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, fa- 

lou que o Orçamento de 2022 
seria atingido por um “meto- 
ro”. Ele se referia à necessidade 
de pagar R$ 891 bilhões, 
62,8% sobre o registrado em 
2021 para estas despesas, em 
precatórios no próximo ano, 

avaliando que isso impediria 
pagar um Auxílio Brasil —na 
época, R$ 300. 

— À PEC dos Precatórios 
garante o Auxílio Brasil, que 
é o mais importante avanço 
social do país — disse o lider 
do governo, deputado Ri- 
cardo Barros (PP-PR). 

UM PONTO REJEITADO 

O governo mandou ao Con- 
gresso, então, uma PEC para 
parcelar os precatórios em 

dez anos, num movimento 
que gerou forte turbulência 
nos mercados e contestado 

por especialistas. O Con- 

gresso alterou a proposta e 
criou um limite para os pre- 
catórios até 2026. Além dis- 

so, mexeu no teto de gastos, 

levando a uma debandada 
na equipe de Guedes com a 
saida de secretários ligados 

ao Orçamento. 
A mudança no teto foi arti- 

culada pela área política do 

4 

Fim dz novela. Câmara terminou ontem, em segundo turno, votação da PEC que adia pagamento de precatórios 

governo, que via uma chance 
de aumentar gastos com in- 
vestimentos e obras em ano 

eleitoral. O Senado, então, 
decidiu carimbar os recursos 

da PEC ao determinar que o 
espaço orçamentário aberto 
pela medida só poderá ser 

usado para pagar o Auxílio 
Brasil e para despesas obriga- 
tórias do poverno federal, co- 
mo aposentadorias e pensões. 

Durante a votação de on- 
tem,a Câmara rejeitou ape- 
nas um ponto alterado pelo 

Senado. Os deputados fo- 

ram contra um calendário 

criado pelo Senado para o 
pagamento dos precatórios 

do Fundef (antigo fundo da 
educação básica) com data 
especifica para depósito. Os 
precatórios do Fundef so- 

mam R$ 17 bilhões e são 

destinados principalmente 
aos estados da Bahia, Per- 

nambuco, Ceará c Amazo- 

nas, todos adversários do 
presidente Jair Bolsonaro. 
O Senado estabelecera 

um calendário de paga- 

mento desses precatórios, 

garantindo que o dinheiro 
chegaria em abril de 2022, 

apedido dosgovern ras: 

O acordo fechado na Cà- 
mara é para que esses pre- 
catórios não sigam esses 

calendários e sejam pagos 
ao longo do ano, 
Deputados aliados ao go- 

vercoo não urriaro Ver Us 

cofres de governadores 
oposicionistas cheios às 
vésperas da eleição. 

Câmara cria 'BR do Mar' e muda navegação de cabotagem 
Projeto de lei, que agora só dependente de sanção presidencial, permitirá operação de navios com bandeiras de outros países 

Câmara aprovou ontem 0 
projeto de lei chamado 

pelo governo de "BR do Mar” 
com o objetivo de abrir a na- 
vegaçãocosteiraentre portos 
nacionais (cabotagem) e re- 
duzir a dependência do 
transporte rodoviário. Já 

aprovado pelo Senado, o tex- 

to segue parasanção do presi- 
dente Jair Bolsonaro 

Entre as propostas, estã a 

permissão para à E SA 

de navios com bandeiras de 
outros países, numa tentati- 
va de reduzir o custo desse 

transporte de cargas. O tex- 

to libera progressivamente 

ouso de navios estrangeiros 

na nRavegaç do entre portos 

nacionais sem a obrigação 
de contratar a construção 

de embarcações em estalei- 

ros brasileiros. 
Jáapartirda publicação da 

futura lei as empresas pode- 

rão afretaruma embarcação 

d Casco Tu, OU Seja, alugar 

um navio vazio para uso na 

navegação de cabotagem. 
Depois de quatro anos de 
uma transição, o afretamen- 

to de navios estrangeiros se- 
rã livre. Assim, depois de 
um ano da vigência da lei, 
poderão ser dois navios; no 
segundo ano de vigência, 
três navios; e no terceiro 

ano da mudança, quatro na- 

vios. Dai em diante, a quan- 
tidade será livre observadas 
condições de segurança de- 

tinidas em regulamento. 
No Brasil, esse tipo de na- 

vegação responde por 11% 
do transporte nacional de 

cargas. À discussão sobre 

ampliação desse mercado 

Entenda as 
mudanças 
na Constituição 

> Otextoapro-  tefodegastose 

vado limitão 40% serão 

pagamentode paposem 2022. 

precatórios ao 

valorexecuta > Otextocolo- 
doemP016/(RS  canaConstitui- 

30.3 bilhões), ção o Auxilio 
reajustadopelo Brasil que 
IPCA Aestima:  deixadeter 

tvaéqueoteto caráter tempo- 

seia de quase rárice passa a 

R$453bilhões serpermanen- 
no ano que te. "Todo brasi- 

vem. Terão leiro em situa- 

prioridade no cão devulnera- 
pagamentodos bilidade social 

precatóriosos terádireitoa 

de pequeno uma renda 

valor, que básica familiar, 

equivalamaate garantida pelo 

60 salários poder público 

minimos (R$ em programa 
GE mil), entre permanente de 

outros. transferência 

derenda. cujas 

> Precatórios normas erequi- 
do Fundef aitos de acesso 

(antigo fundo serão determi- 

daeducação nados emiei, 
básica). devidos observadaa 

aestados e legislação fiscal 

municipios. ecrcamenta- 

ficarão fora do ria dizo texto, 

ganhou força no país após a 

paralisação dos caminho- 
neiros, em 2018, quando a 
tabela do frete aumentou o 

preço do transporte rodovi- 
ário, principalmente nas ro- 
tas Nordeste-Sudeste. 
Sob o governo Jair Bolsona- 

ro, o projeto foi batizado de 

“BR do Mar”. Aabertura para 
embarcações estrangeiras 

pretende facilitar a entrada 

de novas empresasno merca- 
do e ampliar a concorrência 
no setor, já que essa medida 

pode reciuzir custos operaci- 
onais. (Manoel Ventura) 

Para reajuste de policiais, 
governo quer separar R$ 2,5 bi 
Estratégia da Economia é fixar teto para evitar aumentos generalizados 

governo deve pedir ao 
Congresso para reser- 

var recursos da ordem de 
R$ 2,5 bilhões no Orça- 

mento de 2022 para conce- 
der reajustes salariais. O 
valor deve ser usado majo- 
ritariamente (se não total- 

mente ) para aumentar às 

vencimentos das forças de 

segurança federais. 
Por determinação do 

presidente Jair Bolsonaro, 

O governo prepara um rea- 
juste para integrantes da 
Polícia Federal, da Polícia 

Rodoviária Federal é do 
Departamento Penitenci- 
ário Nacional (Depen) e 
de carreiras do Ministério 
da Justiça. 
O pedido que será enca- 
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minhado ao Congresso não 
deve estabelecer as catego- 
rias específicas que recebe- 

rão o reajuste. O objetivo é 
reservar o espaço no Orça- 
mento do próxima ano para 

esse fim. 

A estratégia do Ministé- 
rioda Economia é fixar um 

valor como teto para D& DE- 

ajustes, de R$ 2,5 bilhões, 
eevitarqueseja concedido 

um aumento generaliza- 

do. Técnicos da pasta de 

Paulo Guedes são contra O 
reajuste para policiais, 
mas essa foi uma determi- 
nação de Bolsonaro, que 

disputará a reeleição em 
2022 pelo PL, 
Com isso, ao pedir uma 

Nlbi 
Valor, emreais, previsto pelo 
Ministério da Justiça para 
reajustes na segurança 
Número esta sendo negociado 

portécnicos da pasta e-do Minis- 
tório da Economia, que prevê um 

total inferior a ser separado para 

os aumentos: R$. 2,5 bilhões. 
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reservade R$ 2,5bilhões, a 
Economia espera impedir 

que outros reajustes sejam 
concedidos. O governo de- 
ve encaminhar um oficio 
ao Congresso fazendo a so- 
licitação (como já fez em 
qutras duas ocasiões neste 
mês), que pode ser acatada 
pelo relator do Orçamento, 
deputado Hugo Legal 
(PSD-RJ). 

DISCREPÂNCIA 
Como O GLOBO mostrou 
nesta terça-feira, o Ministé- 

rio da justiça desenhou uma 
proposta de reajuste com 
impacto de R$ 11,1 bilhões 
ao longo de três anos, entre 

2022. e 2024. 

De acordo com as plani- 
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lhas da Justiça, no total, o 
Impacto seria de R$ 2,81 

bilhões em 2022: R$ 4,13 
bilhõesem 2023;c R$4,16 
bilhõesem 2024. Nogeral, 
haveria aumento de gasto 

total de 37,9%. Essa conta 
também considera um 
COnDCUurso para O Depen, 

cujos dE Copie a 
ser chamados de policiais 
penais. 

Ou seja, o pedido de re- 

serva de recursos da Eco- 

nomia é menor que as esti- 
mativas do Ministério da 

Justiça. Isso ocorre porque 

os percentuais de reajuste 
e as definições das carrei- 
ras ainda estão sendo fe- 

chados entre as duas pas- 
tas, (Manoel Ventura) 
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Sem vermelho ENE 
e com flexões, 

a nova cultura 

militar da Caixa 
Em palco, presidente do banco conta 

exercício de funcionários, e entidades 

de classe denunciam assédio moral 

GERALDA DOCA E INGRID RIBEIRO 
eCoarris ogdaba córr br 
Bias 

urante um evento de fim 

de ano da Caixa Econâmi- 
ca Federal em Atibaia, no inte 

rior de São Paulo, o presidente 

da instituição, Pedro Guima- 
rães, colocou ontem funcioná- 

rios para fazer exões de bra- 

ço O gesto é parecido com o já 
teito pelo presidente Jair Bol- 
sonaro em algumas ocasiões. 
Porém, ao contrário do presi- 

dente, ele não faz o exercicio 
junto, o que, segundo especia- 

listas, pode ser uma prática hu 

milhante questionável na Jus- 
tiça. Funcionários também 

denunciam pressões para não 

usarvermelho no trabalho. cor 

associada ao PT. 
Nas redes sociais, Guima- 

rães divulgou que “350 princi- 

paisexecutivos” do banco esta- 
Caim presentes na cenmánia, 

Em um video divulgado pelo 

portal Metrópoles, ao qual O 
CLOBO também teve acesso, 

cerca de dez pessoas, entre di- 
retores e vice-presidentes da 
Caixa, aparecem fazendo dez 
flemões, 
— Sete, oito, nove, dez. Tá 

bom — diz Guimarães, que 
não fez os exercícios. 

ESTRELINHAS 
Nos quartéis, “pagar flexão” 
costuma ser uma ordem co- 
mum, mas, para evitar *hu- 

milhação”, quem manda 
também faz o exercício. Foi 

oque Bolsonaro fez nas oca- 

smesem que imitou esse ato 
militar. Em junho de 2019, 
Bolsonaro desafiou o gover- 

pador de São Paulo, João 

Doria, e outros presentes 

em uma cerimônia a fazer 
dez Hexões de braço. 

Em outro video, o chefe da 
Caixa pede para servidores da- 
rem “estrelinhas”, movimento 

leito principalmente por atle- 

tas da ginastica artistica. 
No palco, uma ginasta 

aparece ensinando os funci- 

onários a fazer o exercício. 
Constrangida, uma funcio- 
nária até tenta executar o 

passo, mas desiste logo em 

seguida, IResmocom incen- 

tivo de Guimarães, 
— Vai lã — disse o presi- 

dente da instituição. 

Depois, mais um bancário 
se estorça para dar “estreli- 

nha” em meio às insistidas 

de Pedro Guimarães, mas 
ele desiste. No fim, um ter- 

ceiro servidor faz o movi- 

mento, seguido por aplau- 

sos da plateia. 
Às cenas provocaram re- 

volta em integrantes do Sin- 

dicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Rancári- 
os e Financiários do Muni- 

IR: Senador propõe correção da 
tabela, que isentaria 19 milhões 
Projeto independente apresentado por Ângelo Coronel eleva limite a R$ 33 mi 

FERNANDA TRISOTTO 
damas Irituorhabiso agisão com br 
Bias 

senador Ângelo Coranel 
(PSD-BA) protocolou 

ontem novo projeto de lei 

que reajusta a tabela do Im- 
posto de Renda da Pessoa Fi- 
sica (IRPF jeampliao limite 
de isenção para R$ 3,3 mil 
ante os atuais R$ 1,9 mil, 
conforme O GLOBO já ha- 
viaadiantado. 
De acordo com o senador, 

19 milhões de pessoas, entre 
os 32 milhões de contribu- 
intes, estarão isentas. As 
mudanças teriam um im- 
pacto fiscal de R$ 35 bilhões 
ao ano. 
Coronel é o relator da pro- 

posta que reforma o IR no 

Senado, mas já havia sinali- 
zado que engavetariã o texto 

aprovado pela Câmara por 

considerar as mudanças na 

tributação de empresas e di- 
videndos muito ruins. Por 

isso decidiu apresentar um 

projeto independente para 
corrigir o IRPF, 

FIMDA ALÍQUOTA DE 7,5% 
Além de ampliar o limite de 
isenção para R$ 3,3 mil, 
equivalente a três salários 
minimos, O senador tami- 

bém reajustou as demais fai- 
xas da tabela. 
“Essa proposta implica 

aumento de aproximada- 
mente 68% no limite de 
isenção, fazendo também 

com que as rendas atual- 
mente tributadas à aliquota 
de 7,5% fiquem isentas (até 
R$ 3.300,00 mensais), o 

que eleva para mails de 19 

milhões o universo de pes- 

soas físicas isentas. As de- 

mais faixas de renda até R$ 
5.300 mensais também teri- 
am redução expressiva do 

imposto" escreveu. 

A proposta do senador al- 
tera a tabela do IRPF. Pesso- 

as com renda entre R$ 

3.300,01 e R$ 4.250 pagarão 
15% de imposto. Os rendi- 
mentos entre R$ 4.250,01 

até R$ 5.300 pagarão 22,5%. 
Já para aqueles que têm ren- 
dimentos superiores a R$ 

5.300,01, a aliguota será de 

7,5%. 
O texto acaba com a atual 

alíquota de 7,5%, Essas mu- 

danças passariam a valer a 
partir de janeiro de 2022. 
O senador ponderou que, 

embora sua proposta tenha 

um impacto de R$ 35 bi- 

cipio do Rio de Janeiro. Em 

nota, a categoria classificou 
a situação como “um verda- 
deiro cúmulo do absurdo” e 

afirma que pode processar 

Cuimarães. 
“Eumavergonha oque es- 

te Pedro Guimarães está fa- 

zendo com à imagem da 
Caixa. Ele está expondo os 
bancários ao ridiculo, obri- 

gando os empregados auma 

cena humilhante para aten- 
der a seus projetos pessoais 

e políticos”, criticou Paulo 

Matileti, diretor do sindica- 
to Fluminense de bancários. 
Segundo a associação, ban- 

cários do Rio de Janeiro estão 

proibidos de ir ao trabalho 
com roupas vermelhas. 

—Foram às próprios funcio- 

nários que denunciaram. Es- 
sas imagens mostram o absur- 
do que é essa gestão do presi- 
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dente da Caixa, Pedro Guima- 

nes —disse o diretor do Sindi- 
cato dos Bancários de São Pau 

ka, Dionísio Reis Siqueira. 

Ele destacou que a entida- 

de pretende anexar as ima- 
gens à denúncia encaminha 

da ao Ministério Público por 

assédio moral ou entrar com 
uma ação específica, 
Siqueira diz que, segundo 

relatos dos funcionários da 

Caixa, foi proibido usar ver- 
melho no evento. Mas não 
existe uma ordem formal. 

Funcionários do banco esta- 
tal, sob sígila, confirmam que 
Pedro Guimarães faz questão 

de deixar claro que não posta 

que secretárias, assessoras € 
funcionários usem vermelho, 

São críticas em tom de brin- 

cadeira, mas às vezes é conis- 

trangedor, disse uma pessoa, 
que conta que Guimarães 

IRPF. Ângelo Corone! argumenta que arrecadação maior compensará custo fisca 

lhões anuais, o aumento da 

arrecadação compensa d 

muança. 
“Cabe, contudo, ressaltar 

que o crescimento estrutu- 

ral da arrecadação do Im- 
posto de Renda, advindo da 

inflação e de recuperação 

econômica pós-pandemia, 
segundo a Secretaria de Po- 
lítica Econômica do Minis- 

tério da Economia, promo- 
verá um aumento dearreca- 

dação de R$ 60 bilhões anu- 
als , escreveu. 

O projeto aprovado na Cá- 

mara previa a elevação da 

laixa de isenção para R$ 2,5 
mil. Além disso, reduzia as 
alíquotas da Imposto de 

Renda da Pessoa jurídica 

(IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Liqui- 

do, além de prever a taxação 

de dividendos em 15% 
Essas medidas desagradam 

estados e municipios, que ale- 

gam perdas nós fundos de 

participação, além de resis- 
tência de alguns setores eco- 

númicos, e foram amplamen- 

tecriticadas pelo relator. 

BC americano vai acelerar ritmo de alta dos juros 
Mercado já projeta 3 elevações no ano que vem, o que faz dólar comercial atingir R$ 5,70, maior patamar desde abri 

STEPHANIE TÚNDO 

EVITORDA COSTA” 

etoriirris doado corr br 

DL AL DT 

Federal Reserve (Fed, o 
banco central america- 

no) sinalizou ontem que deve 
acelerar o ritmo do aperto 
monetário nos Estados Uni- 
dos e subir a taxa básica de ju- 

ros mais rapidamente do que 
cesperado, Com issa, no mer- 
cado de câmbio brasileiro, o 

dólar comercial fechou em al- 

ta de 0,21%,a R$ 5,7055 — a 

maior cotação desde 13 de 
abril, quando atingiu R$ 5,71. 

Nem um leilão de US$ 950 
milhões, feito pelo Banco 
Central, impediu a valoriza- 

cão da moeda americana. 

A perspectiva de aumento 
dos juros nos EUA, somada à 

aversão global a riscoeásin- 

certezas políticas no Brasil 
para 2022, faz crescer a pro- 
cura pelo dólar, o que afeta 

as economias emergentes. 
Como já era esperado pe- 

los analistas, osmembrosdo 

Fed aceleraram o cronogra- 

ma da redução dos estimu- 
los à economia, o chamado 
tapering, e mantiveram a ta- 

xa básica de juros na pata- 
mar entre zero e (0,25%. A 

decisão foi unânime. 

'TAPERING' 
Par outro lado, o Fed simali- 

zou, nas projeções divulgadas 
após a reunião, que chegaria a 
0,9% em 2022, passando a 
1,6% no ano seguinte e 2,1% 

em 2024. Em setembry, aúlti- 
ma regem que essas estimat 

vas foram apresentadas, esses 

patamares eram de 0,3%, 1% 

e 1,8%, respectivamente. 
Segundo analistas ouvidos 

pela Bloomberg, no ano que 

vem poderia haver três eleva- 
ções nos juros. O objetivo é 
conter a inflação: o Fed tem 

uma meta de 2% ao ano. 

Em novembro, o indice de 
p DEços dO CONSUNA dor 5 1h ni 

Powell. “À Pe 
ecorommaesta E) 
progredindo 4 

na direção “a 

dopiero 

emprego” 

6.8%,0 maior em 40 anos. 
Em entrevista coletiva após 

a reunião, q presidente do 

Fed, Jerome Powell, afirmou 

que as autoridades não espe- 
ram aumentar as taxas antes 
de encerrar a processo de re- 

dução da compra de titulos. 
Serão US$ 20 bilhões a me: 
nos em títulos do Tesouro par 

mês, para USS 40 bilhões. 
— Os acontecimentos 

econômicos e as mu- 

danças no cenário 

justificam essa evo- 
lução na política 
monetária — dis- 

ETR GEE E ud RFF rd 

Azul. Segundo 

tumsionários, 

existem pressões 

paraque nõcse 

LS ro 

vermelha no 

trabalho, 

associada do PT 

queria trocar à roupa do Papai 

Noel para a cor azul em um 
evento no Espaço Cultural da 

Caixa, em Brasília. 

Para a advogada trabalhista 

Patrícia Miranda Centeno, 
colocar os trabalhadores em 

situação constrangedora, uti- 

lizando-se do posto de chefe, 
de autoridade, o que impede a 
recusa da ordem, pode resul- 

tar em ação por dano moral. 

Ospróprios funcionárioseu o 
sindicato podem entrar com 

processo contra Guimarães, 

O MP também pode abrir in- 
vestigação e entrar com ação 

civil pública. 

— Em principio, essas ima- 

gens têm tudo para configu- 
rar uma exposição vexatória 

dos trabalhadores, passível 

de dano moral — disse . 
Procurada, a Caixa nãose 

manifestou. 

Guedes: missão 
do FMI no Brasil 
será encerrada 

> O ministro Vieram aqui 

daÉconomia,  paraprever 
PauloGuedes,  umaquedade 

alirmaos on 5,7%,ea Ingla- 

tem, durante terrata cair 4% 
participação Nós caímos 

emeventocom 4% alnglater- 

empresários ra, 2.7%, Acha- 

naFiespquea  mosmelhor 
missão do eles tazerem 

Fundo Monetã-  previsdesem 

ro Internacio- outro lugar — 

nal(FMijserá  atirmouGue- 
encerrada. des, soh aplau- 

sos daplateia 

> — VOU CEZer, 

atécombelica > Guedesdisse 

deza, que nús que o FMI foi 

estamos dis- importante no 

pensando o passado, mas 
FMI. Elesestão alirmoujáter 

aquihabastan- — assinadoofim 

tetempo havia  dacooperação 
bastantedese-  quejustilicaa 

quilibrio. E eu presença de 

assinei: pode representantes 

voltar, pode do FMI. (Sérgio 
passearlátora Rio) 

se Powell. — A economia está 
progredindo rapidamente na 
direção do pleno emprego. 

O estrategista-chete do 
Modalmais, Felipe Sichel, 
lembra que as três altas de 

juros representam uma me- 

diana do compilado das ex- 
pectativas dos membros do 
banco. Portanto, não neces- 
sariamente vão ocorrer. 

O estrategista do Modal 
acredita que a primeira alta 

das taxas podeocorrer ainda 

em março, quando se espera 
o fim do tapering, a depen- 
der dos dados de inflação e 

mercado de trabalho: 

— Acreditamos que a dis- 
cussão vai ser entre março e 

junho do amo que vem. 
O Ibovespa avançou 

0,63%, aos 107431 pontos. 
*Com Bloom berg News 
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Após fusão com Localiza, marca 
Unidas terá de ser vendida 
Cade aprova união entre empresas de aluguel de automóveis, mas com 
restrições. Mercado reage bem, e ações das companhias fecham em alta 

GABRIEL SHINOHARA, JOÃO SORIMA MET 

VITOR DA COSTA E STEPRANIE TONDO 
eco lafegobo cor ba 
Es asdok, SÃO PAOLO Rob 

Conselho Administrativo de Dele- 

sa Econômica (Cade) aprovou 
com restrições o acordo de fusão entre 
Unidas e Localiza. Uma das medidas 

acordadas entre as empresas e o órgão 
para mitigar o impacto na concorrén- 
cia da mercado foi a venda da marca 

Unidas. O mercado reagiu bem à deci- 
são, avaliando que as vantagens do ne- 
gócio superam as restrições. Os papéis 
da Unidas avançaram 443%% e os da 
Localiza, 3,13%. 

Paraos conselheiros do Cade, a apro- 
vação sem restrições seria impossivel 

em razão do impacto negativo que a 

operação poderia acarretar ao merca- 
dode locação de veículos ede gerencia- 
mento de frotas. O Cade negociou que 

as empresas se comprometessem com 
um “desinvestimento significativo” ma 
frota de veiculos, como classificou a re 

latora, conselheira Lenisa Prado. 

As exigências são maiores do que as 
negociadas pela Superintendência- 
Geral do Cade em setembro. Naépoca, 
as empresas haviam concordado em 

diminuir a frota e as agências em algu- 
mas cidades e aeroportos que têm so- 
breposição das duas empresas. 

Segundo a relatora, o órgão identifi- 
couque mesmo apósos remédios suge- 
ridos em setembro, ainda havia um nt 

vel de concentração muito preocupar 

te em alguns municipios. 
Com isso, à proposta final do Ato de 

Controlede Concentrações é maisdu- 

ra com a operação. Além da venda da 
marca Unidase de parte da frota, a Lo- 
caliza E comprometeu anão COM par 

ou participar de outras operações no 
mercado de aluguel de carros pelos 
próximos trésanos. Além disso, deve 
avisar ao Cade em caso de novas ope- 

rações nos dois anos subsequentes a 
esse triênio, À Localiza também não 
deverá criar obstáculo ao comprador 

da marca Unidas em seu relaciona- 

mento com montadoras de veiculos. 
— O remédio que foi negociado 

aqui é mais do que o suficiente para 

criar um concorrente efetivo nesse 

mercado —afirmoua relatora. 
A relatora foi acompanhada pelo 

ATUEHHE! DE LENTOS 

Vantagens. Para analistas, ganho de esca:a com à união entre as empresas supera as restrições 

conselheiro Luiz Hoftmann e pelo 

presidente do órgão, Alexandre 

Cordeiro Macedo. Divergiram a 
conselheira Paula Azevedo e o con- 
selheiro Sérgio Ravagnani. 

Paraa conselheira Paula Azevedo, 
as restrições não são suficientes pa- 
ra mitigar o impacto negativo para a 

concorrência e se caracteriza como 
uma operação de “fusão em direção 
ao monopólio”, 

NEGOCIAÇÃO COM INTERESSADOS 
Em fato relevante publicado pelas em- 
presas, elas ressaltaram que o fecha- 
mento da operação ainda não aconte- 
ceue depende ainda da aprovação pelo 
Cade do comprador dos ativos que de- 
verão ser vendidos pelo acordo, 
“As companhias informam que 

estão em processo de negociação 
com potenciais interessados e que 

permanecerão operando com auto- 
nomiae independência até o fecha- 
mento da operação” apontam. 
Em nota, a Localiza informou que a 

empresa “nascerd” em um cenário de 

alta demanda no setor e ressaltou que 
estará pronta para continuar crescen- 

Motorista tem vínculo de empregado 
com “app, diz maioria de turma do TST 

Ju!gamento foi suspenso após pedido de vista. Caso pode ser 
levado ao plenário. Se houver divergência, chegaria ao STF 

NATÁLIA ROSOO 
italia Sôuza os Gb aplobo bom br 

Masi 

* Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) formou maioria 

para reconhecer o vinculo empregati- 
cio entre motoristas e empresas como 
a Uber, Doisdos três ministros do cole- 
piado votaram a favor de admitir o vin- 
culo empregatício, mas o julgamento 
foi suspenso por pedido de vista. 
Ele teve início em dezembro de 2020 

eloi retomado ontem. Seo julgamento 

for concluído sem alteração do voto 
dos ministros que já se posicionaram, a 
decisão da 3º Turma será a primeira do 
tribunal favorável aos motoristas. 
Os ministros que votaram reconhe- 

Derari cure estão preco” hidos Ds recpui- 

silos para enquadrar o motorista como 

empregado da empresa, que, segundo 
alei são: serviço prestado por pessoa f- 
sica, pesscalidade, não eventualidade, 

subordinação e onerosidade. 
Quatro processos similares já foram 

avaliados pelas 4º e 5º Turmas do TST. 
Em todas as vezes a decisão foi favorá- 
vel à Uber, que não vé vínculo empre- 
gaticio. A plataforma classifica os mo- 
toristas como parceiros autónaimos, 

Uber. Empresa diz que provas foram ignoradas 

Nas decisões anteriores, as turmas 

do tribunal entenderam que não existe 
subordinação do trabalhador à empre- 
sauma vez que o motorista tem exihi- 
lidade para estabelecer seus horários 
de trabalho, onde vai atuar e a quanti- 
dade de clientes que quer atender. 
Como deve haver divergências entre 
asturmas da corte, ocaso pode ser leva- 

do ao plenário do TST. Dependendo do 
resultado, pode chegar ao Supremo 
Tribunal Federal (STE), de onde pode 

do: “A operação resultará na criação de 

uma plataforma de mobilidade, que irá 
alerecer soluções inovadoras que ga- 
rantam maior acesso à locação de car- 
ros à população e a empresas, além de 

proporcionar melhor experiência, co- 
modidadee conveniênciaaos clientes”, 
Para Luiz Carlos Corrêa, sócio da 

Nexpgen Capital, mesmo com as res- 

trições impostas pelo Cade, a em- 
presa que resulta do negúcio vai re- 
presentar 50% do segmento brasi- 

leirode locação de veículos. 
— Mesmo com as restrições, à 

aprovação da fusão foi bem-vista pe- 

lo mercado, já que as ações das em- 
presas estão em alta —diz Corrêa. 
Em relatório, o Credit Suisse afirma 

que a notícia é positiva. Analistas res- 

saltam as sinergias de escala na compra 
de veículos, custo de capital, conheci- 
mento cexpertise das equipes de acimi- 

nistração das duas empresas. À Movida 
passaa sera segunda dessemercado ea 
vendada marca Unidas devecriar ater- 
ceira empresa do setor. Para os analis- 

tas, a venda de parte da frota não é im- 

portante quando comparada com as 
vantagens dos ganhos de escala. 

sair decisão definitiva que sirva de ju- 

nisprudência. 
Com o vinculo de empregado, a 

empresa passaria a ser obrigada a 
garantir direitos como férias, déci- 

mo terceiro salário, FGTS e descan- 
so semanal remunerado. 
Apesar do processo ser focado no 

Uber, a decisão pode impactar ou- 
tras empresas que oferecem servi- 
ços por aplicativos, como entregas. 

O ministro Mauncdio Godinho Del- 

gado, relator do processo, votou favo- 
ravelmente ao reconhecimento do 
visculo em dezenibro de 2020.0 mi- 

nistro Alexandre Belmonte pediu, 

na época, mais tempo para analisar. 
Novota, Delgado escreveu que o ser- 

viço“não escapa. mas sofistica, a subor- 

dinação”. Além disso, o ministro decia- 
rou que o motorista “é fiscalizado per- 
manentemente pelo algoritmo”. 
Há um debate no mundo todo sobre 

que tipo de vinculo e proteção social os 
trabalhadores de aplicativo devem ter, 
Em nota, a Uber afirmou que as pro- 

vas no processo foram desconsidera- 
das e que os ministros basearam as de- 
cisões em concepções ideológicas so- 

bre o funcionamento da empresa: "A 

Uber irá aguardar o voto do ministro 
Alexandre Belmonte para se maniles- 
tar sobre a decisão, mas no momento 

cabe esclarecer que os votos proteridos 
pelos ministros Maurício Godinho e 
Alberto Bresciani, da * Turmado TST, 
representam entendimento isolado e 

contrário ao de todos os cinco proces- 
sos julgados no próprio Tribunal, o 
mais recente deles no mês passado”, 
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Ebanx compra 
Remessa Online 
por R$ 1,2 bilhão 
É a maior aquisição já feita pela start-up, que se 
prepara para abrir capital nos Estados Unidos 

O Ebanx, plataforma de 

pagamentos que está se 
preparando para um IPO 
(abertura de capital com 
lançamento de ações em 
Bolsa) nos Estados Unidos, 
anunciou ontem a compra 

da fintech Remessa Online, 

especializada em serviços 
de remessas internacionais, 
por R$1,2 bilhão. 
Com a aquisição, a maior 

de sua história, a start-up cu- 
ritibana pretende alavancar 
SELES serviços de pagamentos 

que conectam marcas glo- 
bais a consumidores latino- 
americanos, ao mesmo tem- 
puctr tur acelerad expansão 

de seus negócios. 
O Ebanx é responsável pelos 

pagamentos de serviços petit 

Spotify. Airbnb e Alibaba. 

TRANSFERÊNCIAS DE US$ 5.281 
A aquisição da Remessa On- 

line ocorre após o Ebanx ter 
recebido, em junho, um 
aporte de USS 430 milhões 

liderado pela Advent Inter- 

national, Em junho, a em- 
presa tinha concluído a 
aquisição no Brasil da Ju- 

nho, fintech que fornece so- 
luções de a adicoa paga- 
mentos, conta digital e ser- 

viços bancários B2B. 

É que, num movimentoque 
tem sido tendência entre fin- 
techs brasileiras, como o Nu- 

bank, astart-upcuritibana de- 
ve abrir capital em Bolsa nos 

EUA, Há dois meses, segundo 

informações da Bloomberg, a 
empresa entrou com um pe- 
dido confidencial de IPO nos 
Estados Unidas. 
Criada em 2012, a startup 

foi avaliada em mais de US$ 1 
bilhãoem 2019, quando setor- 

nou o primeiro unicórmio bra- 
sileiro da região Sul do pais. 
A Remessa Online, criada 

em 2016 pelo trio Fernando 

Pavani, Alexandre Liuzzl e 

Marcio William, diz ter um 
terço do mercado de transfe- 

rências de dinheiro para o ex- 
terior por clientes pessoas fi- 
sicas. Desde o lançamento, a 

empresa afirma que já reali- 

zou a transferência de mais 
de US$ 5,2 bilhões, 
Na ano passado, a fintech 

recebeu um aporte de US$ 

20 milhões liderado pela 
Kaszek Ventures. 
“Coma aquisição, expandi- 

remoso portfólio de soluções 
para nossos clientes e para os 
clientes da Remessa Online, 

especialmente em serviços 

de pagamentos internacio- 
nais B2B (entre empresas) e 
B2C (entré empresas e con- 

sumidores finais), ao mesmo 

tempo em que possibilita- 
mos que os consumidores la- 

tino-americanos tenham 

acesso às grandes marcas de 
todo o mundo”, afirmou 
Wagner Ruiz. cofundador do 

Ebanx, em comunicado da 
empresa, 

Juíza faz passeio no Hopi Hari 
para apurar indício de desvio 

Segundo inquérito, empresa que não faz parte 
da recuperação judicial pode ficar com receitas 

CAPITAL 
ENNAM &ETTI 

pensa pe range certo oe 

ma caia Trabalho preci- 

sou passar uma manhã no 
Hopi Hari para levantar sus- 
peitas de desvios de recursos 
do parque, cuja recuperação 

judicial se arrasta há seis anos. 
Oquea istrada viu in loco 
bei, anger ei 

inquérito da Polícia Civil de 

Vinhedo (SP) — ainda em an- 

damento — cpue investiga su- 

postos crimes falimentares 

praticados pelo Hopi Hari e al- 

guns de seus sócios. 
A coluna Capital teve aces- 

so ao inquérito sigiloso, que 

traz hes sobre como a in- 
vestigação começou, no fim 
de 2020.N le ano, a Justi- 

cado Trabalho loi alertada so- 
bre passíveis desvios, que, se 
confirmados, prejudicariam 
os trabalhadores que são cre- 

dores do Hopi Hari, Para 
comprovar o que vinha sendo 
relatado, a juíza Priscila Pivi 

de Almeida decidiu passar 
uma manhã no parque. 
A inspeção ocorreu em 18 

de dezembro de 2020. A ma- 

gistrada comprou dois ingres- 
sos, um chaveiro vendido em 
frente à roda gigante, duas 

garrafas d'águaem loja ao lado 
da montanha-russa e pagou 
pelo estacionamento. Todas 

as vezes em que pediu nota 
fiscal, os funcionários olereci- 
am resistência. Só depois de 
muita insistência, os docu- 

mentos eram emitidos. Em 
todas as ocasiões, as notas vi- 

nham com o CNP] do Hopi 

Hari, mas o comprovante do 
cartão de crédito, como CNP] 
da HH Consultoria. 

A empresa não está incluída 

na recuperação judicial, mas, 
segundo constata a juíza, é ela 
que suga as receitas geradas 

em compras feitas no parque, 
A Justiça do Trabalho estra- 

nhowo fato de que, nos pou- 

cos processos trabalhistas 
movidos contraa HH Consul- 
toria, todas as vezes O parque 

fez acordo para encerrá-los, a 

despeito de sua situação A- 
nanceira precária. 
“Hã lote indício de que à 

executada tenta blindar a exe- 

cução da HH Consultoria, 
sendo que ela opera no parque 
recebendo valores de ingres- 

sos, produtos e serviços, como 
constatado em vistoria judicial 
em 18/12/20, em possível 

fraude á execução trabalhista e 

à recuperação judicial” afirma 
ajuíza em decisão de março. 
A pedidoda Justiça do Tra- 

balho, o Ministério Público 
solicitou investigação à po- 
lícia, que faz seu inquérito. 
Procurado, o Hopi Hari 

não comentou. 

A recuperação judicial do 
Hopi Hari soma R$ 1 bilhão 

em dividas, das quais metade 
com o ENDES. 

Este texto folorginalmente 

publicado na coluna denegõros 

Capital,ro site do GLOBO; 

blogs .oglobo globo com/capital 



O TRANSIÇÃO VERDE 

“AMEAÇAS CRÍVEIS' 
Polícia alemã desmantela plano de extremistas 
antivacina de assassinar governador da Saxônia 

Umidade antiterror. Po iciais detêm susperto durante buscas em Dresden: em aplicativo, extremistas de dreta indicaram que tenam armas de fogao que poderiam ser usados para atos de vin'ênca 

À polícia alemã realizou bus- 

cas ontem para desmarnte- 

lar um plano de extremistas 
antivacina para assassinar Mi- 

chael Kretschmer, premier re- 

gional (cargo equivalente a go- 
vermmador) da Saxônia, acentu- 

ando preocupações cam o ra- 
dicalismo do movimento. Se- 

gundo o recém-empossado 

chanceler Olaf Scholz, o pais 

não vai tolerar uma “minoria 

de extremistas desinibidos 
que protesta contra a imumiza- 

ção anti-Covid e atrapalha o 

combate à pandemia. 

Segundo a polícia estadual 
da Saxônia, buscas foram rea- 

lizadas em cinco pontos na ci 

dade de Dresden e em outra 
propriedade no município vi- 

zinho de Heidenau. Via Twit- 

ter, os policiais disseram que 

integrantes do grupo Dresden 
Oflinevernetzung (Rede OH- 

line de Dresden), no aplicativo 

de mensagens Telegram, indi- 
caram que teriam armas de fo- 
gocarcese flechas que poderi 

am serusados para atos violen- 

tos. À polícia confiscou as ar- 
mas na operação e indicou que 
cinco homens e uma mulher 

estavam sob investigação. 

Há uma semana, as autori- 
dades haviam anunciado que 

investigavam “ameaças cri- 

veis da extrema direita contra 
Kretschmer, cujo estado tem a 

menor taxa de vacinação anti- 
Covid do pais e um dos maito- 

res indices de infecção. O pla- 
no, desvendado em uma re- 

portagem da emissora pública 

ZDE, é diretamente relaciona- 
do às políticas de combate à 

pandemia e à defesa que o pre- 

mier regional faz da vacinação. 
jornalistas do programa de 

televisão Frontal se infiltraram 

no grupo de Telegram em que 

os 103 integrantes comparti- 
lhavam teorias da conspiração 

sobre a pandemia e se organi- 

zavam cobra as vacinas, O &s- 
tadoe as medidas para conter a 
crise sanitária. Em mensagens 
de voz, alguns instavam as pes- 

s0as à Usar Armas, S€ Nedessa- 

rio” contra Kretschmer e ou- 

tros membros do seu govema. 

As ameaças foram conside- 

radas suficientemente criveis 
para que a unidade antiterror 
da polícia da Saxônia especia- 

lizada em extrema direita in- 

vestigasse mais a fundo, As au- 
toridades ainda não detalha- 

tam o que foi achado na opera- 

ção de ontem, realizada em 
conjunto com forças especiais. 

TELEGRAM NA MIRA 

Hã apelos também para que o 
Telegram seja removido das 
lojas de aplicativo da Apple e 
da Goúgle caso continue a ig- 
Norar as solicitações para aju- 

dar a rastrear conteúdos ex- 

tremistas. À plataforma, que 

se apresenta comoaltemativa 
às redes sociais mais popula- 

tes, diz que não se curva à 

“censura  povernamental, 
mas ainda não comentou es- 

pecificamente o caso alemão. 

Popular entre à oposição de 

paises com regimes auto nitári- 

os, q aplicativo vem se tornan- 
do mais popular na Alemanha 

conforme redes como o Face- 

book go Twitter apertamocer- 

coaconteúdos violentos: 

— O que acontece nos gru- 

Reino Unido registra recorde 
de casos diários de Covid-19 
Infecções dobram em menos de dois dias em algumas regiões, diz premier 

Lmbáda É óiia 

Reino Unido, onde a no- 
va variante ÔOmicron 

avança com muita velocida- 

de, alertou ontem para o au- 
mento rápido de hospitali- 

zações pela Covid-19 espe- 

cialmente na capital, Lon- 

dres. Nasúltimas 24 horas; o 

país registrou 78.610 novos 

casos, batendo um novo re- 

corde desde o início da pan- 
demia. O recorde anterior 

erade68.053,em8 de janei- 
ro. À Africa do Sul, onde à 

variante foi identificada pe- 
la primeira vez, também te- 

ve ontem à maior número 
de novas infecções diárias. 

Nesta semana, o governo 
do premier britânico, Boris 

= sd E = O 

Johnson, impós novas restri- 

ções para tentar frear o rápi- 
do avanço da Qmicron e lan- 

çou uma campanha de vaci 

nação de reforço em massa, 
com o objetivo de adminis- 

trarumaterceiradoseatodos 

os malores de 18 anos antes 

do fim do ano. 
Até agora, 45% da popula- 

ção britânica receberam a 

pos e canais no Telegram viola 
as regras da Apple e da Google 

— disse Boris Pistorhus, minis- 

tro do Interior da Baixa Saxó- 

nia, —Devemos falar comeles 

urgentemente e persuadi-los a 

parar de distribuir o Telegram. 

Até o momento, 69,06% dos 
alemães completaram o ciclo 

vacinal anti-Covid,e 72,06% 

receberam ao menos um ino- 

culante. Enquanto na região 
de Bremen mais de 85,1% da 

população já completaram seu 
ciclo vacinal, na Saxônia os to- 
talmente vacinados são ape- 

nas 59,1% —a única região 

que não chegou a 60%. 

A operação de ontem ocor- 

re em meio à quarta onda de 

Covid-19 no pais, que antece- 

ce a chegada da nova variante 
ÔOmicron, O pico fai no final 

de novembro, quando em 

média 58 mil alemães eram 

diagnosticados diariamente 
com a doença. Desde então, 

05 casos cairam para 45,9 mil, 

número ainda assim superior 
aos dos surtos anteriores. A 
média móvel demortes éhoje 
de 376, com sinais de queda. 

terceira dose, uma propor- 

ção que chega a 88% entre os 
maiores de 70 anos, disse Bo- 

ris em coletiva televisionada 

para tratar do avanço da cam 
panha. No país, 81,5% dos 

maiores de 12 anos recebe- 

ram as duas primeiras doses 
da vacina. 
O premier voltou a pedir 

que à população se vacine, 

“porque aonda da ÔOmicron 
continua arrasando o Reino 
Unido” e as infecções relati- 
vasá variante estão dobrando 

“em menos de dois dias em 

algumas regiões. 

— Temo que também este- 

jamos vendo um aumento 
inevitável dos ingressos em 

hospitais, 10% em nível naci 
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UE apresenta novos planos ambientais 
Bioco pretende que mihões de imóveis msemenergia Com mas intel pência 

MTTSDAS ME TSCHELAFESTESS 

A necessidade de controlar 

os casos, associada às incerte- 

zas sobre à Ômicron — que 

deverá ser dominante no con 

tirente europeu até omeio de 

janeiro, segundo estimativas 

da União Europeia —fez o go- 

verno anunciar no último dia 

duas medidas de restrição para 

quem rejeita as vacinas. Às re 

gras, na prática, são similares 

às de uma quarentena. 

Quem não tomar as doses 

poderá apenas ter acesso ao 

comércio essencial, sendo 
barrado de bares, restauran- 

tes ou espaços de culto e la- 

zer, por exemplo. Também 

foranu nclado que o governo 

Q 
“Não vamos tolerar 

uma minoria de 
extremistas que tenta 
forçar sua vontade ao 
resto da sociedade” 

Olaf Scholz, chanceler alemão 

onal semana a semana e qua- 

seumterço delesem Londres, 
onde os níveis de vacinação 

são mais baixos —afirmou, 

Na Africa do Sul foram re- 
gistrados 26.976 novos casos 

nas últimas 24 horas, ultra- 

passando um pico de 26485 
no inicio de julho. O mimero 
de mortos, no entanto, não 

aumentou: foram 54 nas últi- 

mas 24 horas. 

RESTRIÇÃO NA ITÁLIA 

A Itália, por sua vez, regis- 
trou 23.649 povos casos, 0 

maior número desde abril, 

fazendo o poverno endure- 

cerainda mais as condições 
de acesso ao pais para osvia- 
jantes procedentes da Uni- 

Pini 
O QREDEE 

apresentará um projeto de 

lei estabelecendo a vacina- 
ção obrigatória para funcio- 

nários da saúde e de asilos, 

por exemplo, a partir de 16 
de março. 

VIOLÊNCIA 

Desde então, os protestos 

antivacina no pnals subiram 

de tom, com ameaças e ata- 

ques contra médicos, poli- 

ticos e jornalistas, Na ter- 
ça, ocanalARD relatou que 

mais de dez políticos, insti 

tuições públicas e veiculos 
da imprensa receberam 
cartas ameaçando uma“re 
sistência sangrenta” con- 

tra as medidas, acompa- 
nhadadeum pedaço decar- 

ne pingando sangue. 
Em setembro, um centro 

de vacinação da Saxônia foi 
incendiado, um mês de- 

pois de um grupo de ativis- 

tas antivacina à protestar 

com tochas em frente à ca- 

sa da ministra do Interior 

da Saxônia. 

Em seu primeiro discurso 

ao Parlamento alemão após 

sua posse, o chanceler Olaf 

Scholz disse que há atual- 

mente no pais “a negação da 
realidade, teorias de conspi 

ração absurdas, desintor- 

mação deliberada e extre- 

mismo violento”: 

— Sejamos claros: uma 

pequena minória em nosso 
país se separou da nossa so- 
ciedade, da nossa demacta- 

cia, da nossa comunidade é 

do nosso Estado. Não só da 
ciência, mas também da ra- 

cionalidade e da razão — 

disse o social-democrata, 

que tomou posse no últi ça) 

dia 8. — Não vamos tolerar 

uma pequena minoria de 

extremistas desinibidos que 
tentam forçar sua vontade 

ao resto da sociedade. 

A Alemanha tem um movi- 

mento antivacina notoria- 

mente forte: em uma entre- 

vista ao Bild, Sebastian Fied- 

ler, especialista em seguran- 
ça do Partido Social-Demo- 

crata (SPD), estima haver 

entre 15 mile 20 mil oposito- 

res da vacina dispostos à vio- 
lênciano pais. À resistência É 

mais forte em regiões afluen- 

tes do Sul, como a Baviera, é 

áreas que integravam a anti- 
ga Alesnanha Oriental, como 

a Saxômia, 

do Europeia (UE). 

A média móvel dos últi- 

mos sete dias segue em alta 

no país, tanto para novas in- 

tecções (18.552), quanto 
para mortes (101, o maior 

número desde junho ). 

A partir de hoje, será exigi- 
do um teste nepatrro para LO 

dos e uma quarentenadecin 

codias paraosnãovacinados. 

Até agora, os cidadãos da 
LE podiam viajar para o pa- 

is com à passaporte sanitá 

rio. O documento certifica 

que foram submetidos ão 
ciclo completo de vacina- 

ção ou que superaram um 
quadro de Covid-19 ou que 

tiveram um teste negativo, 
ambos recentemente. 
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GUGA 
CHACRA 

EUA e suas três 

crises geopolíticas 

O EUA precisam lidar hoje com três cri- 

ses internacionais que podem culminar 

em confrontos armados. Em todas, a tensão 
aumentou nos últimos anos e envolve uma 

nação com armamentos nucleares. Elas 

também incluem um adversárioamericano 

de um lado e um aliado do outro: China vs 
Taiwan, Rússia vs Ucrânia e Irã vs Istael, 

Há diferenças óbvias entre as crises. Na 
que envolve Moscou e Kiev, o governo Bi- 

den já disse descartar a opção militar. Se a 
Rússia invadir a Ucrânia, apenas sanções 
serão impostas. Não haverá enviode tropas. 

Os ucranianos terão de se delender sozi- 
nhos. Vladimir Putin, que obteve sucesso 
ao anexar a Crimeia (território ucraniano 

ucupado pela Rússia), já colocou isso na 
equação. Portanto, sabemos mais ou menos 
o que poderá ocorrer se houver a invasão. 
Taiwan, por sua vez, possui uma impor- 

tância geopolítica e econômica bem mais 
importante para os EUA do que a Ucrânia. 
Os americanos dependem dos semicondu- 

tores do pais. Uma guerra na região afetará 
toda a economia global, enquanto uma na 
Ucrânia teria impacto marginal. E há a ne- 
cessidade de mostrar a aliados na Ásia, co- 
mo o Japão e a Coreia do Sul, que Washing- 
ton irá defendé-los nocaso de uma agressão 
chinesa. Se houver uma invasão a Taiwan, 

Biden não poderá ficar de braços cruzados. 
Um conflito armado entre Israelelrãé o 

mais próximo de se materializar. A equivo- 

cada decisão de Donald Trump de retirar 
seu paisdo acordo nuclear comosiranianos 

tortaleceu o regime. As negociações para 0 

retorno americano ao aco rdo pouco dvam- 

cam, Teerã passou a avaliar não ser possível 

confiar nos EUA e voltou a enriquecer e ar- 

mazenar urânio, violando o acordo. Na vi- 
são dos alatolás, melhor ser como a Coreia 

do Norte e o Paquistão do que terminar co- 
mo Saddam Hussein e 

Ninguém quer Muammar Kadafi, que 

muis aventuras abdicaram dos progra- 

militares mas de armas de des- 
americanas, truiçãoem massa caca- 
ainda mais baram depostos e mor- 

contra potências tos em intervenções 
nucleares como militares americanas. 
Rússia é China Os israelenses dizem 

que seria inaceitável 
um Irã com capacidade nuclear. As amea- 
çasde bombardear as instalações nucleares 
iranianas são reais, e muitos em Israel veem 

como uma questão de sobrevivência, uma 
vez que o regime iraniano, ao menos retori- 
camente, ainda prega a destruição da Esta- 
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do judaico. Caso hajaum ataque eo Irã deci- 
da responder, com uma escalada de con- 

trontos, qual será a reação de Biden: Levará 

os EUA para mais uma aventura militar no 
Oriente Média ou deixará seus aliados ista- 

elenses isolados? 

Nenhuma dessas crises deve ser classifi- 
cada como existencial paraos EUA, Nenhu- 

materiacomo palco o território americano, 
E todas também podem ser evitadas. Biden 
já abriu um canal de diálogo com Putin, e é 

possível uma solução sem confronto. Pe- 

quim tampouco parece ter interesse em in- 
vadir Taiwan agora. Os custos seriam muito 
maiores do que os beneficios. O retorno ao 

acordo nuclear, apesar de todos os obstácu- 
los, inviabilizaria um bombardeio istaelen- 
se, 20 menos mome ntáncamente. 

Atendência é Biden tentar evitar ao máãxi- 

mo um confronto armado em qualquer 
umadessas crises. À fadiga de guerrasainda 
persiste em Washington, depois dos fiascos 

no Iraque e no Afeganistão. Ninguém quer 
mais aventuras militares, ainda mais contra 
potências nucleares como Rússiae China, 

E . | e Lá . hi 

Pressão do Ocidente aproxima Rússia e China 
Em encontro virtual menos de uma semana após exclusão de cúpula de Biden, presidentes Putin e Xi Jinping 
mostram posição comum contra o que consideram interferência de EUA e União Europeia em assuntos internos 

s presidentes da Rússia, 
Vladimir Putin, e da 

China, Xilinping, conversa- 

cam ontem por videoconte- 
rência emostraram uma po- 
sição comum contra o que 

veem como interferência 

indevida dos EUA e da Uni- 
ão Europeia (UE) em seus 
assuntos, defendendo seus 

interesses de segurança mú- 

tuas. À conversa, que durou 
cerca de uma hora e meia, 
ressaltou como à hostilida- 

de que os dois têm em rela- 
ção ao Ocidente está aproxi- 
mando Moscou e Pequir, 

Tanto China quanto Rús- 
sia são alvo de sanções e de 
críticas de países ocidentais 
por violações de direitos hu- 

manos de minorias é, no ca- 

so de Moscou, também por 
ameaças bélicas em sua re- 

lão. A Rússia é acusada pe- 
os EUA e pela UE de prepa- 
rar uma eventual invasão da 
Ucrânia; Xi também tem es- 

tado sob pressão por causa 

da repressão contraativistas 
em Hong Kong, contra a mi- 

noria uigur em Xinjiang é 

em relação às atividades mi- 
litares intensificadas no 
Mar do Sul da China. 

Na conversa, Putin disse 

que a relação sino-russa é 
“um verdadeiro modelo de 

cooperação entre Estados 

no século XXI”. Já Xi desta- 
couque“atualmente, certas 
forças internacionais, sob o 

distarce de democracia e di- 

reitos humanos, estão inter- 

ferindo nos assuntos inter- 

nos dos dois paises e brutal- 

menteatropelandoo direito 
internacional e as normas 

reconhecidas de relações 
internacionais” 
O encontro virtual acon- 

tece menos de uma semana 
depois de o presidente dos 
EUA, Joe Biden, organizar 
uma cúpula sobre a demo- 
cracia que reuniu mais de 
cem países sem convidar 
nem Xi nem Futin. Biden 
também procura soliditicar 
uma frente de países para se 
contrapor às duas nações na 
Europae na Ásia. 

— Às relações entre China 
e Rússia superaram várias 

, 

> 
no 

provas de várias tempesta- 
des e demonstram nova vi- 

talidade. As partes se apoi- 
am em temas de interesse 

central e defendem interes- 

ses compartilhados [...] 
com planos em vários cam- 
pos para o desenvolvimento 
duradouro e de alta qualida- 

de das ligações bilaterais — 
disse Xi à imprensa chinesa 
após cencontro. 

GARANTIAS 

A Rússia também anunciou 
que entregou aos EUA pro- 

postas sobre as garantias le- 
gais que exige para manter 

sua segurança, queconside- 
EA ameaçada pela expansão 

da Otan em direção aos pai- 
ses da antiga União Soviéti- 
ca, Moscou quer um com- 

promisso juridicamente 
vinculante dos EUA e seus 
aliados de que a Ucrânia não 
será incorporada à aliança 

militar ocidental. 
— Apresentamos hoje, 

por meio do Ministério das 

Relações Exteriores, nossas 

propostas concretas às au- 
toridades americanas — 
disse o assessor do Kremlin, 

Yuri Ushakov, a repórteres. 
Segundo Ushakov, as 

ns 

propostas, que “buscam 
elaborar garantias juridi- 
cas para a segurança da 
Rússia”, foram entregues à 
vice-secretária de Estado 

responsável pela Europa, 

Karen Daonfried. 
Ushakov acrescentou que 

trataria desse assunto por 

telefone durante o dia com 
um “chefe do governo dos 
EUA”, sem dar detalhes, 

O Lesteda Ucrânia é cená- 

rio, desde 2014, de uma 
guerra com os separatistas 
pró-Rússia, supostamente 

ajudados pelo Kremlin. Nas 
últimas semanas, a tensão 

MEAN MET RPE AO 

Entrosamento. Em wdeoconterênca, Pubn disse a X que reação entreos dois paises é um “verdadeiro modelo de cooperação entre Estados no século AKI 

Metade da América Latina mostra 

sinais de erosão da democracia 
Antes acima da média regional, Brasil apresenta declínio desde 2016, diz estudo 

saúde da democracia na 

América Latina vive seu 
momento mais delicado em 
duas décadas. A pandemia 

na região agravou um pro- 

blema de legitimidade insti- 
tucional que se arrastava há 
anos. Metade dos paises da 

América Latina e do Caribe 

pesquisados (Bolívia, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala e Bar- 

bados ) mostra sinais deero- 
são em sua democracia, en- 

quanto o Brasil continua à 

aprofundar seu declínio de- 

mocrático, segundo o rela- 
tório “O estado da democra- 
cia nas Américas 2021". do 

Instituto Internacional para 
a Democracia e Assistência 

Eleitoral (Idea), com sede 
em Estocolmo eque, em no- 

vembro, indicou os EUA co- 

moumademocracia “em re- 
trocesso”. 

Um dos pontos mais signi- 

ticativos que o estudo apre- 
sentado ontem aponta é a 
deterioração democrática 

no Brasil. À Idea fixou em 

2016, ano em que se consu- 
mava o impeachment con- 
tra a então presidente Dil- 

ma Rousseff, o ponto de par- 

tida do declínio democráti- 
co do Brasil. Trata-se de um 
pais que nadécada de 1990e 

no início de 2000 estava aci- 

ma da média regional em in- 
dicadores-chave como elei- 

ções limpas, liberdades ci- 
vis, controle do governa e 
participação da sociedade 
civil. O revés foi prolongado 

e “agravado sobretudo nos 
últimos dois anos”, coinci- 
dindo com a Presidência de 

Jair Bolsonaro. 

Segundoo relatório, odes- 
contentamento dos latino- 
americanos já existia antes 

da Covid-19, como demons- 

trado pelos protestos de 
2019em países como o Chi- 

le, mas tudo indica que vai 

aumentar, até porque a pan- 
demia elevou as taxas de po- 
breza e desigualdade, 

URUGUAI EM ALTA 
Poucas regiões do mundo 

adotaram à democracia co- 

moa América Latina nas úl- 

timas duas décadas, após 
anos de regimes autoritári- 

os. Cuba é o único pais da re- 

gião que não realizou transi- 
ção para a democracia e 
continua sendo um regime 

autoritário, diz o estudo. 

Desde 2007, a região per- 
deu quatro democracias: 

Haiti é Honduras, que 0 €s- 

tudo descreve como “regi- 
mes hibridos em processo 
de deterioração” e Nicará- 

gua e Venezuela, cujos “tra- 
cos autoritários (... Jconti- 
nuam se aprofundando”. 

A maioria das democraci- 

as da região está presa no 
que o Idea considera um ni- 
vel de desempenho médio 

(Argentina, Barbados, Boli- 
via, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, Méxi- 

co, Panamá, Peru, Repúbli. 

ca Dominicana e Trinidad e 

Tobago), outros quatro (El 
Salvador, Guatemala, Ja- 

aumentou como Ocidente 

acusando o Kremlin de con- 

centrar mais de 100 mil sol- 
dados na fronteira da Ucrã- 
nia em preparo para uma 

eventual invasão. 

PREÇO ALTO 
O chanceler alemão, Olaf 

Scholz, alertou ontem que a 
Rússia pagará “um alto pre- 
ço" se violar as fronteiras da 

Ucrânia. 

O ministro das Relações 
Exteriores francês, Jean- 
Yves Le Drian, tambémaler- 

tou a Rússiadequeo paísen- 
trentará “enormes conse- 
quências estratégicas” se 

atacar a Ucrânia. 

— Tudo isso terá um custo 

muito significativo para a 
Rússia — frisou Le Drian. 

A China também tem vis- 

to aumentarem as tensões 
comos EUA, Um dos pontos 

de maior conflito é Taiwan, 

ilha considerada província 
rebelde por Pequim, mas 
cuja independência de fato 

é apo tada por Washington. 

Semana passada, EUA, Rei- 
no Unido e Austrália anun- 
ciaram um boicote dipla- 

mático aos Jogos de Inverno 
de Pequim em nome dos di- 
reitos humanos. Os paises 

não enviarão representan- 
tes de governo às Olimpia- 
das, embora os atletas pos- 
sam participar do evento. 

Os dois líderes afirma- 
ram, ainda, que as trocas co- 
merciais entre os paises su- 

peraram, pela primeira vez 
na História, os US$ 100 bi- 
lhões nos primeiros três tri- 
mestres de 2021. 

maica e Paraguai) apresen- 
tam desempenha insatisfa- 
tório, O Uruguai é a única 

democracia considerada de 

alto desempenho, 
O documento alerta que 

medidas para conter a pan- 

demia afetaram, às vezes de 

forma arbitrária, as liberda- 
des civis, abriram caminho 
para co rrupção, CORO TA 

compra de alguns supri- 
mentos médicos. 
O relatório destaca que 

restaurar a confiança públi- 

ca é uma condição necessá- 
ria para impedir o surgi- 
mento de governos populis- 

tas e autoritários na região, 
além de parlamentos, ór- 
gãos judiciários e eleitorais 

independentes e bem finan- 

ciados, assim como uma mi- 
dia confiável e cidadãos que 
controlem seus lideres. 



24 | Mundo 

Aumenta lista 
de países que 
criminalizam 
relações LGBT + 
Na contramão de avanços no Ocidente, 67 

nações têm leis que perseguem gays com 

prisão ou até mesmo a morte, diz relatório 

MARINA GONÇALVES 
ricos gomes Degas corr br 

m 2019, o sultão de Brunei, 

ms Hassanal Bolkiah, aprovou 
apenade morte contra gays. O 
pais do Sudeste Asiático é um 

dossete que, nos últimos anos, 
retrocederam em relação aos 

direitos de pessoas gays, biou 
transexuais, na contramão do 

avanço em paises ocidentais. 
De acordo com um relatório 

da Associação Internacional 

de Cays e Lésbicas (Ilga 
World), publicado ontem, 67 

nações, especialmente na 

Alricae na Ásia —o equivalen- 
teaum terço dos países-mem- 

bros das Nações Unidas —têm 

leis que perseguem gays com 

prisão cuaté mesmoa morte, 
O relatório selecionou, 

compilou e analisou mais de 

900 casas nos países onde há 
leis que permitem a homofo- 
bia e apontou uma piora em 
Nigéria, Camarões, Egito, Se- 

negal, Indonésia, Malasia e 
Arábia Saudita, Outros, como 

Gana e Chade, vêm tentando 

Pela primeira vez, uma mulher será chefe da polícia de NY 

aprovarprojetos delei paracri- 
minalizar relacionamentos 

entre pessoas dos mesmo se- 
xa, fazendo o caminho inverso 
aode paises como o Chile, que 

recentemente aprovou o casa- 
mento igualitário. 

— Um dos grandes proble- 
mas para a compilação dos da- 

dos é que. na maioria dos ca- 

sos, as prisões, detenções e os 
castigos não são documenta- 
dos. Em alguns países, perce- 

bemos o aumento sobretudo 

em elementos paralelos, como 
crescimento de discursos de 

ódio contra gays ou que usama 

religião de lorma discrimina- 
tória — explica Lucas Ramón 

Mendos, coordenador de pes- 

quisa da llga, que reúne mais 

de 1,700 organizações LGET + 
em cerca de 160 países. 

OQ continente com mais po- 

vernos quecrit nina! izama ho- 

mossexualidade é a Africa, on- 
de 31 dos 54 países têm leis do 

tipo. Destes, três aprovaram 

suas leis homofóbicas nos últi- 
mos cinco anos: Camarões E 

Guiné, em 2016, e Chade, em 

+ 
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Retrocessos. Manifestantes protestam contra proposta do partido de extrema direita Voo de mudar a legis:ação reghona! que afeta diretos LGET+ em IHadri 

2017. O informe alerta para 
possíveis retrocessos na Guiné 

Equatorial, onde se prepara 
um projeto de lei para crimi- 
nalizar gays, cem Gana, 
=) poverno ganês vem ten- 

tando agravar a lei existente 
para proibir a disseminação de 
informações sobre o tema, ou 

seja. falar abertamente sobre 
diversidade sexual poderá ser 
em breve um crime no pais — 
afirma o pesquisador da llga. 

BRASIL É CITADO NO INFORME 
No Gabão, uma leiaprovada 

em 2018, que criminalizáava 

“relações sexuais consensu- 
ais entre pessoas adultas do 
mesmo sexo”, acabou sendo 

revogada pelo Parlamento. 

Retrocessos também acon- 
teceramna Ásia, onde metade 

das 42 nações que são mem- 

bros da ONU tem legislações 
que criminalizam o sexo gare 

expressões de gênero. Nos úl- 

timos anos, Emirados Árabes 
Unidos (2016), Afeganistão 

(2018), Omã (2018), Brmei é 

Turcomenistão (2019) cria- 

ram novas leis ou endurece- 

ram as já existentes. Além dis- 
so, a pena de morte é uma pu- 

nição em vigor atualmente em 
quatro nações: Brunei, Irã, 

Arábia Saudita e Têmen. No 

continente, houve avanços 

apenas em dois paises, segun- 
do o informe: India e Butão, 

que descriminalizaram rela- 

ções homoafetivas em 2018 e 
2021, respectivamente. 
Mendos alerta que muitos 

governos afirmam que as le- 

gislações em vigor são “religui- 
as do passado”, ou seja, leis que 

não são cormpricas na prática, 

aqueorelatóriocontradiz. Por 
exemplo, em 2019, Brunei — 

que no mesmo ano aprovara 
uma lei autorizando que atos 
sexuais entre pessoas de VITHES- 

mo sexo possam ser punidos 
com a morte por apedreja- 

mento — declarou na ONU 
que“a ordem do Código Penal 

da Sharia [a lei islâmica] não 
criminaliza acondiçãode uma 
pessoa por causa de sua orien- 

tação sesçual ou crença. 

—Háuma sensação de que à 

criminalização ficou no passa- 
do e não acontece mais em 
2021. E extremamente impor 

tantequeospaisesqueavança- 
ram muito em leis de casa- 
mento igualitário não percam 

anoção de que há nações onde 
ainda é crime ser gay —alerta. 

O informe também faz 
menção ao Brasil, onde, ape- 

Prefeito eleito Eric Adams nomeia Keechant Sewell, 49 anos, que em janeiro se tornará a terceira pessoa negra a liderar policiais da cidade 

[o 

À chefe dos detetives do 
condado de Nassau, Kee- 

chant Sewell, se tornará à 

primeira comissária de poli- 
cia da cidade de Nova York 
em seus 176 anosde história, 

assumindo a maior força 
policial do pais em um mo- 
mento crítico. À nomeação, 

anunciada ontera, foi vista 

como uma das decisões mais 
importantes do prefeito elei- 

to, Eric Adams, quecomeçãa 

escolher os nomes de seu 
EOVETNO antes de assumir o 

cargo, em 1º de janeiro. 

O prefeito eleito, um ex- 

capitão de polícia, venceu a 
votação com a promessa de 
enfrentar um aumento preo- 
cupante da violência e con- 

trolar os abusos da policia. 
Ele remeou Sewell, de 49 

anos, em Queensbridpe 
Houses, O maior conjunto 
habitacional da América do 

Norte, que fica em Loi 1 

Island City, no bairro do 
Queens, onde ela viveu 
quando criança. 

— Ela é amulher certa para 

o trabalho —declarou Adams, 
ao lado Sewell. —Ela carre- 

gou uma marreta ao longo de 

sua carreira e esmagou todos 
os tetos de vidro que foram 

colocados em seu caminho. 

Hoje, ela destruiu o último 
que precisávamos na cidade 
de Nova Tork. 

SELEÇÃO RIGOROSA 
Sewell vem de um departa- 
mento que tem cerca de 

2400 oficiais uniformizados 

— menos de um décimo do 
tamanho dos cerca de 35 mil 

oficiais empregados pelo 

Departamento de Polícia de 

Nova York. Ela será a terceira 
pessoa negraa liderar os poli 

ciais da cidade, uma mudança 

notável para uma força polici- 
al cujos escalões superiores 

permaneceram esmagadora- 
mente brancos e masculinos. 

Uma pessoa próxima à 

Axlams disse que ele ficou 
impressionado com a confi- 

ança, competência e a experi- 

ência de Sewell, O processo 
de seleção foi rigoroso e in- 

Nos EUA, ex-policial se declara 
culpado em caso George Floyd 
Sob acordo, Chauvin admite que violou direitos civis de negro morto em 2020 

AURUA ud 

0. de Minnea- 
polis Derek Chauvinse 

declarou culpado ontem 
emuma corte tederal pelas 
acusações de que violou os 

direitos civis de George 
Floyd, homem negro cuja 

morte desatou um dos 
maiores protestos antirra- 

cistas da História dos 

EUA. A declaração, alcan- 
çada sob um acordo com a 

promotoria, deve esten- 
der por vários anos a sen- 

tença de prisão anterior 
que Chauvin recebeu rela- 

cionada ao caso, mas dimi- 
nuindo o risco de ser sen- 

tenciadoà prisão perpétua 

caso fosse a julgamento, 
Em junho deste ano, um 

juiz estadual sentenciou o 
policial a 22 anos e meio de 

prisão depois de um júri con- 
dená-lo pela morte de Floyd, 

cluiu uma entrevista coletiva 

simulada sobre um homem 

negro desarmado que foi 

atingido por um tiro dispara- 
do per um policial branco. 

Em 23 anos no Departa- 

mento de Polícia do condado 
de Nassau, em Nova York, 

de 46 anos. Desde então, 

Chauvin está numa peniten- 

ciária de segurança máxima 

em Minnesota, estado ame- 
ricano onde os presos têm di- 

reito à liberdade supervisio- 

nada após cumprir dois ter- 
ços da pena. 

"NÃO CONSIGO RESPIRAR 
Chauvin, que é branco, foi 
visto em videos ajoelhando 
sobre O pescoço e as costas 
de Floyd por mais de nove 
minutos em uma rua de Mi- 

neápolis, em 25 de maio do 
ano passado. Nas gravações, 

era possivel ouvir Floyd, 
que estava algemado e dei- 

Pioneira. 

Reechant 

Sewe!|, nova 

comissário da 

po cia de Nova 

York, 20 SET 

anunciada pelo 

prefeito eleito da 

cade, Eric 

Adams (a dir.) 

Sewell trabalhou nas unida- 

des de narcóticos e como 

negociadora de reféns. Pro- 

movida a chefe de detetives 
emsetembro de 2020, ela 

tem sido vista como uma 

estrela em ascensão nos cir- 

culos policiais, 

tado de bruços, dizendo: 

“Eunão consigo respirar” — 

frase que virou um slogan 
das manifestações contra a 

brutalidade policial e a in- 

justiça racial pelo mundo. 
Como parte do acordo de 

confissão de culpa, os pro- 

motores solicitaram que 

Chauvin tosse condenadoa 
300 meses de prisão, o 
equivalente a?5 anos, a se- 

rem cumpridos simultane- 

amentecom sua sentença 

atual de 72 anos emeio, 

O procurador-geral assis- 

tente Alien Slaughter pediu 
a Chauvin que confirmasse 
os detalhes incluídos mo 

sar de não haver nenhuma le- 
gislação que criminalize gays, 

bi ou pessoas transgênero, 
houve uma proliferação de leis 
que proibem a suposta “ideo- 

logia de gênero” 

PIORA DURANTE PANDEMIA 
Segundo os pesquisadores, 

confinamentos e medidas res- 

tritivas tomadas na pandemia 
serviram de desculpa para 0 

aumento de perseguições e 

detenções. Além disso, em vá- 

rios lugares, o confinamento 
proibiu manifestações, mar- 

chas e reuniões de ativistas. 

— Deter as pessoas porque 
supostamente violaram nor- 
mas de restrição da pandemia 

se transtormou em uma des- 

culpapara prender gays emvá- 
rios paises, como Uganda e 

denuncia Mendos. 

Em janeiro, Sewell assumi- 
rão Departamento de Polícia 
de Nova York, num momento 

que poderá ser o mais impor- 

tante para a instituição em 

duas décadas. A relação entre 
odepartamento e os sindica- 

tos policiais da cidade está 
tensa, é há apelos crescentes 
por mais transparência nas 
táticas de policiamento e nos 
procedimentos disciplinares. 

MUDANÇAS NA POLÍCIA 
Adams, que se tornarão se- 

gundo prefeito negro da cida- 
de, prometeu grandes mu- 

danças para o Departamento 
de Polícia: trazer de volta 

unidades policiais à paisana, 
desmanteladas no ano passa- 

do; diversificar o departamen- 

to, onde os oficiais negros 
estão sub-representados, e 
acelerar o processo disciplinar 

para acusados de delitos. 
A chefe do condado de 

Nassau, Laura Curran, disse 

na terça-feira que Sewell foi 

uma “escolha maravilhosa”. 

— Estou muito feliz por ela 
e muito feliz pela cidade — 

afirmou. —Ela tem todas as 

habilidades e o temperamen- 
to para fazer bem o trabalho, 

acordo de confissão, especi- 

ficamente se segurou Floyd 

no chão mesmo depois que 
o homem negro perdeu a 

consciência. O ex-policial 

respondeu que o procura- 
dor estava “correto. 
Chauvin também se de- 

clarou culpado em um caso 

tederal separado, no qual foi 
acusado de privar um ado- 
lescente de 14 anos durante 

um incidente em setembro 

de 2017, em Minneapolis, 
Nessa denúncia, o ex-oficial 

é acusado de agarrar o me- 

nor pela gargantãe bater em 
sua cabeça várias vezes com 
uma lanterna. 
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Anvisa deve indicar hoje vacina da 
Pfizer p 
MELISSA DUAKTE E 

PAULA FERREIRA 

side Dennis bom Be 

messi 

PA corpo técnico da Agência 
Nacional de Vigilância 

Sanitária ( Anvisa), responsá- 

vel por analisar o pedido da 

Pfizer para incluir na bula da 
vacina contra Covid-19 a in- 

dicação para crianças de 5 à 

Hanos, está decidido à apro- 
var à solicitação. A dida 

deve ser oficializada hoje, 
quando está prevista uma 
reunião virtual para se deli- 
berar a respeito do tema. 

O GLOBO apurou que à 

Anvisa deve fazer exigências 
à farmacéutica, incluindo 
acompanhamento da vaci- 

nação nesses grupos com es- 
tudos específicos feitos no 
Brasil, Ontem, o diretor-pre- 

sidente da agência, Antonio 

Barra Torres, disse que à ana- 

lise para que a faixa entre 5 a 
N anos seja incluida na bula 
da vacina, à exemplo do que 

acontece em outras paises, 

está finalizada. O anúncio foi 
feito durante audiência na 

Comissão de Seguridade So- 
cial e Família da Câmara dos 
Deputados. 

A vacina destinada a essa 

faixa etária terá diferenças 
em relação às demais no que 

diz respeito à dosagem e tam- 

bém à formulação, envase, 
entre outros aspectos. Vários 
paises já autorizaram a imu:- 

nização de pessoas abaixo 

dos 12 anos, como Chile, Chi- 
na, Cuba, El Salvador, Emira- 
dos Arabes Unidos, EUA, 

Equador e Indonésia. O uso 

pediátrico tem sído conduzi- 
do com Coronavac, Sobera- 

na Zea própria Pfizer. 

Aqui, à aprovação não vai 

PeQquerer votação, Uma vez 

que o imunizante da Pfizer 

já tem registro definitivo no 

país. Por isso, a recomenda- 
ção da área técnica da Anvi- 
sa será lopo acatada. 

— Essa decisão é interes- 

sante. À vacina em análise já 
possui registro no Brasil, En- 

tão, o grupo que decide não é 

adiretoria colegiada, mas a 
gerência-geral, formada por 

servidores concursados — 

afirmou Barra Torres. 

DOSE REDUZIDA 
O pedido em análise foi en- 

tregue pela Pfizer em 6 de 
novembro. Atualmente, a 

vacina está liberada para jo- 

vens a partir de 12 anos no 

Brasil. Na solicitação, o la- 
boratório incluiu que a dose 

foi reduzida a um terço para 

STE confirma passaporte, mas 
admite opção de quarentena 
Votação mantém cobrança vacinal e permite isolamento para residentes 

MLARLANA MUNIZ 
rniana srs pio gem E 

Beagibii 

Supremo Tribunal Fede- 

ral (STF | manteve, por 

maioria de votos, a exigên- 
cia da apresentação de com- 

provante de vacinação con- 
traa Covid-19 para viajantes 
que chegam ao Brasil. O co- 

legiado confirmou por vota- 

cão, iniciada na tarde de on- 
tem, a decisão do ministro 

Luis Roberto Barroso do úl 

timo sábado, que estabele- 

ceu o passaporte. Mas tam- 

bém deu a opção de quaren- 
tena a brasileiros e estran- 

geiros residentes no país. 

Em seu voto, Barroso 
manteve a exigência de tes- 
te para detecção da Co- 

vid-19 para viajantes que te- 
nham saido do Brasil a par- 
tir de ontem. A apresenta- 

ção, antes do embarque de 

reingresso ao pais, pode ser 

substituída pela quarentena 
de cinco dias em caso de re- 

cusa ou falta do comprovan- 

te. Nesse caso, o periodo de 

isolamento só se encerra de- 
pois de um teste negativo 

paraocoronavirus. 

A opção de quarentena, no 
entanto, não vale para turis- 
tas que estejam ingressando 

no país sem residência ou na- 

cionalidade brasileiras. Nes- 
te caso, apenas serão admiti- 

dos aqueles que tiverem pas- 

saporte vacinal válido. 

No caso de brasileiros e 

estrangeiros que deixaram 

uso pediátrico, com hase em 

resultados de estudos. 
No entanto, às vésperas da 

aprovação, o Ministério da 

Saúde não tem doses reser- 
vadas com a Pfizer para a fai- 
xa etária. Às vacinas já con- 

tratadas pela pasta não po- 

dem ser administradas em 
menores de 12 anos, justa- 

mente por conta da adapta- 

ção das doses. Os frascos 
também devem ser apresen- 

tados em cores diferentes. 

O ministério se reúne se- 

manalmente com a farma- 

cêutica, mas ainda não di- 

vulgou nenhuma previsão 

de quantidades de doses pe- 
chátricas ou da data de en- 
trega dos frascos, A estraté- 

gia para vacinação de crian- 
ças contra a Covid-19 é de- 
batidaentre especialistas da 

Câmara Técnica Assessora 

o país antes do dia 15, não 

havera cobrança de com- 
provação de imunização 

no retorno. Entretanto, es- 
sas pessoas ainda precisam 

mostrar um teste RT-PCR 
negativo para Co vid-19 re- 

alizado até 72 horas antes 

do embarque e a declara- 
ção de EE do viajante. 

Haverá também dispen- 

sas especiais de comprova- 
ção para pessoas que te- 
nham razões médicas para 

não se imunizar ou que ve- 

nham de país em que com- 
provadamente não haja va- 
cina disponivelou por razão 

humanitária excepcional. 

O ministro do Supremo 
também declarou que “ca- 

be às autoridades sanitári- 

as regulamentarem o mo- 

nitotamento e às CoONnse- 

quências da inobservância 

ara faixa entre 5 e 11 anos 
de Imunização Covid-19 

(Cetai) da pasta. 
— O produto (vacina para 

adultos) que nós temos não 
é específico. A pente vai ter 
que fazerum planejamento, 

Mas mesmo essadecisão...a 

gente jd está fazendo estu- 
dos, nós temos jà determi- 
nados materiais. O que nós 

vamos fazer? A partir do 

momento em que há essa 
autorização, nós vamos in- 

tensificar essas discussões, 

chamar todos esses especia- 

listas e talvez até a socieda- 
de — afirmou ao GLOBO a 

secretáriaextraordinária de 

entrentamento à Covid-19, 
Rosana Leite de Melo. 

PREVISÃO EM CONTRATO 

A Pfizer informou, emnota, 
que a adaptação das doses 
para este público está pre- 

de tais determinações”. 

Ontem pelamanhã, o mi- 
nistro informou que o 

comprovante de vacinação 
para a entrada no Brasil de 

pessoas vindas do exterior 
pode ser feito pelas compa- 

nhias aéreas Do momento 

do embarque, ou seja, no 
pais de origem do voo. Por 

isso, “não há qualquer ra- 

zão para tumulto”, disse 
Barroso, em nota publica- 
da nosite da Corte. 

“O Ministro Luis Roberto 

Barroso esclarece que o 

controle da comprovante 
de vacinação pode ser feito, 

como regra, pelas compa- 
nhias aúreas no momento 

do embarque. como já é fei- 
to com o exame de PCR ca 

declaração à Anvisa. Não há 
qualquer razão para tumul- 
tona chegada ao Brasil, pois 

2 E l e - il 

Versão limitada, Vacinação infantil contra a Corid |á é uma realidade em város países do mundo. Dose pediátrica tem padrão espécal reduzco mas Bras | não tem hinúnizantes adaptados em reserva 
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vista no contrato já firmado 
com o Brasil, “O terceiro 
contrato assinado com o pgo- 
verno brasileiro, no dia 29 

de novembro de 2021, para 
o fornecimento de 100 mi- 

lhões de doses (...) para o 

ano de 2022 também inclui 
a possibilidade de forneci- 

mento de versões modifica- 

dasdo imunizante para vari- 

ante 5 ue poderão Servem 

tualmente desenvolvidas 

caso necessário, € versões 

para diferentes faixas etári- 
as, conforme solicitação”. 

Após o anúncio, a agência 

recebeu um novo pedido, 

dessa vez para o uso da Coro- 
naVac em crianças e jovens 

de 3 a 17 anos. Entretanto, 

ainda faltam definições para 
essas coutrasaplicações den- 

tro dessa faixa da população. 

— Será que crianças preci- 

sam de duas doses ou vai ser 
uma só* Porque alguns pai- 

ses estavam usando em cri- 
anças uma dose, depois re- 
trocederam. Tudo isso a 
gente vai ter que definir, A 

Anvisa pode autorizar, mas 

a forma como val ser essa 
aplicação a gente ainda vai 

discutir —diz Rosana. 

Entre os pontos que foram 
analisados nos estudos da 

Pfizer, estão à segurança e a 

eficácia da vacina para as 

crianças. Ao todo, o Minis- 

tério da Saúde estima que 

haja 35 milhões de pessoas 
nessa faixa dos 5a ll anos. 
— Tem-se uma preocupa- 

ção especial pela questão es- 

colar. Como a Criança tem, 

em grande parte, a forma le- 
ve (da Covid-19), muitas ve- 
zes, não é diagnosticada. 1s- 

so é um problema para des- 
cobrir como (adoença)jaco- 
mete a criança — afirmou 

Meiruze Freitas, diretora da 

agência. — Muito nos preo- 
cupao desenvolvimentodas 

formas graves em crianças. 
“A finalização da análise 

ocorre após a submissão à 
Agência de dados comple- 

mentares pela desenvolve- 

dora. Além docorpo técnico 
da Agência, aavaliação con- 
tou com a participação de 

representantes de socieda- 

des médicas brasileiras”, in- 
formou a Anvisa, emnota. 

Além dos técnicos, mem- 

bros das sociedades de Infec- 
tologia (SBI), de Imunologia 

(SBI), de Pediatria (SBPjeda 
Associação Brasileira de Sai- 

de Coletiva (Abrasco) subsi- 

diaram adecisão, 

Procurado pelo GLOBO 

ontem, o Ministério da Saú- 

de não respondeu se há pla- 
nejamento para compra de 

duses para a faixa etária. Na 
Semana passada, d pasta Pes- 

pondeu que aguardava a de- 
liberação da Anvisa, 

o controle já terá sido feito. 
A esse propósito, consulta- 
do pela IATA, o gabinete do 

Ministro já repassou essa 
orientação. Nos aeroportos 

brasileiros, bastará uma fis- 
calização por amostragem, 

sem causar filas”, diz o texto 

publicado pelo STF. IATA é 
asigla em inglês para Ásso- 

ciação Internacional de 

Transporte Atreo. 

IMUNIDADE NATURAL 

As novas regras de ingresso 

no pais não acolheram o pe- 
dido da Advocacia-Geral da 
União (AGU) para permitir 

a entrada, sem comprovan- 
te de vacina, de quem já te- 
nha sido infectado, pelo su- 

posto desenvolvimento de 

uma imunidade natural. Pa- 

rao ministro, não há baseci- 
entífica para tal exceção. 
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Gripe se alastra pelo país e provoca morte na BA 
Aumentos de casos foram registrados também em São Paulo e Espírito Santo. Monitoramento nacional de 
doenças respiratórias da Fiocruz foi prejudicado pelos recentes ataques hackers a bases de dados federais 
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0) virus influenza, que 
provoca forte surto no 

Rio de Janeiro, já chegou a 
outros estados do pais, co- 
mo São Faulo, Espírito 

Santo e Bahia, que ontem 

confirmou sua primeira 
morte causada pela nova 
cepa HI3N2. Entre os pau- 

listas, a procura por teste 

para influenza cresceu eo 
total de resultados positi- 

vos (dá quadruplicou. 

O reflexo já pode ser visto 
em hospitais. À Rede D'Or 
São Luiz informa que seus 

hospitais em São Paulo es- 
tão, em média, com um vo- 
lume de atendimento em 

seus prontos-socorros 50% 

maior do que o habitual, de- 
vido “principalmente, ao 
surto de sindrome gripal na 

cidade”, A maioria dos casos 

é de pouca gravidade. 
O Hospital Sírio Libanês 

também observou cresci- 

nento mos atendi mentos a 

pacientes com problemas 
respiratórios e sintomas gri- 

pais, a partir do começo do 

mês. Atéodia 13, foram con- 
firmados 160 pacientes com 
influenza, sendo 134 com 

passagem pelo pronto aten- 
dimento e oito internados. 
“Observamos no Sirio- 

Libanês que as crianças são 

as mais acometidas pelas 
síndromes respiratórias, 
representando. cerca de 

70% das infecções identifi- 
cadas no hospital. No en- 
tanto, diferente dos de- 
mais virus respiratórios 

que estão acometendo 
Mmatsas Criançãã 0s pacre N- 

tes confirmados com influ- 

erga sdo predominante- 

Alta. O Sírio Libanês. em São Paula. recebeu 160 pacientes com inil 

e ae = 

mente adultos”, informou, 
pornota, o hospital, 

PRIMEIRA MORTE 

A Bahia também começa a 
enfrentar o surto e registrou, 

até terça-feira, 93 casos de 

sindrome gripal com resulta- 
do positivo para influenza A. 
Destes, 15 evoluiram para 

Sindrome Respiratória Agu- 

Irregular, ozonioterapia é 
fartamente ofertada no Brasil 
Prática é desaconselhada por especialistas e vetada pelo CFM e pela Anvisa 

MARIANA ROSÁRIO 

mariana sosirireo globo com x 
GRgPASLO 

M esmo  desaconselhada 

porespecialistas e vetada 
pelo Conselho Federal de Me- 
dicina (CEM) fora de estudos 
clínicos contrólados, a ozoni- 

oterapia ganha tração no Bra- 
sil, Clínicas especializadas 
oferecem o serviço em diver- 

sas localidades, a exemplo do 
Rio, São Paulo e Belo Hori- 
zonte. Nesses locais, defende- 
se que a prática oferece mais 

de 200 beneficios aos usuári- 
os e colabora para a melhora 

da saúde ou bem-estar de pa- 
cientes que sofram diferentes 
doenças: de autismo a câncer. 
Em geral, a justificativa pa- 

ra seu uso é de que a ozonio- 

terapia ajuda a regular o sis- 
tema imunológico, a contro- 

lar infecções e a melhorar à 

oxigenação do organismo. 
Médicos ouvidos pelo GLO- 
BO, porém, desestimulam a 

prática e dizem não reco- 
nheceros benefícios de ado- 
tar uma terapia do tipo. 

— Não há comprovação 

cientifica, não há nenhum 

trabalho sério, relevante, 

sobre ozonioterapia — afir- 
ma Daniel Kendler, endo- 
crinologista e vice-presi- 
dente da Sociedade Brasi- 
leirade Diabetes, no Rio. 

O uso da ozonioteria com 

finalidade terapêutica ou 
preventiva médica é, de [a- 

to, irregular, pois todas as 
máquinas de ozônio libera- 
das pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An- 

visa) possuem uso autoriza- 
doapenas para finsestéticos 
(como na limpeza de pele je 
na odontologia. Em nota, a 
agência informou à reporta- 

daGtrave(SRAG je necessita- 
ram hospitalização, 
A primeira morte pela cepa 

H3N2 da influenza A foi con- 

firmada ao GLOBO pela Se- 
cretária estadual da Saúde, 
que recebeu à informação da 

Diretoria de Vigilância Epi- 
demiológica (Divep). A viti- 
ma éuma mulher de 80 anos, 

residente de Salvador, que 

gem que a prática é passível 
de multa e fechamento do 
estabelecimento. Na inter- 

net, porém, é simples en- 
contrar diversos endereços 
que ofereçam a terapia. Em 
uma clínica de Belo Hori- 

zonte, por exemplo, um dos 

especialistas na técnica ti- 
nha agenda cheia até maio 

do ano que vem. 

A aplicação pode ocorrer 
de diversas maneiras. Uma 
delas é "ozonizar' água ou 

óleo e aplicar asolução dire- 

tamente na pele. Também 
há a aplicação retal, por 

meio de sonda. Outro méto- 

do é inserir, usando uma se- 
ringa com agulha, direta- 
mentenas articulações. Ou- 

tro método — incomum no 

Brasil, porém, usado no ex- 
terior —éaaplicaçãodireta- 
mente mos ouvidos, Cola O 

auxílio de um aparelho que 
lembra um estetoscópio 

uenta em dezembro, sendo 134 com passagem pelo pronto alend mento e úito internados 

não estava vacinada contra a 

doença, Atualmente, o per- 
centual de vacinação para a 

gripe na Bahia é de 69%. 
No Espirito Santo, a secre- 

taria estadual de Saúde infor: 
mou que há"indicadores pa- 

ra epidemia de influenza” no 
estado, segundo o site gl. A 
reportagem afirma que foi 

observado que nas últimas 

médico. O gás utilizado nes- 
sas clínicas passa por má- 
euunas que preparam a miss 

tura do ozônio com o oxigé- 
nio medicinal. 
Defensores da prática nas 

redes sociais e em videos no 

YouTube dizem queo uso de 

azonioterapia por autistas 
promoveria uma melhora 

slobal na oxigenação cere- 

bral, traria beneficios ao sis- 

tema circulatório, entre ou- 
tras áreas. Outras postagens 

sugerem que o oxigênio aju- 
daria no atraso da fala, um 
prob lema Comum às pesso a 

as que têm transtornos clas- 

sificados como parte do es- 
pectro autista. 

Especialistas no manejo 

do transtorno, por outro la- 
do, garantem que não há es- 
tudos específicos que ratifi- 

quem esse uso — e criticam 

quem submete crianças a 
essetipode terapia, 

“Nature inclui cientista brasileiro em sua lista do ano 
Tulio de Oliveira chefiou uma das equipes envolvidas na descoberta da variante Ômicron do coronavírus na África do Sul 

pesquisador brasileiro 
Tulio de Oliveira foi se- 

lecionado como um dos dez 

cientistas mais influentes 
de 2021 pela revista cientifi- 
ca “Nature” ontem, À sele- 

ção, feita anualmente pelos 
editores da publicação, tem 
por objetivo destacar os in- 

dividuos que mais contribu- 
iram coma ciência no ano. 

Oliveira é diretor do Cen- 

tro para Respostas e Inova- 

ção em Epidemias (CERI) 
na Africa do Sul, onde vive 
desde 1997. Ele ganhou 

destaque ao chefiar uma 
das equipes envolvidas na 
descoberta da nova varian- 
te Omicron do coronavirus 

no país e por compartilhar 
os dados que colocaram em 
alerta a Organização Mun- 

dial da Saúde (OMS jnodia 
24 denovembro. 

A lista conta com cinco ci- 
entistas mulheres e profissi- 
onais de nove paises: Winnie 

Byanvima (Uganda). Friede- 

rike Oito (Alemanha), 
Zhang Ronggiao (China), 
Timnit Gebru (Etiópia), 
John jumper e Meaghan Kall 
(Reino Unido), Victoria Tau- 
li-Corpuz (Filipinas), Guil- 
laume Cabanac (França). Ja- 

net Woodcock (EUA). 
Winnie Byanvima é dire- 

tora executiva da Unaids, à 

programa das Nações Uni- 
das de combate à Aids, e co- 
fundadora do grupo Peo- 
ple's Vaccine Alliance, que 

detende acesso e distribui- 

ção igualitária de vacinas ao 
redor do mundo, 

Já Friederike Otto é uma 
climatologista alemãe dire- 

tora associada do Instituto 

de Mudança Ambiental da 
Universidade de Oxford, 

em Londres. E Zhang 

Rongqiao é um engenheiro 
chinês queliderou a primei- 
ra missão bem-sucedida de 

seu país à Marte. 
Timnit Gebru é uma cien- 

tistade computação que tra- 

balha com ética aplicada à 

inteligência artificial, espe- 
ctalmente como o cine 
cimento facial pode favore- 

cer ou desfavorecer deter- 
minados grupos. 
John Jumper, por sua vez, 

é um pesquisador que utili- 

za inteligência artificial pa- 
ra transformar a biologia. 
Victoria Tauli-Corpuz é 

Nova variante. À mou atchetiada por Qlvelra descobr va cepa Ômicron 

consultora de desenvolvi- 
mento e ativista internacio- 

nal pelas causas indigenas. 

Este ano, na cúpula da 
COP26, conseguia que os 
direitos indigenas fossem 

reconhecidos em tum acor- 
do que rege as parce rias in- 

ternacionals e os mercados 

de carbono. 

Já Guillaume Cabanac é 
um cientista da computa- 

duas semanas houve aumen- 

to de exames analisados e da 

taxa de positividade pela do- 
ença. Em outubro, a taxa era 
de 0,04%, e em dezembro, 

atéo dia 13, registrou-se 7,3% 
positivos em todo o estado. 

ATAQUE A DADOS 

Às recentes invasões aos 515- 

temas do ministério da Saú- 
de prejudicam o monitora- 
mentonacional da doença. O 
Infogripe, da Fiocruz, que 
acompanha casos de sindro- 

me respiratória aguda grave 

(SRAG), e vinha monitoran- 
do o surto no Ria, interrom- 
peuo levantamento: “Alguns 

luxos de acesso e repasse le- 
gitimo de dados foram afeta- 
dos. Dentreeles, orepasse se- 

manal dos dados de sindro- 

me respiratória aguda grave 
(SRAC) do SIVEP-Gripe pa- 
ra atualização do sistema”. 

Segundo o infectologista 

Celso Granato, diretor clini- 
co do Grupo Fleury, é uma 

questão de tempo até que o 

virus se propague pelo pais. 
Infelizmente, proteção con- 

tra essa variação do vírus só 

será obtida agora com a cam- 
panha de vacinação de 2022: 
— Está todo mundo susce- 

tiível. Mesma quem tomou a 

vacina no primeirosemestre, 
já que esses Imunizantes não 
têm duração longa — diz, 

(Colaborou Giulia Vidale) 

— É uma picaretagem. O 
transtorno do espectro autis- 
tanão tem tratamento. Oque 

há são medicamentos que 
amenizam os sintomas, e se 

criança não tem sintomas fa- 
zemos a terapia comporta- 
mental é fonoaudiológicas 

— diz Carlos Takeuchi, neu- 
rologista do Instituto Pensi, 

ligado ao Hospital Sabará. 

Procurado, o CFM não quis 
comentar o uso do gás em pa- 
cientes de diversas doenças, 

mas mantém postcionamen- 

to de não reconhecer a práti- 
ca e apenas autorizá-la no 

âmbito experimental, Por 

meio de liberação de seus 
conselhos, porém, outros es- 
pecialistas podem utilizar a 

técnica: caso dos biomédi- 
cos. dentistas e enfermeiros. 
O que, porém, é embarreira- 
do pela falta de liberação des- 

ses equipamentos além da 
odontologia e estética. 

ção da Universidade de Tou- 
louse, na França, que se es- 
pecializou em analisar arti- 
gos e estudos científicos pa- 
ra encontrar conteúdos 

questionáveis que não fa- 
zem sentido, apenas volu- 
me, Ele criou o Problemma- 

tic Paper Screener, um site 

para sinalizar e relatar ma- 
nuscritos questionáveis. 
Epidemiologista do go- 

verno britânico, Meaghan 

Kall, passou a usar o Twit- 
ter paraexplicar dadosees- 
tudos relacionados ao co- 

ronavirus, tornando assim 

a informação mais com- 
preensivel para aqueles 

que não fazem parte ounão 

estão acostumados Com a 

literatura acadêmica, 
Por fim, Janet Woodcock é 

uma médica americana res- 
ponsável por liderar a agên- 
cia de regulação dos EUA, a 

Food and Drug Administra- 

tion (FDA), equivalente à 
Anvisano Brasil. (Com infor- 
mações do gl) 
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Adicione presença 
ao seu presente 

N' tem jeito, cristão ou não, se você vive 
nolado ocidental do mundo cestá lenda 

esta coluna, nos dias 24 e 25 sua rotina será 

diferente, Talvez você até trabalhe, mesmo 
assi m serão dia ã especi id IS, Tudo pra Pque por 

volta de 2021 anos atrás, longe daqui, em 

Belém, na Cisjordânia, em uma maniedou- 
ra, nasceu Jesus de Nazaré. 

Seus milhares de seguidores (euincluída) 
acreditam que ele foia ii Deus na 

Terra. Relatos antigos dizem que 13 dias de- 
pois do parto, guiados por uma estrela bri- 

lhante, os reis Melchior, Baltazar e Gaspar 
visitaram o filho de Maria, Levaram ouro, 

dado aos reis; olíbano dos incensos, dádiva 
dos sacerdotes; ea mirra, usada para embal- 
samar corpos e representar a imortalidade 
do menino luz. Os dois últimos itens ti- 
nham valor medicinal e valiam tanto quan- 
to 0 metal dourado naqueles tempos. Daí a 
tradição de trocar presentes esses dias. 
Gosto muito do português, Nossa língua 

nos oferece uma chave i importante sobre o 
termo “presente”, tão usado nessa época do 
ano. Além de significar uma dádiva, ele 
também quer dizer aquie agora. Useaacep- 
ção total da palavra na hora de oferecer as 
sacolas no próximo Natal. Faça um presen- 
te para quem você ama. 
Todo mundo tem um dom, Conecte-se ao 

seu. Use suas mãos quentes para moldar al- 
go aser ofertado. Pode ser um cartão, com 
um desenho e palavras amorosas explican- 
do o presenteado a importância que ele tem 
em sua vida. Carinho cura, Não sabe como 
fazer? Ensino um jeito. Pegue as iniciais do 
nome da pessoa querida cache palavras ini- 
ciadas com aquelas letras que te lembrem a 
homenageada. 
Uma Ana, o nome daavóde Jesus, poderia 

ganhar umcartão com os dizeres: 
“Aventureira 

Notável 

Amorosa 

É muito bom ter você par perto”. 

singelo, né? Mas feito com sua letra, em 

um tempo que você dedicou a alguém. 
Aquele pote de mel, café solúvel, requei- 

jão da primeira coluna, 
Todo mundo tem | bem limpo sem rótu- 
um dom. Usesuas los, pode ganhar 20 bi- 

mãos quentes para lhetinhos, escritos em 
moldar algoaser papel dobrado e colori- 
ofertado. Podeser | docom palavrasdelica- 
um cúritão, com das oudicasdeouráco- 

um desenho e ma: behamais água: se- 
palavras amorosas. pare um dia do mês pa- 

ra ver à nascer do sol; 

esse ano você vai fazer coisas incríveis. 

Outra dica? Biscoitos. 

Dificilachar quem despreze um docinho. 
Fazer biscoito é fácil. Divido aqui a receita da 

tia Penha Pereira Chagas, mineira que ama 
passar férias com os netos no Rio. Há opções 
mais saudáveis na web, mas essa é puro amor. 

Para lazer os seguilhos, separe 800 gra- 

mas de maizena; | lata deleite condensado; 
ovos; 200 gramas de manteiga; 1 colher de 

Saúde | 27 

sopa de fermento. Peneire a maizena junto 
com o fer mento. Acrescente a man teiga. 

Soveaté ficaresfarelando. Mistureosovose 
O leite condensado e continue mexendo até 
ficar homogêneo. Enrole do jeito que você 
quiser. Faço bolinhas e amasso delicada- 
mente com um garfo. Se quiser caprichar, 
lojas de R$ 1,99 vendem moldes natalinos, 

Nesse caso, abra a massa e use o molde para 
cortar os biscoitos. Coloque-os sobre uma 
fobha de papel manteiga em um tabuleiro e 
leve para assar por 20 a 25 minutos em for- 
no pré-aquecido a 180 graus. Tire quando 
estiver dourado embaixo e brancoem cima, 
Fique atento a essa hora. Cada forno é um 
forno, O cheiro de biscoito é sinal que está 
na hora de conferir se está pronto. Eles en- 
durecem quando frios. 
Embrulhe-ús como quiser. Sacos de papel 

craft podem ganhar uma etiqueta branca 
com os dizeres: feito por (e coloque seu no- 
me). Garanto que você e o homenageado fi- 
cardo satisfeitos ao ver os saquinhos com sua 
assinatura, Curta esse momento, Dica de ou- 
ro: nãocrie expectativas sobre como a pessoa 
vai receber o presente, re secom a sua 
capacidade de amar. Você [ez sua parte, o pre- 
senteado vai devolver o que puder. 

Margareth 
Dalcolmo lança 
livro e recorda 
início da Covid 
Pneumologista narra história do 

combate ao coronavírus na coletânea de 
artigos Um tempo para não esquecer 

AMA LUCIA AZEVEDO 
aloibagiobo com tr 

prssadosa quase dois anos 
de pandemia, os pacien- 

tes voltaramá sala de espera 
do consultório da pneumo- 
logista Margareth Dalcol- 
mo. Todos vacinados, E, di- 
ferentemente do que se via 
há poucos meses, à Co- 

vid-191á, coma em hospitais 
e clínicas, não é mais oni- 
presente, embora ainda es- 

teja longe de ser vencida. 
Dalcolmo mergulhou no 

combate do coronavirus 
desde os primeiros mo- 

mentos, uma história em 
curso, que ela conta no li- 
vro º Um ádi d para não 

esquecer” (ed. Bazar do 
Tempo), uma compilação 
de artigos publicados no 
GLOBO e que compõem 

uma cronologia da doença 
que mudou omundo. 
No princípio, lembra Dal- 

colmo, eram o caos eo me- 

do. Logo depois do carnaval 
de 2020, pacientes com 
uma pneumonia atípica e 

grave começarama chegar 
em número cada vez maior. 
Começava com uma vize- 

mia (quantidade de vírus) 
pesada, que depois diminu- 
ta e a doença evoluia para 
uma fase inflamatória, com 
sindrome respiratória agu- 
da grave (SRAG), trombose 
emorte. 

Quando ainda não se sabia 
como tratar a Covid-l9, paci- 
entes e médicos sofriam de 
um luto pressentido. Sabiam 
que a morte estava logo ali. 
Muitos doentes se despediam 

QUEMPODE 
SEVACINAR 

MAIS À 

FRENTE 

ao serem internados. 

— Nós, médicos, tinha- 
mos muito medo. Medo de 

adoecer, medo de não salvar 

as pacientes. Medo de enca- 
rá-los e ver O pavor em seus 
alhos, de uma doença que 

ninguém conhecia e podia 
matar. Havia uma cumplici- 
dade do medo entre médi- 

cos e pacientes —se recorda 
Dalcolmo, que teve a doen- 

çaemabril de 2020, e sofreu 
do mesmo temor e in SEP 

rança que acometia seus pa- 

cientes. 
Ela conta que muitas pes- 

sãos COM coronavicus HE - 

reram de trombose no Bra- 

sile no mundo até que se 
descobriu que a Covid-19 é 

uma doença do endotélio 
(camada que reveste os va- 

sos sanguinços) e não ape- 
nas dos pulmões. 

— Vimos também que ha- 
via uma grande variação in- 
dividual, que poderia haver 

pacientes de UTI sem virus 
algum após 15 dias, com um 
rastroinflamatório, coutros 

positivos. Esso mostrava que 

a abordagem deveria ser in- 
dividualizada. Um desafio 
imenso para os médicos que 

viam chegar uma multidão 
dedoentes graves —diz Dal- 
colmo, que também é pes- 
quisadora da Fundação 

Uswaldo Cruz (Fiocruz). 

VACINAS VIRARAM O JOGO 

Segundo à Cientista, as Col- 

Sds COMEÇaran à mudar no 

final de 2020, em plena se- 
gunda onda na Brasil, por- 

que o pais começou a testar 
um pouco mais e, sobretu- 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Reforço para pessoas 
com57anos oumais 

SEGUNDA = Reforço para pessoas 
de 5h anos ou mars 

a E 

Pandemia e medo. Pesquisadora da Fiocruz. Dalco mo teve a dcençã em abril de 2020 e sofreu do mesma temor é insegurança que acomet ia seus pac entes 

do, porque os médicos já do- 

minavam as boas práticas 
parao doente grave. 
Aconteceram descobertas 

importantes, de drogas anti- 

gas que funcionavam: as cor- 
ticoidese osanticoagulantes, 
E os médicos aprenderam à 
evitar a intubação precoce, à 
usar a ventilação não invasi- 
va, a pronar o paciente (virar 

de barriga para baixo). 

Q 
“Nós, médicos, tinhamos 
muito medo. Medo de 
adoecer, medo de não 
salvar os pacientes. 
Medo de encará-las e ver 
o pavor em seus olhos, de 
uma doença que 
ninguém conhecia é 

— Também foram conclu- 

idos os estudos que coloca- 
ram a pá de cal nas falsas cu- 
ras da cloroquina e do “kit- 
covid” com remédio para 

matar piolho — frisa ela. 
Eid neo para melhor 

com a chegada das vacinas. 

— Às vacinas são a solução 
para toda virose respiratória 
aguda e não apenas contra a 
infecção pelo coronavirus. 

Mas, no caso da Covid-19, 
elas representam a criação 
humana mais extraordiná- 

ria das últimas décadas. Ne- 

nhuma etapa de desenvolvi- 
mento foi pulada e, ainda as- 
sim, em menos de um ano, 

tivemos vacinas. Elas vira- 

ram o jogo. E se temos uma 
nova variante como à Omi- 

crom Ep Re não vacina- 

mos Lo lXamos a Afri- 

cade fora — enfatiza. 

Para a médica, um dos 

maiores obstáculos ao 

controle da pandemia no 
Brasilsão o negacionismo 

e a disseminação da ip- 

norância. Elacontaquere- 
centemente atendeu na 
Fiocruz um homem que se 

dizia protegido ca uma 
“máscara invisivel" vendi- 
daaele pelo pastor da igre- 
jaque frequenta. 

— É muito dificil conven- 
cer pessoas movidas por 
uma fé cega. Consegui fa- 

zer esse homem colocar a 
máscara para entrar noam- 
bulatório. Mas quantas 
pessoas com “máscaras in- 

visiveis” não vacinadas, €s- 
tão poraicolocando em ris- 
co à si mesmas e aos ou- 

tros? São desafios que pre- 

cisamos resolver — destaca 
acientista, 

Para Dalcolmo, o Brasil 

da matar Havia uma —OBSTÁCULO:NEGACIONISMO verá a luz acesa no fim do 
cumplicidade do medo Dalcolmo observa que, ao túnel quando tiver 80% da 
entre médicos é longo de 2021, asvacinasfo- população imunizada, ze- 

o n ram reduzindo Castis ELAVES rar oScasos ELdves é As mo - 

pacientes e mortes e trazendo a vida tes. Comoaindanãoseche- 
dasociedadedevolta. Obra- gou a esse patamar, a cien- 

Margareth Dalcolma, sileiro postadese vacinar os tista considera que não de- 

preumotogista que recusam sioumamino- vehaver testade réveillone 
ria, afirma. tampouco Carnaval, 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) 
Pessoas com 18 anos ou Segunda dose de Janssen  NITERÓI(RIJ) 
mais que receberam a para pessoas de50anos  Crotissions! denaiis 
segunda dose há5 meses vacinado há 3 meses 

E CR 
AMANHÃ — Segunda dose de Antecipação 2º dose 

Janssen parapessoas de 4l anos FORTALEZA(CE) 
qu Los E Jattssan 

Eladiz queosurgimento de 

variantes como à Umicron é 

um alerta de que a pandemia 
não acabou e os cuidados 
com distanciamento ainda 

são necessários. 

— Esses têm sido tempos 
terríveis. Mas, em meio à 

tanta tristeza, vimos coisas 

boas. O papel daciência bra- 
sileira foi essencial, trazen- 
do conhecimento que sal- 

vou vidas. A mídia foi muito 

importante, combatendo 
fake news e compilando os 

números da pandemia. 
Emergiu um novo volunta- 
riado, que espero ver pros- 
perar nesse país de desigual- 

dade —frisa. 

Dalcolma ressalta, po- 
rém, que há um imenso de- 

safio para os próximos anos: 

— Temos milhões de pes- 
soas que sofreram seque- 
las. Estima-se que a meta- 

de das pessoas que tiveram 
Covid-19 tenham sequelas 
«A incidência de distúrbi- 
os neurológicos e psiquiá- 

tricos é espantosa € assus- 
ta, O maior desafio da me- 
dicinaserá preparar a rede 

pública para atender às se- 
quelas da Covid-19. 

OUTRASCIDADES MAIS DETALHES 
DAVACINAÇÃO 
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Aponte a câmera 

do seu celular 

a paraoQR eveja 
o calendário 

de algumas cidades 
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SINAL VERDE NA AVENIDA 
Desfiles no Sambódromo liberados, 
mas suspense dos blocos continua 

CAROLINA CALLEGARI, 
GABRIEL SABÓIA E LUEE 
ERNESTO MAGALHÃES 
eine dot ogiado com e 

a Cidade do Samba, à 

vi trabalho dentrodosbar- 

racões avança. Orpanizado- 

ra da festa, a Liga Indepen- 
dente das Escolas de Samba 

(Liesa) informa que os in- 

gressos para frisas e cama- 
rates |á foram todos vendi- 

dos, assim como metade 

dos lugares na arquibanca- 

da. O sinal verde para os 
desfiles do carnaval 2022 

no Sambódromo, no entan- 

to, só acendeu ontem, 

quando o governador Clãu- 

dio Castro e o prefeito Edu 

ardo Paes concordaram 

que, mantidos as indicado- 
res atuais de queda de casos 

e mortes pela Covid-19, a 

tolia na Marquês de Sapu- 

cal estã garantida. Uma de- 
cisão final sobre os blocos 

de rua, porém (ah, porém), 
não deve ser tomada antes 
dodia lSde janeiro, Nocasa 

da capital, onde 506 blocos 

aguardam o aval da pretei- 
tura, a data prevista está a 
pouco menos de duas sema 
nas doinício doscortejasde 
rua —a Riotur vem plane- 
jando 40 dias de festejos, a 
partir de 27 de janeiro. 
— Eu e o preteito temos 

uma posição similar em re- 

lação às escolas de samba, E 

possível controlar a entrada 

na Marques Sapucai, com 

medidas como a exigência 

do passaporte vacinal. So 

= o ai nn = mi, LEE 

bre o carnaval de rua, ainda 

precisamos debater e ficar 

deolhonos indices da Covid 

— disse Cláudio Castro. 

Pães, por sua vez, seguiu 
nomesmo ritmo: 

— (O carnaval de rua re- 

quer uma análise ainda mais 

detalhada, uma vez que não 

há qualquer possibilidade 

de controle daqueles que és- 

tarão participando das cele- 
brações. 

Segundo prefeito, aideia 
para a liberação do Sambó- 
dromo seria seguir a mesma 
regra para já adotada nos es- 

tádios: No Maracanã, o 

acesso é possivel mediante 

apresentação do passaporte 
vacinal ou de um teste que 

comprove que à pessoa não 
estácontaminada. À mesma 

regra valeria, portanto, para 

a grande celebração — paga 

etechada —na Sapucai. 

ENSAIOS TÉCNICOS 

A Covid-19 já havia alterado 
us planos no réveillon, sus- 
penso em 2021, junto como 

carnaval. Na virada de ano- 

novo, à pr eteitura manteve a 

queima de fogos nas praias de 
Copacabana e do Flamengo, 

além da lgreja da Penha, e es- 
tendeu o espetáculo pirotéc- 
nico a outros sete pontos da 
cidade. Por outro lado, os 

shows na orla foram cancela- 

dos e não haverá esquema es- 
pecial nos transportes públi- 

cos durante a madrugada do 

dia 1º, Além disso, barreiras 

sanitárias serão montadas nas 

divisas de acesso ao Rio para 
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impedir a entrada de ônibus 

fretados a partir do dia 30. 
Apesar de comemorar a li. 

beração dos desfiles, o presi- 
dente da Liesa, Jorge Perlin- 
geiro, não descarta à possi- 

bilidade de cancelamento 

dos ensaios técnicos aber- 

tos ao público na Sapucai, 
quando não há cobrança de 

ingressococont ole sanitá- 

rio torna-se mais dificil. Es- 
sas apresentações estão pre- 
vistas para começar em ja- 

neiro e, como outros deta- 
lhes, dependem da avalia- 
ção das autoridades. 

—No caso dos desfiles já te- 
mos 85% da população da ci- 
dade vacinada com duas do- 
ses, E temos eventos similares 

lotados. Na última rodada do 

Campeonato Brasileiro, o 
Fluminense levou quase 50 

pnil pessoas para o Maracanã 

— argumentou Perlingeiro. 

O presidente da Liesa conta 
que ainda negocia com em- 
presas mecanismos para con- 

trolar a circulação de pessoas 
na Sapucai. Sobre os ensaios 

técnicos, à expectativa é que, 

aprovados, comecem na se- 
gunda quinzena de janeiro, 
após a reforma que a prefeitu- 
ra tara na pista, para promo- 

ver melhorias na drenagem. 

CARNAVAL DE RUA 

Parte importante da festa, 05 

desfiles gratuitos das agremi- 
ações das divisões de acesso, 

que se apresentam na Estrada 
Intendente Magalhães, em 
Campinho, ganhowum Plano 

B. Fela primeira vez, à árca 

OPERAÇÕES EM FAVELAS 

STF debate política de segurança no Rio 
Paaménistro, 'mlicianinão pode ter ligar mo Estado de Direito emma to menos na policia 

Casa cheia. Desfile da Viradouro, estola campeã do Grupo Especial no carnava de 2020: prefeito e governador concordaram com a volta da festa à Marquês de Sapucaí, mas de xam pa 

poderá ser cercada para ga- 
rantir o controle de acesso do 
público apenas para pessoas 

imunizadas ou que compro- 

vem por testes que não estão 
contaminadas. 

— Começamos a discutir 
como controlar o acesso à In- 
tendente como relatodos pri- 
meiros casos da nova variante 
— iz a diretora da Back Stage 

Produções, Roberta Kelah, 
que ganhou a licitação da pre- 

feitura para fazer a produção 

do evento. 

A Kelah ainda tenta captar 
patrocínios para o desfile da 

Intendente, orçado em R$ 4.5 

milhões. Caso não tenha su- 

cessa, o valor deve ser banca- 

do pelo municipio, Questões 
de orçamento também atin- 
gemo camaval de rua, À pro 
dutora Dream Factory fechou 

com uma cervejaria à patroci- 

mio master, mas ainda busca 

prec ncher outras cotas; 

= Já COMEÇAMOS à planejar 

a festa, Aguardamos a libera- 

çãodo poder público. Essa in- 
definição é um dos desafios 

que termos para vender mais 
cotas — disse Duda Maga- 
lhães, diretor da produtora. 
Responsáveis pelos princi 

pais blocos da cidade mantêm 

a posição de só desfilar se hou- 
vercondições de segurança 
Já há quem tenha desistido — 

acantora Preta Gil, por exem- 

plo, anunciou que o bloco ba- 
tizado com seu nome só volta 

para a arrastar multidões pelo 

Centro em 2023. A presiden- 

te da Sebastiana, Rita Fernan- 

des, que representa os princi- 

quimta-lara db 12. 2021 O GLOBO 

ALEX IMTRE CTIAM EA 

ENS RS Mia 
ra aneiro a ceosso sobre o desfile des blocos de rua 

pais blocos da Zona Sul e de 

santa Teresa, conta que os 
contratos com fornecedores 
estão sendo fechados com 

uma cláusula que prevê can- 
celamentos sem ónus. 

Neste môomento, conta 

Rita, prefeitura e blocos 

discutem temas como o ro- 

teiro dos desfiles. Um dos 

impasses envolve o Im- 

prensa que eu Gamo: a 
CET-Rio quer que o bloco 

concentre e disperse na 

Rua Gago Coutinho (La- 

ranjeiras) oque Ritadiz ser 
im possi vel, por questões 

técnicas. O prazo previsto 

para a decisão final sobre 

botar ou não 05 blocos na 

rua — 15 de janeiro — tam 

bém é considerado muito 

apertado pela Sebastiana 
— O estado terã que rever 

os prazos para a emissão das 
autorizações. Os Bombeiros 
pedem que, para liberar fes- 

tas, os pedidos sejam proto- 

colados com até 50 dias de 

antecedência. Sem mudar a 
regra, será impossível cum- 

prir — acrescentou a presi- 
dente do Sebastiana. 

Membros da Desliga dos 
Blocos, reunião da turma 

mais alternativa, também 

aguardam o posicionamen- 
to dos especialistas. 

— SÉguiTemos à ciência, 

mas acho incoerência libe- 

rarem Sambódromo e festas 
par ticulares e não autoriza- 

rem carnaval de rua. Isso é 

elitizar ocarnaval — opinou 

Luiz Otávio de Almeida, in- 

tegrante da Desliga. 

Q 
“O carnaval 

de rua requer 
uma qnúlise 

ainda muiis 

detalhado, 
UMA VEZ une 

não há 

qualquer 

possibilidade 
de controle 

dig peles tjLhL 

EStortio 

porte ipod | 

das 

celebroções " 

Eduardo Paes, 
preteito 

"Seguirenmos 

a ciência, mas 

echo 

INcorrÊnNCiA 

liberarem 

Sambódromo 

e festas 

particuitires é 
FIO 

dito 

carnaval de 
rua. Isso é 

elitizar o 

carma * 

Luiz Otávio de 
Almeida, 

integrante da 

Desliga dos 

Blocos 
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Rio tem só 25% das vacinas para reforço antecipado 
Estoque na capital é de 520 mil doses, enquanto número de cariocas aptos a receber imunizante com intervalo reduzido 
de no mínimo três meses chega a 2,17 milhões; prefeitura diz que quantidade deve durar até dia 10 porque procura é baixa 

RODRIGO DE SOLTA E RAFAEL 

MASCIMENTO DE SOUZA 
pra ias gn coghotos odio Em 

0) número de pessoas aptas 

a antecipar a terceira do- 
RE da vacina contra a Co- 

vid-19 na cidade do Ria é qua- 

tro vezes maior do que a 
quantidade de doses em esto- 
que na cidade, aponta levan- 

tamento do GLOBO com ba- 

seem dados da plataformade 
informações em Saúde da 
prefeitura, o Tabnet munici- 

E: A preteitura da capital li- 
Erou anteontem ddp icação 

do reforço para quem tiver 

tomado à segunda dose ou a 

dose única há pelo menos 

três meses. Anteriormente, o 
prazo minimo para todos os 

adultos (público-alvo da 
campanha) era de cinco me- 
ses, exceto para idosos, pes- 
soas com 55 anos ou mais é 

imunossuprimidos, que têm 

intervalos mais curtos, 
Até o dia 15 de setembro, 

exatamente três meses atrás, 

3.308.490 pessoas comple- 
taram o esquema vacinal na 

cidade. Estão, portanto, habi- 

litadas a tomar o reforço, Se- 
gundo o Tabnet, 1.128.646 já 
o fizeram. A diferença entre 
os dois valores corresponde 

ao número de cidadãos que 
podem receber a terceira do- 
se a partir de agora: 
2.179.844. Até o fim do ano, 
seguindo o mesmo método 
decálculo, 2.664.024 vão po- 

21.50 PLANETA 

«> ambi 

der pedir o reforço (o mime- 
ro não considera as demais 

pessoas que terão tomado a 
terceira dose até la), 
Acontece, porém, que o 

Rio tem apenas 520 mil do- 

ses de vacina, como infor- 
mou o secretário m unicipal 

de Saúde, Daniel Soranz, an- 

teontem. À quantidade, que 
daria para imunizar 25% da- 
queles que estão aptos a adi- 

antar a injeção atualmente, 

não ésuficiente sequer para o 
reforço de todas as pessoas 

com 50 anos ou mais que es- 

tão apenas com a segunda 
dose — cerca de 720 mil pes- 
soas, de acordo com o painel 

Covid-19 da prefeitura. 

PEDIDO AO MINISTÉRIO 
Em nota, a prefeitura infor- 

mou que, pelo ritmo atual de 
vacinação, o estoque de vaci- 
nas hoje é suficiente até o dia 
10 de janeiro. Acrescentou 
que, “Caso ocorra aumento 

da procura aos postos, pode- 
ráser solicitado maior aporte 

ao Ministério da Saúde. 
O movimento nas unida- 

des de saúde foi intenso on- 
tem, no primeiro dia com a 

antecipação liberada. Na 
unidade Heitor Beltrão, na 

Tijuca, na Zona Norte, 0 en- 

tra e sai de quem queria 
imunizante foi intenso já no 
início da manhã. Já no Cen- 

tro Municipalde Saúde João 

Barros Barreto, em Copaca- 
bana, na Zona Sul, mais de 

200 pessoas tomaram a ter- 

ceira dose das 8h às 9h30. 

Segundo a prefeitura, até 
ontem, menos de 3% das pes- 

soas que já tomaram a segunda 

dose procuraram as unidades 

de saúde para antecipar a apli- 
cação do reforço, Ao explicar a 

decisão de permitir o adianta- 

mento, nesta terça, Soranz dis- 
se que a cidade está preparada 
paraaplicar uma grande quan- 

tidade de doses de reforço. 

— Tem muita vacina em 
estoque, disponivel, sufici- 

Conta que não fecha. À vac nação na Casa Firjan, em Botafego: procura por terceira dose antecipada tende a crescer 

ente para um grande núme- 
ro de pessoas anteciparem 

— atirmono secretário. — 

Nas unidades, a recomen- 

dação é não burocratizar. 

Tem vacina disponivel. Se o 

usuário achar que é o mo- 
mento dele, por algum mo- 

tivo pessoal, ele pode justifi- 
car ali, Os profissionais vão 
orientar qual o melhor mo- 
mento. 
Soranz disse ainda que o 

municipio val começar “o 
mais breve possivel” avacina- 

ção decrianças de 5a llanos, 

assim que sair a liberação da 

Agência Nacional de Vigilân- 
cia Sanitária (Anvisa) para es- 
ta faixa etária. 

A antecipação da terceira 
dose tem gerado dúvidas, já 
que o intervalo de cinco 

meses é preconizado pelo 

Ministério da Saúde. Vice- 
presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunizações 

(SBIm), a médica Isabela 
Ballalai diz que o intervalo 
de três meses não tem con- 

MEIO AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS: 

NOSSA VIDA DEPENDE DO PLANETA 
Do ar que respiramos à aqua que bebemos, c meio ambiente equilibraco, fertil e biodiverso 

sustenta todas as formas de viga na Terra. Mas descasos, abusos e violações colocam em fisco a 
teia de relações complexas e delicadas que tornam nosso Plareta um lugar único. Em sua última 

live do aro o Um Só Planeta discute por que o ambiente limpo, saudável e sustentável é um 

direito humano e de que forma a emergência clim ática ameaça a garantia à vida digna de 
bilhões de pessoas. Vem com a gente encontrar soluções? 

ERIRA PIRES RAMOS 

REDE SUL-AMERICANA 
DE MIGRAÇÕES 

AMBIENTAIS (RESAMA] 

GUILHERME ElDT 

INSTITUTO SOCIEDADE. 

POPULAÇÃO E 
RATURETA (ISP) 

JÉSSICA CHIARELI 

PRLIMA 
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PRISCILA MATTA 

54 STENTABILIDADE 

VANESSA BARBOSA 

MEDIADORA 

DO UM SO PLANETA 

am pia e 
BEM IARA) 

Ebações [6 Cao DE sda 

traindicaçõese podetrazer 

vantagens em termos de 

roteção coletiva diante da 
micron, a variante re- 

cém-chegada. 

— Eu entendo, clara, que o 
Rio está se preparando para 
o ano-novo, o carnaval e pa- 
raa QÔmicron —afizma. —A 

cidade está buscando já co- 
locar toda a população com 
adose de reforço para mini- 

mizar o risco de a Omicron 
se tornar uma variante pre- 

valente entre nós. Temos 

dados, como os da própria 

Plizer, que apontam que a 
terceira dose, embora não 
tenha 100% de eficácia con- 

tra a variante, traz uma boa 

proteção para os quadros 
graves. Ocená rioepidemio- 

lógico, o risco da nova vari- 

ante e q fato de as pessoas 
ainda estarem desprotegi- 
das contra ela são os fatores 

que devem ter sido mais 

considerados pelo Rio. 
Segundo à presidente da 

SBIm, Renato Kfouri, as in- 

formações científicas dispo- 
niveis não justificam aanteci- 

pação da terceira dose para 

públicos mais jovens. Por ou 

tro lado, as pessoas mais ve- 
lhas registram uma perda sig- 

nificativa de proteção após 

três meses, lembra o médico. 
— Não há evidência até ago- 

rade perda de proteção denin- 

guém com menos de 50 anos 

mum espaço de tempo tão cur- 
to quanto três meses — diz. 

CBN 

= 
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MP denuncia o 'Al Capone dos Bitcoins' 
Promotoria afirma que Glaidson Acácio, antes conhecido como 'faraó, chefiava grupo com características 

semelhantes às da máfia. Ele vai responder por tentativa de homicídio de concorrente no ramo de criptomoedas 

CAROLIMA HERINGER 

esoliria Decir rendra ns! Es 

ps desde agosto por ter 

criado uma pirâmide 
que prometia lucros de 10% 
ao mês, o ex-parçom Glaid- 

son Acácio dos Santos pode 
ter conquistado milhares de 
clientes e contas bilionárias 
com crimes que vão além de 

fraudes financeiras. De 

acordo com denúncia do 
Ministério Público estadu- 

al, oempresário atuava com 
violência para “eliminar” 
seus concorrentes no ramo 
dos bitcoins. Ele é suspeito 

de planejar as mortes de 
dois deles, Para o MP, as 
conversas telefônicas de 

CGlaidson com seus funcio- 

nários, encontradas em ce- 

lulares apreendidos, reve- 
lam que o investidor dava 

ordens para que outros em- 
presários do ramo fossem ti- 
rados de seu caminho por 

seus subordinados. 

ATAQUE À CONCORRENTE 
A promotoria define a orga- 

nização criminosa chefiada 

pelo empresário como 
“uma atividade típica de 
grupo de extermínio Que 

guarda semelhanças com as 
antigas organizações mafio- 
sas, o que muito bem pode- 

ria render a Glaidson não o 

vulgo de Faraó dos Bitcoins, 
mas sim de Al Capone das 
Bitcoins”. Na terça-feira, o 

ex-garçom virou réu por ser 
mandante da tentativa de 
homicídio contra Nilson Al- 

ves da Silva, o Nilsinho, em 

20 de março deste ano, em 

Cabo Fria. Oempresárioera 
seu concorrente na cidade 

da Região dos Lagos. 
Na denúncia contra 

Claidson, o MP aponta ain- 

da suspeitas de que 0 “Fa- 
raú dos Bitcoins' pode es- 

TROCAS DE MENSAGENS 

Conversas entre Glaidson e seus funcionários revelam, segundo MP, atuação para “eliminar concorrentes” 

Glatdson conversa com lureclonário sobre cescontentamento com atuação 

de empresa que serta ligada à bicheiro e pede providércias 

AR NÇA DESARROLLO bio É jo im mid 

Troca de mensagens torna Glaidson suspeito de ataque 

t- - 

| team menaios 
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Fonte: Monistéro Póbico estaduz! 

Glaidson. De faraó a Al Capone 

tar envolvido em outro cri- 

me. Nodocumento, ao qual 

O GLOBO teve acesso, a 
Promotoriacitaa insatista- 

ção de Glaidson com a atu- 

ação da empresa Black 

Germana de Lamare 
Missa de 1 ano 

A familia de Germana de Lamare 

convida parentes e amigos 
para a missa de 

1 ano de seu falecimento. 

Dia 17 de dezembro, sexta-feira, 

as 19h na Capela da 
Igreja da Ressurreição, 

R. Francisco Otaviano, 99. 

IMAGENS QUE EMOLDURAM D e 

SENTIMENTOS. : 
Agorir à câmeca da cola: ns Dada 
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mostornimento de outras pessoas. loudas contomentes da CAS é de 

| GLADSON, visando a aliminação de tados, com utilização de termos coma 

* per qe, Far firme” Cacio” “premio pueda cabeças” eta magra” br, 

| cega et rs in 

Warrior, que funcionava 
em Cabo Frio. Um dos sóci- 

os da firma foi alvo de uma 
tentativa de homicídio em 
10 de junho deste ano. 
Em uma conversa por 

WhatsApp com um funcio- 
nário identificado como 
Daniel, no dia 8 de maio de 

2021, Glaidson reclama da 
atuação da Black Warrior e 
pede que o interlocutor re- 

solva a questão. "Acaba com 
isso aí. Por questão de hon- 
ra. Zera esses documentos, 

por favor”. O diálogo, foi 

transcrito na denúncia do 

MEP, que ressalta ainda que, 
uma ines apusdce Hrersa, Um 

sócio da empresa foi vítima 
de tentativa de homicídio, 

E. ca ti go 

Ocrime ainda está sendo in- 
vestigado pela 126º DP (Ca- 
bo Frio). 
Em outra conversa, no dia 

1º de maio, Glaidson jáhavia 

cobrado de Daniel uma ação 
no bairro Jardim Esperança, 
em Cabo Frio, justamente 
onde o sócio da Black Warri- 

or foi atacado. 

A motivação parao ataque 
contra Nilsinho foi a dispu- 

ta por clientes, de acordo 
coma denúncia do ME. Três 
meses antes do crime, aviti- 

ma passou a encaminhar d 

clientes notícias veiculadas 
na mídia que apontavam 
suspeitas de que a GAS Con- 

sultoria Bitcoin (empresa 

de Glaidson) praticava cri- 

e, GLOBO 
“RRE 

Para outras formatos comsutta: (0) (1) PEGA AIG, dez ntrtera dass dh | 
Agora também via Whatsãgo 04 Telegrar 

Plantão: 2534-5501 
Sábado: das 10 às 17h / Domingo e feriados: das 18 às 18h. 

a a ia o 

mes financeiros. À intenção 
seria conquistar Os clientes 

concorrentes, 

Além do ex-garçom, ou- 
tras cinco pessoas foram de- 

nunciadas pelo crime. Uma 
delas é Fabio Natan do Nas- 
cimento, conhecido como 
FB, apontado como respon- 

sável pelos disparos contra 
Nilsinho. Câmeras de segu- 
rança Hagraram FB deixan- 

do um dos carros usados no 
crime, em outro ponto de 

Cabo Frio. Nas imagens, ele 

carrega um chinelo branco 

nas mãos e está descalço. O 
outro pé do calçado foi en- 
contrado po local do ataque, 

deixado justamente pelo 

Executor, 

Ora Om Om O F ko mento DOHA 
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Enrmações ines mformações Sacra 

CLIMATE 

Um dos diálogos encon- 

trados no telefone de Glaid- 
son demonstra ainda a au- 

dácia do ex-garçom. Na con- 

versa, ele se mostra irritado 

com a atuação da Oregon, 
empresa ue atuava em a- 

bo Frio e fechou as portas no 

mês passado. Confrontado 
com a informação de que a 
firma tinha ligações com 

um dos chefes da contra- 

venção no Rio, Glaidson 
afirmou não ter “medo de 

ninguém”. 

Ainda na conversa, Glaid- 
son se mostra incomodado 
com o fato de a empresa ri- 

val estar oferecendo 15% de 
retorno aos clientes e pede 
providências aThiago. “Va- 

mos jantar eles”, diz Thiago. 
“Não quero 15%, Eu estou 
avisando. Dá o papo reto”, 
responde Glaidson. No diá- 

logo, o” Faraó dos Bitcoisn” 
ainda alerta; “Olha, a vio- 
lência da cidade vai aumen- 

tar, bein”, 

Parao Ministério Público, 
este trecho reforça a relação 
de Glaidson e Thiago com as 

ações violentas na cidade, 

Nilsinho foi baleado quan- 
do estava dentro de um car- 
ro de luxo. Ele sobreviveu, 

mas ficou cego e paraplégi- 
co. De acordo com a denún- 
cia, 0 homicídio “só não se 

consumou por circunstân- 
cias alheias à vontade dos 
agentes”, já que a arma ta- 

lhou após o primeiro dispa- 

roca vitima recebeu pronto 
atendimento médico. 
Glaidson foi alvo, em agos- 

to, da Operação Kryptos, da 
Polícia Federal, acusado de 
capitanear um esquema ile- 
gal de investimentos em 

criptomoedas. Para o Minis- 

tério Público Federal, o ex- 
garçom enganava os investi- 

dores endo aplicavadinheiro 
em bitcoins. 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 

Aponte a câmera do celular ro OrCode conheça nossas 
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Quando a comida é boa, vale repetir 
Rio Gastronomia volta hoje ao Jockey Club com pratos de restaurantes consagrados da cidade, aulas 
de chefs renomados e show de Diogo Nogueira: programação do maior evento do gênero vai até domingo 

CAROL ZAPPA 

cosolina taspofcagiabo spo com be 

hara quem ainda não conse- 

guiu aproveitar ou quer re- 
petir a dose, a hora é agora: o 

Rio Gastronomia volta ao 

Jockey, de hoje a domingo, re- 
pleto de delicias, quiosques dos 
melhores hares e restaurantes 

da cidade, food-trucks, encon- 

tros com chefs renomados, fei- 
rinhas de produtos artesanais e 

cachaças, atividades para os pe- 

quenos e shows com grandes 

nomes da música brasileira. 
Paraaguçartodos os sentidos,o 
cantor Diogo Nogueira leva 

hoje, ao palco do evento, o 
show “Samba de verão” 

Antes, vale conferir as aulas 

gratuitas com chefs e especia- 

listas, como a cuiabana Ariani 
Maloul, que fala às 15h sobre a 

cozinha contemporânea do 

Pantanal e do Cerrado, eo chel 
Emerson Kim, do Spicy Fish, 

que vai levar um pouco da co- 

mica de rua coreana para 0 

Jockey, às 16h30. Até o fim da 
semana, passam ainda pelos 

auditórios Senac e Santander 

Brasil de Sabores estrelas co- 
mo a paulista Janaína Rueda, 
da Casa do Porca, único brasi- 

lero na lista dos 50 melhores 

DESAUTanTtes do mundo no 

ranking do The World's, e o 

A autora doará os royalties deste livro para o instituto 
Paola Antonini, que atua proporcionando a reabilitação 

de pessoas com deficiência física. 

BLENTFERRO 

a ama. s 

Amar livre. Ric Gastronom a ocupa uma rea de 3 mil metros quadrados no Jockey, entre as pistas de comida 

gaúcho Rodrigo Bellora, do Va- 

he Rústico (ambos no sábado), 

além de Rafa Costa e Silva, do 
Lasai, eleito Melhor Chef nes- 
ta edição do Prêmio Rio Show 

de Gastronomia (domingo). 

Entre umaatividadee outra, a 
pedidaé provar as gostosuras do 

corredor gastronômico. A lista é 

grande e inclui ceviches (Fair- 
mont), sanduiches (Talho Capi- 

NAS LIVRARIAS E EM E-BOOK 

xaba e Gero Panini) e pizzas 

(Mamma Jamma), passando 

por receitas japonesas ( Pabu e 
Naga). Quenidinhos do público, 
balinhos e croquetes aparecem 
em versões variadas, com re- 
cheiode bacalhau equeijoSerra 
da Estrela (Gruta de Santo An- 
tânio), de arroz e linguiça cala- 
bresa (Ligados Botecos), feijoa- 
da ou jiló com linguiça (Katita), 

EB SUPERA ÃO DE 

PAOLA ANTONINI 

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, etera 
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. 

pirarucu (Gosto da Amazônia), 

polvo (Escama), carne assada 
[QuitQui ) e até vegetariano, de 
baião de dois com tofu defimma- 
do (Teva). Na ala doce, as op- 

ções vão de torta de queijobasca 
(Venga!) e éclair de morango 
(Nolita) ao imbativel bolo de 
chocolate com brigadeiro do 
chef Pedro de Artagão. 
Quem quiser levar um pou- 

PROGRAMAÇÃO DE HOJE 

AUDITÓRIO SENAC 

15h: "Aprenda a cozinhar e foto- 

gratar”, com Cristiano Ramalho 

(Bistrô da Casa) e o tobógralo 

Tomas Rangel. 

16h30: *Comsda de rua coreana” 

com Emerson Kim (Spicy Fish), 
18h: "Bread rolis, pães para toda 

obra. com Rata Brito Pereira 

(The Slow Bakery) 
19h30: “Brasiidades de raiz: frutos 

daterra”, com Bianca Barbosa. 

Olerecimento Senac Ri, 

AUDITÓRIO SANTANDER 

BRASIL DE SABORES 

15h: “Pantanal e Cerrado comtem- 

poráneos”, com ArlaniMaloul (Ma- 

hato Cozinha Criativa — MT) 

16h30: Umquiosque tipicamer- 

tecarioca: Prosana orla”, com 

Fabiano Leobons e Batista. Olere- 

cimento Food, 
18h: "Tipos e estilos de vinhos: 

olhe, sinta e deguste”, com Moi- 

quinho do evento para casa po- 

de passar pela feira de produto- 

res e cachaças, que oferece 
comservas, queijos, embutidos, 

doces e rótulos do interior do 

estado. Um passeio completo! 

O Rio Gastronomia é reali- 
zado pelo jornal O GLOBO, 

com apresentação do Senar 

RJ. cidacde-anfitriã Invest.Rio | 
Prefeitura RJ, patrocinio mas: 

PERDI UMA 

PARTE Bia MIM 

ê NEM ARA 

GIOBOLIVROS 

O TTTT————————————e—. o UH | 

Rio | 31 

sés Lacerda, Oerecimento 

Grand Cru 

19h30: "Rio-território da 

cachaça de qualidade”, com 
Isadora Bello Fornari (especi- 

alista em cachaça), Vicente 

(Cachaça Fazenda Soledade) 
e Katia Espirito Santo (Cacha- 

ca Da Quinta) 

Show às 20h, com Diogo No- 
guesa 

Ingresso: As entradas custam 

R$ 55 (quie sex, 0UR$2750,a 
meiaje R$ 65 (sábe dom, ou 

Rã 32.50. a meiaje estão à 

vendapelo site ingressocer- 

to.com/riogastronomia Crian- 

ças de até 10) anós não pagam 

Onde e quando: Jockey Clut 

Praça Santos Dumont 31, 

Gávea. Quiesex das ldhá 

meia-noite, Sáb, do meio-diaá 
meia-noite. Dom, do meio-dia 

às 23h. Até domingo. 

ter do Santander, patrocínio 

de Stella Artois, Naturgy, Co- 

ca-Cola e Sebrae, apoio de Se- 
cretaria de Turismo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, 

Gosto da Amazônia, Aspen 
Pharma, Amázzoni Gin, Agua 
Pouso Alto, Supermercado 

Zona Sul, Sesc RJ iFoode Loft, 

ticketeria oficial Ingresso Cer- 
toe parceria de SindRia, 
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Pesquisa eleitoral 

Incrivel! As recentes pesquisas 

divulgadas para a eleição de 
2022 mostram inacreditáveis 

21% do eleitorado votando em 

Bolsonaro. 

ELHREM MONTEIRO FINS 

[Ta 

Orações de Heleno 

Às declarações do general Heleno 
de que reza diariamente para Jair 

Bolsonaro não ser assassinado 
em 2022 são de causar espanto é 

surpresa, Na minha opinião, esse 
tipo de declaração parece ser 
muito mais um incentivo à 

“fabricação” de um novo 

atentado, que garanta os votos de 
“pera” de alguns desavisados 

eleitores. Acho que desta vez a 

população ficará mais atenta a 

esses “imprevistos” 

convenientes, general. 

EVANDRO VIEIRA. 
Ro 

Foi engano 

— Alô! É da Polícia Federal? 
— Não. Aqui é da Gestapo. 
= Ah, desculpe, Foi engano. 
TÚLLO MARCO S0AMES CARVALHO 

BELO HORIZONTE. MG 

Feitiço do tempo 

“Feitiço do tempo” o filme, é uma 
ótima comédia na qual o 

protagonista é um 
meteorologista e apresentador 
de TV que se vê numa situação 

angustiante ao perceber que está 

condenada a passar o resto da 

eternidade no mesmo lugar, 
vendo as mesmas pessoas 

fazerema mesma coisa todos 05 

dias. Estou enfrentando o mesmo 
problema. Acordo, abro o jornal, e 
todos os dias leio à mesma 

noticia: "A sentença fm anulada 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Ancora versão doapp 

mlerecetunções que 
facilitam anavegação, 
além de unir todo 

oconteúdo on-line 

eimpresso, Baixe 
apora ou atualize 

o aplicativo disponivel 

na Apple Store e no 

Google Play 

pela Segunda Turma. Votou pela 

anulação à relator, Gilmar 

Mendes, acompanhado pelos 
ministros Ricardo Lewandowski e 
Nunes Marques. Ápenas o 
ministro Edson Fachin foi contra, 

votando pela manutenção da 
condenação” Sera que passarei o 

resto dos meus dias sendo 

condenado a testemunhar à 

“descondenação” de safados, 

velhacos e notórios meliantes ? 
MENSÊS BIMES 

Li] 

Ver o castelo de cartas do 

combate a corrupção se desfazer 
no nosso pais, libertando presos e 
inocentando outros por questões 

muito mae políticas do que 
jurídicas, causa uma sensação de 
queo Brasil nunca se 

transformará num país sério, 
honesto e confiável, não só para 
os olhos dos brasileiros, mas 

principalmente para às 

investidores estrangeiros. Todo 
dia vemos um político corrupto 
ser inocentado em função das 
fiigranas jurídicas (e políticas) 

que um bom. caro advogado 
sabe farejar nas brechas da lei 
Não adianta delação comprovada 
com fartas provas acusatórias, 

por testemunhas, por dinheiro na 

cueca ou em malas, pelos bilhões 
recuperados nos acordos de 

leniência, tudo acaba em samba 
neste pais no terreiro da Justiça 

E. quando olhamos para a 
dualidade nefasta que nos assola 
para um futuro próxima, vejo que 

o Brasil, diferentemente do que 
nos ensinaram, é o país do atraso. 

JUCA SERRADO 
RIO 

Se 05 processos contra 0 

ex-povernador Sergio Cabral 
continuarem a ser retirados neste 

ritmo acelerado, provavelmente 

podera ser candidato a senador 
pelo Rio ano que vem. 

SÊ CARLOS TEIXEIRA 

Bio 

Como navegar 

Atela inicial 

destaca 

oconteido 

on-line que pode 

ser atualizado 

aplicativo ficam 

guardadas 

EmBanca, 
o leitor pode 

baixar aedição 

EmBiblioteca, 
as matérias 

salvas do 

impressa em duas 

versões jornale texto 

Rigor geral e irrestrito 

Data venia, não obstante 
admiração e respeito que tenho 
pelo ministro Luiz Fux, 
permitam-me o sarcasmo que 
pela presente faço. E que, lendo a 

matéria desta quarta-feira que 
diz “Fux manda prender 
condenados por Boate kiss”. 
suspendendo habeas corpus 
concedido pelo TIRGS a favor dos 

quatro réus, o nobre magistrado 
fundamenta sua decisão 
argumentando que a liberdade 
dos réus “abala a confiança da 
população na credibilidade das 

instituições públicas” bem como 
a imediata prisão dos réus “se faz 

necessária do senso coletivo de 

cumprimento da lei e de 
ordenação social” acrescentando 
que “a Constituição garante a 
soberania dos veredictos”, 
considerando também em sua 
decisão sobre a “evidente e 

elevada culpabilidade em 

concreto dos réus”, a “aliissima 
reprovabilidade social das 
condutas dos réus, a dimensão e 

a extensão dos fatos criminosos 

seus impactos para as 
comunidades local, nacional & 

internacional”. ufa! Quanta 
disposição o ministro teve nesse 
processo Correto seria se tal 
rigor também fosse dispensado 

pelo STF nos processos que 

emvolvem políticos. empresanos & 

gutros serm-vergonhas que 
praticam crimes que tanto lesam 
o Erário e as instituições 

democráticas da república 
HSÉ CARLOS DA SILVA FILHO 

Ea 

Voto secreto 

Quarta-feira dia 14, na votação 
para ministro do TCU, o voto do 
Senado foi secreto. Não há 

justificativa que “cole” e justifique 

que os congressistas façam 
sessões secretas e/ou utilizem à 

voto secreto. Os eleitores que 05 

EmEditorias, 

oteitor 

consegue 
acessar suas 

seções preferidas 

Aoclicar 

no símbolo, 
olestor pode 

salvar uma matéria 

paraleitura posterior 

Otmede 

colunistas 

do GLOBO 

estã reunido em um 
único lugar no app 

ACERVO 

Ó O homem que criou Mickey Mouse 
MAWES  HáSSanos morrião americano Wait Disney. dono de um império do entretenimento 

elegeram, e também pagam as 

contas do Congresso, têm direito 
de saber como seus congressistas 
votam, até para julgar se eles 
estão agindo coma queremos. 
SAMUEL PLUSTILNDO 

RIO 

Há Brasil para isso? 

Hã alguns anos, por volta de 
2012/2013, com o Brasil vivendo 

uma euforia de negócios, 
econômia crescendo. eu estava 
na plates que ouvia uma otimista 

dirigente de empresa dizer: 

“Neste exato momento 400 

shopping centers estão sendo 
construídos no Brasil” Ao meu 

lado, um ex-ministro da Fazenda 

concertuado e respeitado 

interveio: “Não há Brasil para 
tudo isso" Não havia. 

Lendo diariamente sobre os 
bilhões captados parãas 

dezenas de fintechs e aplicativos 

linanceiros que surgem como 

pão na padaria, eu me pergunto; 
há Brasil para tudo isso? Duvido. 
ELTO DEMIER 

RIO 

Malha ferroviária 

Até que enfim o setor privado foi 
autorizado à entrar, muito 

atrasado por sinal, no setor de 

ferrovias. Neste pais gigante, já 

deveriamos ter linhas férreas 

atravessando o país há muitos 
anos. ARFFSA nunca funcionou à 

contento, Que a malha privada 
sirva a empresas e lambém às 

pessoas. Que essas possam se 
deslocar neste Brasi enorme 
com conforto é preço adequados. 

HENRIETTE GRANJA 
RIO 

Vínculo empregatício 

Aobrigatoriedade do 

estabelecimento de vínculo 

empregatício para profissionais 

O rrlanênio Eotalda CTA dia Coneial 
rat rações contida 
e 
DE ITC 
E mam 

are a mi rm PR a id 

miss minis e em cima 

do Ponto 

Publicado a partir 
das Eh desegunda a 

sexta. com análises & 

informações sobre o 

principaltema do dia 

Como ouvir 

Está disponivel 

no site do GLOBO 
enas plataformas 
de podcast 

Quinta-era 16.12 2021] O GLOBO 

que usam plataformas digitais 

ga completa inversão da 

propósito desse tipo de serviço. 

Ambos 05 sstemas precisam 
coexistir e deixar ao 
profissional a escolha do tipo 

de proteção social que deseja 
para seu próprio trabalho 

Não faz sentido que uma 
pessoa queira ser um 
microempreendedor 

utilizando-se de uma 
determinada plataforma para 

prestar seus Serviços. E O 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). arcaico e dessintonizado, 

decida que assim não pode ser. 

Temos que entrar no século XXI 

EDUARDO) MAGALHÃES MACHADO 
[dr 

O lema de Paes 

Depois do feriado prolongado 
nos Estados Unidos pelo Dia 
de Ação de Graças, o que se vê 

agora é um aumento 
significativo dos casos de 

Covid por lá. Aqui, nosso 
prefeito não quer nem saber: 

falou que teremos réveillon, 
sim, aglomerações. O lema 

dele é samba suor e cerveja; 
Saúde, ndo. 

LUEZ CARLOS MACEDO 
RO 

Já que Eduardo Paes liberou o 

réveillon e muito provavelmente 
devera liberar o carnaval, a 

despeito da Covid-lãe da 

influenza, bem que poderia 
determinar que os ônibus 

urbanos voltassem a circular com 

o condicionador de ar ligado. O 
verão está al a todo vapor, eos 

veleulos cu estão com as janelas 

lacradas cu emperradas. Tem 

passageiro-contnbuimte-eleitor 
passando mal 

Se nosso prefeito viajasse de 

ônibus, já teria dado essa 
ordem há muito tempo. 
NÉLSOS NÓBREGA 

Ro 

TT ]— Err 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOBO CONRSANTE CONDIÇÕES DACFERTA 

NOSITE CURBECRLO RO COM DR 

Comlurb responde 

Em resposta à carta da Sr 

Cláudia Sa (15 de dezembro), à 
Comlurb informa que, para 

realizar qualquer tipo de 

manejo nas árvores da 

Avenida Visconde de 

Albuquerque, na Leblon, é 
necessário autorização. Às 

arvores 5ã0 tombadas e fazem 
parte do patrimônio verde da 

cidade. Neste ano, nos meses 

de maio e setembro, foi 
autorizado pela Fundação 
Parques e Jardins e realizado 

pela Comlurbo manejo de 

poda nas árvores da Visconde 
de Albuquerque. 

ASA REBOUÇAS, ASSESSSORA DE 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL DA 

COMU. 

Lixão a céu aberto 

Nas prandes cidades da China, 
além da extrema 
modernidade, o que 

impressiona é também a 

extrema limpeza das suas 
urbes. Nenhuma pichação, 
nenhum vandalismo em lugar 

algum. O Rio, por exemplo, é 

um verdadeiro lixão a céu 
aberto, com tudo vandalizado, 

pichado e detonado pela 

cidade inteira. Nisso. uma 
cultura de leniência com tudo. 

Aqui todo tipo de atividade 
ilícita não sofre qualquer tipo 

de punição. Um povo é 
educado com leis duras e que 

valham para todos. Aqui 
grandes bandidos e pequenos 
bandidos — pichadores e afins 
= jamais sofrem qualquer tipo 

de punição. Todo tipo de 

malfeito é premiado neste país 
onde não existe punição para 

nada! Resultado: um país de 

quinto mundo onde nada 
funciona! 

PÁLILO ALVES 

EL 

HÁ 50 ANOS 
Dacca, em chamas, rende-se às tropas da Índia 
JE/12971 

Hambúrgueres Canções 
de primeira consagradas e q RR red o 

a liri pi jaz, comanda opas do Pag 
qualidade em musical Oriental, que prometera lutar até o último homem na 

defesade sua capital, aceitou o ultimato do comando 
| inchanoe ordenou a cessação da resistência, 

20% om rendendo-se ao inimigo. Às primeira colunas das 
Danguao: tropas indianas entraram esta manhãem Dacca. 

Pelo 2º jopodafase final do | Campeonato Nacional, o 

mano) Hed 5 Burger, OFF nofinaldo pedido | carnemoida moldada mo ES pt CU capacitadasemecono- 2021 Assistano Teatro Botafogo, em sofrível atuação, foi polgado ontem pelo 
instalado em Botafogo acassinante Os ham- epreparadanodia. mibical! Permitaqueeu  miacriativapelolnst- Riachuelo com 50% São Paulo por 4x 1. Agora quase nada resta ao time 

enaBarra oferece 20%  húrgueres utilizam sem congelamento. fale reúne 30 pessoas tuto Evoé ao longo de OFF. Saia mais online. carioca para ojogo de domingo contra q Atlético-MG. 

LOTERIAS pda pp fa PPA ça Di a 56.60. 77.MEGA-SENA (concurso 2 438).4,11.19.25,37.55 
% “* LOTOFACIL esscensz mai 3,426,0./M- 12.13 18 08,20. 20, 25, 50 lofteo come ciecar ps memiliados tamiiios em agências ofciaia pro sete 2a CEF porque. Semasa fra dic de Mec aeee Co joreual ca ni reecca sei pubdicaços civulgades semen no des camsiiegeta CTF, podera corriiuidaecdo asia celmaasea 
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Carvalhal dá 
sinal verde 
e Fla avança 
por treinador 
Dirigentes devem viajar para Portugal na 
próxima semana para negociar como 

Sporting Braga a rescisão do técnico 

DIGO DANTAS 

digo da mis sfhogioo cam is 

ip Carvalhal disse sim 

a ao Flamengo. O técnico 

do Braga-POR indicou que 
topa o desafio de trabalhar 

no Brasile deixou a negocia- 

ção a cargo dos clubes, 
Com contrato atéo meto 

de 2022, o treinador precisa 

que haja entendimento so- 
bre a multa rescisória para 
ser liberado em janeiro. O 

valor é de 2,5 milhões de cu- 

ros (R$ 16 milhões ). 

O Flamengo reflete sobre 
asúpções e já tem claro que 

é necessário ir à Europa ne- 

pociar, À viagem dovicede 
tutehol Marcos Braz e o di- 

retor de lutebol Bruna 

Spindel deve acontecer na 

próxima semana. 
A diretoria do Flamengo 

pensa que pode conseguir 
um técnico sem custos de 

multa, Mas Carvalhal des- 
carta pagar o valor do pró- 

prio bolso. 

Hoje, entre os portugue- 
ses analisados, Carvalhal éo 

mais palpável. Mas o Fla- 

mengondo quer sair do Bra- 
sil com apenas uma opção 

para negociar. 
jorge Jesus voltou ao sta- 

tus de impossível, posição 
que só não ocupava pois o 
Flamengo não queria dizer 

que não desejava de volta 
seu técnico mais vitorioso 

MUDANÇAS NO GRÊMIO O Rafinha, Diego Souza e Cortez de saída 
Incolor paúcho anunciou que não renovará como tro parãa dspula da Séne À 

ARA RRDPAVAFA EDER 

Negociação. Carvalha! sinalizou que ace ta treinar o Flamengo, mas Cube teme chegar à acordo com Braga 

na história recente. Mesmo 
que haja tropeços até a fim 

do ano pelo Benfica, não vi- 

rdagora. 
Carvalhal já sinalizou que 

topa de imediato. No Brasil, 

apratica de pagamento para 

contratação de um treina- 
dor não é comum como na 

Europa. Entretanto, o orça- 

mento do Flamengo torna 

confortávelo investimento. 

COTADO NA ESPANHA 
O site Diário Gol, da Espa- 

nha, noticiou ontem que o 

Barcelona, atrás de relor- 
ços para o ataque, estuda o 

nome do rubro-negro Ga- 
bigol. O clube catalão esta- 

ria disposto a pagar até 20 

milhões de euros pela con- 

tratação do jogador, que 
também faz parte do grupo 

convocado recentemente 

pelo técnico Tite para a se- 
leção brasileira. 

PRid 
OQREDEL 

Até o momento, segundo 
o GLOBO apurou, o clube 
rubro-negro não recebeu 

qualquer proposta ou se- 
quer contato por Gabigol, 
O jogador tem contrato 
com o Flamengo até de- 

zembro de 2024. Suamulta 
rescisória é de 40 milhões 
de euros — ouseia, o dobro 
do queoclube catalão esta- 
ria disposto a pagar. 
O Barcelona, que vive mo 

mento delicado de crise fi- 

nanceira, tem como priori- 

dade a contratação de um 
atacante nesta janela de 

meio de temporada na Eu- 

rapa. O técnico Xavi Her- 
nández pediu reforço para o 

setor depois da aposentado- 

ria do atacante Agúero, de- 
vido a problemas cardiacos, 

O centroavante titular da 

equipe atualmente é o ho- 
landês Memphis Depay, 
Gabigol, em entrevistas 

recentes, afirmou que uma 
segunda tentativa de se fir- 
mar no futebol europeu não 

é uma prioridade. O atacan 

te, depois de se destacar pe- 

lo Santos, teve passagens 

por Inte rnazionale e Benfi- 

ca, ambas sem brilho. 

Ontem, Luiz Eduardo 
Baptista foi confirmado co- 

mo novo presidente do Con- 

selho de Administração do 

Flamengo. Ele era candida- 
to único para ccuparo cargo 
no próximo triênio. Para o 

Conselho Deliberativo, An- 
tômio Alcides foi reeleito. 

Reforma do gramado do 
Maracanã já está em andamento 
Campo do estádio contará com mescla entre grama natural e sintética 

BRUNO MARINHO 

Beuna misto bio frito 

ssim E o Campeonato 
Brasileiro terminou, na 

semana passada, mudaram 

os protagonistas no Maraca- 

nã. Saíram os jogadores e 
entraram em cena máqui- 

nas e trabalhadores, para 

mais uma reforma no gra- 
mado do estádio. 

O Maracanã ficará fechado 

porcercade 80 dias. A princi- 

pal novidade na reabertura, 

prevista para a reta final do 

Campeonato Estadual, será a 

inclusão de grama sintética 
ao campo de joga 

O material artificial farã 

companhia ao gramado natu- 
ral, que também sotrerá mu- 

danças. A instalação de rolos 
de grama, prática em voga 

desde 2013. quando o estádio 

toi reaberto, deixara de acon- 
tecer. Aideia é voltara plantar 

mudas no campo de jogo. 
De acordo com Severiano 

Braga, CEO do Maracanã, a 
proporção será de 90% de 

grama natural e o restante 

de sintética, a ser “costura- 
da pela empresa suiça 

OrassMax Systems. À pra- 

ma natural, plantada, pos- 

sm capacidade de recupera- 
ção mais rápida depois das 
partidas do que o gramado 

derolo. Paracompletar, ain- 
clusão da grama sintética 
aumentará a qualidade da 

grama natural, uma vez que 
as perfurações no solo para a 

“costura” do gramado artifi- 
cial criam pequenos canais 

ue aumentam à absorção 
de dgua enutrentes. 

A reformado gramado de- 

vera custar entre Rã 3 mi- 

lhões e R$ 4 milhões, di- 

nheiro que sairá do caixa da 
empresa responsável pela 

gestão do estádio, criada por 

Flamengo e Fluminense de- 
pois que os clubes assumi- 

ram a concessão do palco 
das finais das Copas do 

Mundo de 1950 e 2014. 

Nas redes sociais, o Mara- 

canã tem atualizado o anda- 

mento da retorma. À inter- 
venção visa diminuir os pro- 
blemas como gramado, alvo 

decríticas recorrentes devi- 

do ao seu estado. 

Entre algumas dificuldades 

estruturais — parte do grama- 
do passa cinco meses por ano 
na sombra e a falta de sol atra- 

palha o crescimento da gra- 

ma—, Crue mais atenta con- 

tra a qualidade do campo de 

jogo é a maratona de partidas 

aque ele é submetido. 

Reforçado, Maracanã espera, com gramado hibrido 

Jr su a 

segundo Severiano Bra- 

ga, o Maracanã recebeu 70 
partidas em 2021, O núme: 

ro é grande por ser onde Fla- 

mengo e Fluminense man- 

damsuas partidas. São Janu- 
ário, casa do Vasco, e Nilton 

Santos, estádio do Botaloga, 

receberam na temporada 45 

, CSM 

suportar melhor maratona de jogos de Flamengo e Fluminense 

e +45 jogos, respectivamen- 

te, no levantamento da em- 
presa que gere o estádio. 
Quando comparado a es- 

tádios estrangeiros, a dite- 
rença é ainda maior: Camp 
Nou, casa do Barcelona, re- 

cebeu 22 partidas em 2021. 
O Anfield, do Liverpool, 25. 

Flu oficializa Abel Braga, que chega sem tempo de contrato definido 

MARCELLO NEVES 
maciel niveybogiada cor 

Fluminense oficializou 
ontem a Contra tação d E 

Abel Braga como novo trei- 

nacdor. Está será à quarta 

passagem dele como técni- 

co tricolor, comandando 

um time que terá o desafio 

da Pre-Libertadores já no 
início da temporada. Abel 

estava sem trabalhar desde 

que saiu do Lugano, clube 

suiço que treinou por ape- 

nas cinco jogos, entre junho 

e setembro de 2021. 

Pelo Flu, Abel conquistou 
os Cariocas de 2005 e2012 e 

o Brasileiro de 2012. O vete- 

rano é o segundo treinador 

FUTEBOL lágrimas emumacokt-  noCampNou.ele BOTAFOGO 

Agiiero vadeimprersaquetevea  caiunochão, tonto Negociação 

confirma presençadotreinadordo  Apósreceber trata com Rafael 

aposentadoria Bata Mm edeseu erre cano, Carioca é difícil 
ex-técnicono Manchester  Aglerofoilevado a 
City, Pep Guardola umlhospital onde 

m—tacamedoBarce Opesadelodoatacante exames deteclaram Nesta semana, O 

lpnaeseleçãoarpertma,  argentinode 33anos umaarritmia volante Rafael Carioca, 

Sergio "Kun" Agiero foi começou no último 30 -— ELestavanas mãos torcedor assumido do 

forçado a pendurar as decutubro, quandoaos  dosmédicoscelesme Botafogo, eque jogano 

chuteiras devido a proble-  4Ominutos do jopo disseram que ome- Tigres-MEX, publicou 

mascardiacos Oamúncio contrao Alavés, pelo lhor era parar de jogar nas redes sociais Uma 
foifetoontem emmeioa  CampeonatoEspanhol,  —disseoargentino, loto com uma legenda 

COM mais jogos na história 

do Fluminense, somando 

328 partidas. atrás apenas 

de Zezê Moreira, com 474. 
“Eu tenho muita consci 

ência do que é isso aqui. E o 

atleta também tem que ter, 

enigmática de corações 

em preto e branco. À 

ção êmsta como diticd 

Isso é muito importante, O 

Fluminense está completo 

enquanto estrutura”, disse 

ele ao site oficial 
O novo contrato de Abel 

com o Fluminense não tem 

prazo definido. Ou seja, não 

hátempodevinculo ou maul- 
ta rescisória, Ele estã regis- 

trado como um funcionário 

normaldo clube. 
Abel já participou na con- 

tratação de alguns jogado- 
res, como o volante Felipe 

Mela. Outro reforço que es- 
tá bem encaminhado é o do 

lateral-esquerdo Pineida, 

do Barcelona-FQU. 

publicação animou os 

alvinegros. 

Rafael Carioca quer 
jogar no Botafogo, O 

volante chegou a man 

dar mensagem para o 

presidente Durcésio 

Mello. O clube, por sua 

vez. também tem inte- 

resse na contratação 

No entanto, a negocia 

| 

jáque Rafael tem 

contratocomo Tigres 

até 2023. Além disso, 
na avaliação da direto- 
ria, 0 atleta tem salário 

alto, que foge da reali 

dade do alvinegro 

Dessa lorma, alémda 

liberação do time 

mexicano. o jogador 

tambem teria que 
aceitar uma redução 

VASCO propostas de outros 
Primeiro clubes. O presidente 

reforço a do CSA, Omar Coe- 

caminho ho, disse ao pe, queo 

clube já busca subs» 

tRuto para à vaga. 

OVasconepociaa  JãoVascondoco- 

contratação do volante menta sobre anego- 

juri Lara, que estãen 

cerrâando o seu contrato 

como CSA, de Alagoas. 

O jogador nãoquis 
renovar por ter recebido 

ciação, mas planeja 

anunciar reforços 

junto comaapresen- 

taçãodo técnico Zé 
Ricardo. 
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ESPORTES 
tsportegib degioba com.br 

FIM DA MARATONA 
Principais times do país jogaram 
mais de 100 partidas em 18 meses 
TATIANA FURTADO É VITOR SETA 
essorte guemagdsto cor dy 

À maratona do futebol bra- 

PM sileiro chegou ao fim. 
Ontem, a decisão da Copa 

do Brasilentre Atlético-MG 

e Athletico encerrou uma 
temporada de 18 meses, ini- 

ciada em junho do ano pas- 
sado, que concentrou 2UZU 

e 2021 por causa da pande- 

mia é um sem número de 

competições. U principal 

maratonista do periodo foi o 
Palmeiras, com um total de 

137 jogosem 51 dias, média 

de uma partida a cada 3,7 di- 
as, de acordo coim levanta- 

mento do GLOBO. 

Fol o preço pago pela etici- 

ência do time de Abel Ferrei- 
ra, que disputou —e ganhou 
— duas finais de Libertado- 

res este ano, duas finais do 
Campeonato Paulista (cam- 

peão em 2020 e vice em 

2021), a decisão da Copa do 

Brasil da temporada passada 
(campeão), o Mundial de 
Clubes e as finais da Recopa 

Sul-Americana e Supercopa. 

Só no primeiro semestre 
deste ano, a equipe paulista 

disputou 54 jogos em dez 
competições diterentes, 
contando com as edições 

dos campeonatos de 2020 e 

2021. Apenas neste perio- 

do, o técnico Abel Ferreira 
teve de utilizar mais de 40 

jogadores do elenco, con- 
tando com atletas da base. 
Aos poucos, o desgaste foi fi- 

cando evidente. Das quatro 

principais competições do 

ano, perdeu o Paulista na final 
para o São Paulo, ficou no 

meio do caminho da Copa do 

Brasil, não teve fúlego para dis- 
putar o titulo do Reeiro até 

o fim e guardou todas as ener- 

gias na final da Libertadores 

contra o Flamengo, conquis- 
tando o bi DOTISECUÊTÇO, 

No ano todo, os paulistas 

entraram em campo 91 ve- 

zes. Além da presença em fi- 
nais, o número foi inflado 

pelo Mundial de Clubes, 
com dois jogos. 
O excesso de jogos se refle- 

Sir Lewis Hamilton: piloto 
recebe título de cavaleiro 
Heptacampeão mundial foi homenageado ontem 
pelo Principe Charles, no Castelo de Windsor 

ewis Hamilton recebeu 

L ontemo título de cavalei- 

ro da Ordem do Império 

Britânico, título concedido 

pela rainha Elizabeth IH. O 

reconhecimento, conforme 

a Familia Real, destaca os 
serviços do heptacampeão 

rundial ao automobilismo. 

A cerimônia de investidu- 

ra foi realizada pelo Prínci- 
pe Charles no Castelo de 

Windsor, em Londres. 

A nomeação do piloto da 
Mercedes foi recebida três 

dias após ele perder o Mun- 

FECNTOO LUSO 

DA SINAL VERDE 

Fla avança por 
Carlos Carvalhal 

PAGQUMA 33 

a GEN Dum A 152 

Dasgaste. Pa meras é Flamengo, que dec diram a Libertadores de 20721, estão entre os clubes que mais ertraram em campo na temporada 

HAJA FÓLEGO 
Numero de jogos das equipes envolvidas nas principais 

competições do Brasil e do continente desde a retomada 

Es É mto We 

SaAGOo 
um 

os 

dial da Fórmula 1 em Abu 

Dhabi para Max Verstap- 

pen. O anúncio de que do 

receberia a honraria foi di- 
vulgado em dezembro de 

2020 nalistaanual feita pela 

rainha. Durante anos. a mo- 
narquia foi cobrada por não 

incluir o representante do 

país entre os destaques. 
Aos 36 anos, Hamilton é o 

quarto representante da Fl 

aser nomeado cavaleiro, se- 

guindo os passos de Sir Jack 
Brabham, Sir Stirling Moss 
e Sir Jackie Stowart. 

Nº DE 

CLUBE JOGOS 
= = 

Palmeiras TS 137 
ea + 

Grêmio o 133 
a 

Flamengo 125 
BRs 

Athletico HR 2: 
HH 

Santos O 124 
Za) 

São Paulo | HS 
ET 

Atlético-MG | O IS 
obrf 

Fluminense 

2Brô 

Internacional MS qe 
224] 

Corinthians | HS os 
22d 

DE 

TEMPO MÉDIO 

EMTRE 5 
DIAS MODOS (EM BIAS 
= 

SH 

su 

ELE! 

54 

Su 

3) 

18 

Az 

4d 

41 

az 

SA 

47 

te na qualidade das competi- 
ções. Us times que disputam 
os títulos dificilmente conse 

guem manter uma regulari- 
dade no nivel técnico até o 

fim. Muitos abrem mão de 

Lo Mui cmuiro tome E apos- 

tam no rodízio de jogadores. 

Os atletas sequer têm o peri- 
odo adequado de recupera- 

ção a cada partida, e mal so- 

bra tempo de realizar treinos 
táticos e técnicos em campo. 

Tanto o trabalho do técnico 

quando o de prevenção de 
lesões é prejudicado pela se- 
quênciade partidas e viagens 

pelo paise exterior. 

— O calendário regular já 
apresenta alta frequência de 

jogos e um alto nível competi- 
tivo. Agora, tivemos dois anos 
em Lô meses e na plor conjun- 
tura possível, Todos os clubes 

tentaram manter a forma fisi- 

ca de seus atletas de alguma 
forma, algums investiram 

mais. Porém, todos eles não ti- 

veram o contato com 0 jogo, 

com o campo, treino com os 

companheiros, Ostimes com 

melhor investimento, que tém 

um trabalho melhor de prepa- 
ração e ciência doesporte con- 

seguiram lidar melhor com a 

temporada —diz o fisiologista 
Gabriel Espinosa, do Labora- 

tório de Performance Huma- 

nada Casa de Saúde São José. 

No levantamento, foram 
considerados os times que 

participaram da Libertado- 

res de 2020 ejou de 2021, 
Dos dez clubes que se encai- 

xam nesse perfil, todos fize- 

ram mais de 100 partidas 

nos 18 meses, Caso do Fla- 
mengo, o terceiro da lista 

com 129 jogos (87 só neste 

ano)je uma média de um jo- 
goacadad,2 dias. 

O rubro-negro chegou ao 

tim do ano disputando as 

duas principais competi- 
ções da temporada: o Brasi- 
leiro e a Libertadores. As 

lesões, que tiraram jogado- 
res importantes de parte da 

reta final, também foram 

determinantes para os re- 
sultados aquém do espera- 

do: dois vice-campeonatos. 

MARACANA ESPERA 

PELO MOVO GRAMADO 

Reforma já está 
em andamento 
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— Não há um único fator 

que causa à lesão. Mas o ca- 

lendário, da maneira que te- 
mas, é um deles, pois há um 

menor tempo de recupera- 

ção. E também temos que 
adotar algumas estratégias 

para que consigamos mini- 

mizar esses riscos em tão 
pouco tempo — diz Lucas 

Albuquerque, ex-fisiologis 

ta do Flamengo atual coor- 

denador científico do Vila- 
franquense, de Portugal, 

MENOS JOGOS EM 2022 

Não há um número ideal, de 
acordo com a ciência, de jo 

gos por temporada no fute- 

bol de alto nivel. Hã atletas 
que suportam mais ou me- 
nos o mesmo número de 
carga de treino e de jogos. 
Porém, um calendário com 
menos partidas decisivas 

em sequencia seria à meta 

para que os jogadores pu- 
dessem atuar em seu maáxi- 

mo nivel físico e técnico 

sem grande desgaste. Mas 

dificilmente isso se tornará 
realidade no Brasile até no 

mundo, à medida que mais 

torneios vão sendo criados. 
— Sempre pensamos no 

calendário europeu, com 

jogos no fim de semana e al- 
guns no meio de semana, 
Assim, é possível trabalhar 

o time fisicamente, tatica- 

mente e buscar a melhor 
performance dos atletas. É 

comprovado que depois do 

sexto jogo consecutivo, jo- 

gando duas vezes por sema- 
na, os jogadores começam a 
ter perda de performance 

individual — afirma Lucas 
Albuquerque 

Para 2022, os times que 

alcançarem os melhores 
resultados terão um pouco 
menos de jogos. O Palmei- 
ras. porexemplo, pode che- 

gar a 81 partidas caso che- 
gue a todas as finais. Serão 
dez jogos a menos que esse 

ano. De qualquer forma, à 

Copa do Mundo do Qatar, 
na fim doano, vai apertar o 

calendário, mantendo a 

média de muitos em jogos 
EM sequência Em poucos 

dias. 
No entanto, o fato de agora 

terem férias completas, que 
foram antecipadas nos alt 

mos dois anos para fazer ca- 

ber as duas temporadas em 

um ano e meio, diminuirá 

um pouco o desgaste ao lon- 

go do ano. Em média, os clu- 

bes que jogaram mais de uma 
centena de jogos terão 40 di- 

as entre descanso e pré-tem- 

porada. Os principais esta- 

duais estão previstos para co- 
meçar no dia 26 de janeiro. 

Honraria. 

ham tan 

recebeu o titu'o 

Ce CâNeIrO dO 

Principe 

Charies 
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OBRIGADO, 
RIO! 

coa sta Neste domingo, 
1º) 12/2021, 

marcas todas as lojas abertas 
das 7h30 ate as 22h. 

Confira nossas ofertas neste jornal. 
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SEGUNDO CADERNO 
sgundocadomo Poglobo. com.br 

ALICE BRAGA 
FALA DO FILME 
EDUARDO E 
MÔNICA! DA 
SÓLIDA CARREIRA 
INTERNACIONAL 
E DE COMO VIU 
A IMAGEM DO 
PAÍS PIORAR NO 
EXTERIOR NOS 
ÚLTIMOS ANOS 

MARIA FORTUNA 
reposto ogia corr Em 

triz brasileira de maior su- 
cesso internacional hoje, 

Alice Braga vive entre São 

Paulo e Los Angeles há 15 
anos. Viaja o mundo com as 

dezenas de filmes que tem nó 

currículo. Leva com ela “o or- 

gulho enorme” de suas raízes, 

até pouco tempo celebradas 

sempre que a abordavam. 56 

que, nos últimos tempos, à 
paulista de 18 danos vi a ima- 

Es do Brasil mudar. 

— Antes, quando dizia que 

era brasileira, falavam: “Meu 

sonho é conhecer a Amazô 

nia” ou “amo “Cidade de 

Deus". Agora, é: “Jura” Como 

você está em relação a isso” O 

mundo aclimira nossa cultura, 

nossa natureza, e está preocu- 

paco. Na pandemia, que m tra- 

halhav - | comig E pedia * 1 pe «ly 

amos de Deus, não vá ao Bra- 

O ao ver o pre side ne Enc 
às 

yessuas — conta. 
Are spo ae Alice tem sido 

“O Brasil é melhor 

ERR tacada Se, ironica 

mente, interpreta uma miu- 

her lutando contraumgover- 
no autoritário no fme "O es- 

quadrão suicida” (lançado es 

te ano), na vida real a atriz 
quer mudar as coisas fazendo 
| Cute sabe: cinema. Chesen- 

volve projetos de série e filme 

com a namorada, a átriz Bian- 

Ca Comparato, e um docu- 

mentário sobre a Amazônia 

como diretor Luiz Bolognesi: 

— De onde estiver, vou lu- 
tar sempre pelo Brasi | 

Além do meio ambiente e 

do cinema —em 6 de janeiro, 
estreia o longa “Eduardo e 

Múnica” —, ela se mantém hi 

gada ao país por meio dos 

gos e do amor. 
-— CHA Nuto d Mu, o) ha [8 

sotaque paulistano! Na- 

moro uma carioca, mas todo 
mundo acha que eu sou cario- 
ca porque sou hippie, né: To- 

talmente da praia... Já Bianca 

é toda cocata (risos) — define 
a atriz, que costuma ser dis- 
creta sobre os assuntos pesso- 

ais. — Quanto menos sabem 

da minha vida, mais acredi- 

tam nas personagens 

ATRÁS DAS CÂMERAS 
O know-how dos bastidores 

Alice vem aprendendo desde 

qu Se LOFHÓL pri idutora exe- 

A rainha do Sul”, 
nal USA Network 

que ela também protagoni- 
zou durante cinco tempora- 

das. Já entrou incluindo lati- 

nos e mulheres na criação do 
" 1 4] 

Potelro, dantes escrito por fio 

mens. Foi para pi E 
“transformação de dentro 

pra fora”, ela diz, que virou 

produtora. É também para 

escolher as narrativas. Re- 

centemente, produziu "Sin 

tonia”, série sobre Kondzilla 

eque se passa na perileria de 
São Paulo 

— Precisamos falar da fa 

vela de São Paulo, ] ue é dite- 

Olhar. A ice rente da do Rio, de outro jei- 
Braga "Quanto to, contar outras histórias 

menos sabém da do Brasil pará o mundo. 

minhavda mas. 

acrecditamras NA PAGINA 2, LATINIDADE 

emma | EPLURALIDADE 



2 | Segundo Caderno 

loria Jean Watkins, que o 

| mundo conheceu como 

bell hooks, nasceu em 25 de 
setembro de 1952, a quarta 

de sete irmãos, em uma fa- 

mília afro-americana de 

Hopkinsville, no estado 
americano de Kentucky. O 

pseudónimo que eternizou 

sua obra, uma das mais im- 
portantes do pensamento 

feminista na segunda meta- 

de do século XX, era uma 

homenagem à bisavó da es- 
critora e prolessora, que fa- 

zia questão de assinar em 

minúsculas para póraobraa 
frente da autora, como cos- 

tumava justificar. 

Na infância, hooks fre- 
quentou escolas segregadas 
para alunos negros no Con- 
dadode Christian, nos EUA, 

tendo, em seguida, se matri- 
culado na Universidade de 
Stanford, na Califórnia. 

Também tez mestrado em 

Inglês, na Universidade de 
Wisconsin, é doutorado em 

Literatura, na Universidade 

da Calitórnia. No livro" Teo- 

ria feminista: da margem ao 
centro”, de 1984, ela relata 

que cresceu numa familia 

patriarcal e que teve de de- 
safiaracrençade seu pai(eo 

temor de sua mãe) de que 
“estudar demais não 'com- 
binava com os interesses de 
uma mulher de verdade”, 

EDUCAÇÃO LIBERTADORA 
Para bell hooks, de fato, a 

educação foi libertadora. 

Não à toa, uma de suas rete- 

rências teóricas eraoeduca- 
dorefilásofo brasileiro Pau- 

la Freire, a quem costumava 

referenciarem sua obra eci- 
tarem suas aulas e palestras. 

No livro"Ensinandoatrans- 

gredir: a educação como 
prática da liberdade”, lança- 
do nos EUA em 1994, ela de- 
dicou um capítulo ao brasi- 
leiro, construindo o que 
chamou de “diálogo lúdico” 

entre si mesma e seu pseu- 

dâánimo. “Quis falar sobre 
Paulo e sua obra deste jeito 
porque ele nes prspotsiona 
uma intimidade — uma fa- 

miliaridade — que não me 

andovisibilidade à mulher 

latina há mais de uma dé- 

cada, Alice Braga sabe que re- 
presentatividade importa e 

muito. Nos últimos anos. ela 

não só viu como participou da 
transformação do mercado 

no que se refere à representa- 
ção dos latinos. 

— As pessoas estão buscan- 
do outras histórias. Não so- 

mos só traficantes ou imi- 

grantes qe cruzam ilegal- 

mente a fronteira. E, se for- 

mos falar dessa realidade, que 

não seja da ótica tradicional 
que nos coloca sempre como 
vilões — questiona. — Quan- 

do me perguntam se sou lati- 

na, digo: “Tenho orgulho de 
Ser É de FEPTESCNtar à cultura 

do meu pais”, Acho importan- 

te batalhar por representativi- 

dade mais do que tudo, 
Ao interpretar a traficante 

mexicana Teresa de “A rai- 

nha do Sul”, Alice diz que 
buscou fugir do estereótipo 
injetando rmúltiplas camadas 

OBITUÁRIO « BELL HOOKS, ESCRITORA E P 

UMA INTELECTUAL LIVRE, 
JONADORA E AMOROSA QUES 

Transgressora bell books. que usava em minúsculas o psevtórimo em homenagem à besavó, escreveu sobre amor e as reações entre gênero, ração classe 

UM DOS PRINCIPAIS NOMES DO 
PENSAMENTO FEMINISTA E INFLUENCIADA 
POR PAULO FREIRE, AMERICANA DEIXA 
MAIS DE 40 LIVROS, A MAIORIA DELES 
AINDA SEM EDIÇÃO BRASILEIRA 

parece possivel alcançar na 

torma de ensaio”, escreveu 

ela. Freire, morto em 1997, 
chegou a lero livro, sobre o 

qual disse se sentir “tocado 

pela energia intelectual in- 
quieta e inesgotável de bell 
hooks, uma energia que a 

torna radical e amorosa” 

Com mais de 40 títulos 
publicados e traduzidas pa- 

ra 15 idiomas diferentes, 

bell books escreveu sobre 

temas como educação, Fad- 

cismo, amor, feminismo, 

capitalismo e a interseccho- 

nalidade entre raça, classe e 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

ESTAMOS B 
PENSARMOS DI 
na personagem, mostrando a 
realidade de onde ela vem eo 

que a fez chegar até ali. 
— Tentei sair desse lugar de 

ser sóa vilã, a traficante, como 

latinos foram ret ratados em 

Hallywood durante anos — 

conta ela, que comemora o 
acolhimento aos sotaques di- 
ferentes no lugar da antiga 
exigência por um inglês per 

feito. — Quando Diego Luna 
(ator mexicano) fez "Rogue 
One”, de Star Wars, um filho 
disse ao pai no cinema: “Ele 

fala que nem eu”. Olha como é 

importante a pluralidade. 
Não disfarça o meu sotaque, 

souuma latina falando inglês. 

A atriz destaca justamente a 
oportunidade de falar sobre as 
diferenças quando discorre 

sobre "Eduardo e Mônica”, bil- 

me inspirado na famosa can- 
ção da Legião Urbana, que ela 

protagoniza ao lado de Gabriel 

Lene. O longa tem direção de 
René Sampaio e produção de 
Bianca De Felippes, a mesma 

gênero. Em 1978, publicou 

seu primeiro livro de poe- 

mas, "And there we wept , ja 
sob seu pseudônimo. Aos 19 

anos, Começou à escrever 
aquele que se tornaria sua 

primeira obra de fólego, “E 
eu não sou uma mulher:: 
mulheres negras e feminis- 

mo”, que só ganhou edição 
brasileira em 2019, pelo se- 
lo Rosa das Tempos, da edi- 

tora Record. 
— Em sua trajetória, bell 

hooks percorreu vários cami- 

nhos, e esses vários cami- 

nhos acabaram encontrando 

R 

Casal. Alice e Gabriel Leona ro longa inspirado na canção “Eduardo e Mánica” 

dupla de “Faroeste Cahoclo” 
(2013). Como diz a música de 
Renato Russo, “Eduardo e Mó- 

nicaeram nada parecidos . En- 
quanto ele ainda abriaos olhos 
sem querer se levantar, ela já 

tomava um conhaque Er CLi- 

tro canto da cidade. 
— Precisamos celebrar a di- 

IGA 
- 

o 

temas importantes. Mas o te- 
minismo, para ela, não era só 
wma teoria em si. Era tam- 

bém um aporte teórico para 

se pensar à cultura pop, a 
educação, os relacionamen- 

tos... —frisa a poeta e tradu- 

tora Stephanie Borges, que 
verteu para o português 
“Olhares negros: raça e re- 

presentação “e “Tudo sobre a 
amor: novas perspectivas”, 
ambos pela editora Elefante, 
No Brasil, onde sua obra 

começou a ser editada em 
2013 pela Martins Fontes, 
justamente com * Ensinando 

a transgredir: a educação co- 
mo prática da liberdade”, a 
autora ganhou popularidade 

também fora dos círculos 

acadêmicos por meio da pu- 

blicação de textos como “O 
feminismo é para todo mun- 

do" (Rosa dos Tempos). Ho- 
e, aobrada autora é lida tam- 

— DME 
ge 

ferença, ainda mais mum mo- 
mento em que a gente está 
brigando justamente por ser- 
mos e pensarmos diferente. 
A atriz lembra uma história 

de bastidor que não só ilustra 
as personalidades opostas 
dos personagens como tam- 
bém entrega aspectos co- 
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bém por jovens que a exaltam 
nas redes sociais. 

CELEBRAÇÃO DOS TOANOS 

Em 2022, aeditora Elefante 
planeja colocar nas livrarias 

outra meia dúzia de títulos 

inéditos por aqui, entre eles 
“A gente é da hora: homens 
negros e masculinidades”, 

“Escrevendo além da raça” e 
“Cultura fora da lei”, além 
do aguardado “Salvação: 

pessoas negraseo amor”, se- 
quéncia da chamada “Trilo- 

giado Amor”. 
—Tinhamos planejado ce- 

lebrar os 70 anos de bell ho- 

oks com esses vários lança- 
mentos em 2022. Vamos se- 

guir com esse planejamento, 

agora como uma homena- 
gem póstuma — diz Tadeu 
Breda, editor da Elefante. 

Após sua morte, bell ho- 

aks foi homenageada nas re- 

NDO POR 
RENTE 

muns entre seus intérpretes 

e os papéis que encaram. 

— Aprendi a andar de moto 
para fazer o filme e peguei 

confiança. Um dia saí com o 

Gabriel na garupa e acelera. 
Só lembro deele a pertar mi- 

nha cintura e dizer: “Val um 

pouquinho mais devagar?” — 
diverte-se. —Bem Mônica e 
Eduardo, né? Ela totalmente 

inconsequente, vivendo a vi- 

da sem medo e ele lá atrás, to- 
doencolhidinho. 
Uma passagem do filme 

mostra a polarização entre 

Mónica, filha de um ex-exila: 
da, coavôde Eduardo, um mi- 
litar que odeia comunistas (vi- 

vido por Otávio Augusto) 
— Ao mesmo tempo que é 

um avó incrível para o Eduar- 

do ele não aceita a opinião do 

autro, O filme pode mostrar a 
força do cinema para inspirar 

debates hum momento em 

que ele está sendo atacado e 
quase inexistente no Brasil — 
acredita Alice, — Trazer a dis- 

des sociais por intelectuais e 

admiradores de sua obra, 

sobretudo mulheres negras. 
No Twitter, aescritora Eli- 

ana Alves Cruz, autora de 

“OQ crime do Cais do Valon- 

go”, escreveu que “nós, as 
pessoas que leram e enten- 

deram o que ela escreveu, 
estamos de luto profundo”, 
A filósofa Djamila Ribeiro, 

autora de “Quem tem medo 
do feminismo negro?” escre- 
veu que “por hoje, só quero 
dizer GRATIDÃO! GRATI- 

DÃO por tudo!” 

Winnie Bueno, criadora 

da Winnieteca, projeto que 
conecta pessoas que preci- 
sam de livros com quem 
possa doá-los, também usou 
o Twitter para homenagear 
a escritora: “Todo mundo 

que leu bell hooks aprendeu 
com ela, Para nossa sorte, 
eladeixou muitas coisas que 

nos permitem aprender. 

bell hooks preocupava-se 
com seus escritos, com 
aquilo que podia fazer as 

pessoas refletirem com ela. 
E isso faz dela uma pessoa 
como poucas.” 

A escritora e feminista 

americana Roxane Gay tui- 
tou que a perda de hooks é 

“Incalculável”. Se referindo 

ahooks como “minha queri- 

da irmã”, o filósofo Cornel 
West afirmou que a autora 

era uma “intelectual gigan- 

te, um espírito genial e a 
mais livre das pessoas”, 

A atriz Taís Araújo tami- 

bém se manifestou; “bell 

hooks me ensinou muito 
desde que li seus primei- 

ros textos. Depois pegueio 
hábito de presentear pes- 
soas que não entendiam 

muito ou questionavam o 
feminismo, como livro'O 
feminismo é para todo 
mundo, Sei que esse livro 

transformou vidas, não só 

aminha”, tuitou, 
bell hooks morreu ontem, 

aus 69 anos. Segundo comu- 

nicado divulgado por sua la- 
milia, ela estava em casa ro- 
deada de familiares e ami- 

pos. À causa da morte não 

foi informada. 

cussão da ditadura militar, 

lembrando coisas terríveis 
que afetaram gerações, é 
construção de memória, ou- 

tra contribuição do cinema. 

Falar de amor em tempos 
de cólera também é algo que 

mexe comaatriz, 
—Brasileiroou não, todas se 

conectam com uma história 
de amor. Para a gente, ainda 

tem o charme de todo mundo 

conhecer a música. Mesmo os 
mais jovens, porque a Legião 

ultrapassa perações. 

FILMES, SÉRIE E ANIMAÇÃO 
Além de “Eduardo e Môni- 

ca”, eleito o melhor filme es- 

trangeiro no Edmonton Film 
Festival, dao Canadá, Alice 

poderá ser vista em três ou- 

tros Hlmes em 2022: “Ivy” de 
Danis Goulet; “Hypnotic”, 
de Robert Rodriguez, em que 

vai contracenar com Ben Af- 

tleck; e “Share”, de lra Ro- 
sensweig. Ela, que está no 
elenco da série “We are who 

we are” (HBO), também du- 
blou uma rata na versão ani- 

mada de “Arca de Noé”, hase- 
ado em obra de Vinicius de 

Moraes, dirigida pelo baiano 
Sergio Machado e produzida 
por Walter Salles. 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Cem dana Luar a Santiago Thares Bodeiguers, 

Para Paulo Vieira, pela 

apresentação do "Rolling 

kitchen Brasil" do GN T 

Talentoso, ele comanda a 
atração com segurança e 

bom humor e faz tiradas 

inteligentes. Sua presença 

valoriza 0 programa. 

Parao letreiro 

(autoexplicativo do tema do 

“debate Ino “Casos de 

familia” ontem íno SBT; 
“Pare de reclamar e aumente 

suacerca Seu marido está 

louco pra pular”. Que coisa 

velha, machista e cafona 

Esperança 

Murilo Salviano e Tábata Poline estarão à frente do especial de fim de ano “Fé na vida”, que a Globo exibe entre os 

dias 28 e 30 deste mês, em trêsetapas. À dupla rodou o Brasil por dois meses e meio em dn que aos 

poucos vão retomando projetos pessoais e prolissionais e que começam a reencontrar amigos e far 

SERIE CURTA E 
SUSPENSE 
CONCENTRADO 

ara quem prefere minisséries, a TV britânica 
lançou “The drowning”. À produção, um 

suspense em quatro episódios, ainda não tem 

data para chegar ao Brasil, mas, como foi 
produzida pela Viacom, hã esperanças de isso 

acontecer logo (aló, alô, Paramount). 
A protagonista, Jodie Walsh (Jill Halfpenny), 

tentase recuperar de uma tragédia ocorrida dez 
anos antes de o enredo começar: a perda do filho, 

Tom, de 4 anos. Aconteceu num passeio de 

DROWNING' 
ACOMPANHA 
UMA MULHER 
QUE TENTA SE 
RECUPERAR DE 
UMA TRAGÉDIA 
OCORRIDA DEZ 
ANOS ANTES 

família. O menino foi brincar 
dbeira deum lago e 

desapareceu. Ele foi dado 

como morto (dai o título, que 
significa “o afogamento”). 
A polícia procurou 

exaustivamente, mas nunca 
encontrouo corpo. E Jodie 
jamais abandonou a convicção 

de que alguém teria 

sequestrado o garoto e que ele 

esteja vivo em algum lugar. 
Quando a conhecemos, ela está divorciada do 

marido —que refez a vida ao lado de outra mulher. 
E se isolou, em guerra coma própria família. 
Um dia, dirigindo a caminho deum 

compromisso de trabalho, Jodie avista um grupo 

de adolescentes na calçada. E tem certeza de 

reconhecer Tom entre eles, carregando um violão, 
Segue os meninos até aescola, Ela volta a procurar 
a polícia, tenta reabrir a investigação e divide sua 

desconfiança com a ex-marido. Mas ninguém 
acredita nela. Obstinada, para ficar perto do 
garota, se emprega como professora de música. 
O drama e o suspense puxam a história em doses 

equilibradas. Filmadana Irlanda, a trama captura e 
merece toda a sua atenção. 

SAUDADE DO FUTURO: 
E ELEITO O MELHOR 
FILME EM BRASILIA 

Festival de Brasília do Ci- 
nema Brasileiro anunci- 

ou anteontem à noite os ven- 

cedores de sua 54º edição. O 
documentário "Saudade do 
futuro”, de Anna Azevedo, le- 

vou o trotéu Candango de 
longa-metragem pelo júri 
oficial. “Ela e cu”, de Gustavo 

Rosa de Moura, levou os prê- 

mios de atriz (Andréa Bel- 
trão), ator (Eduardo Mosco- 
vis) e roteiro (de Gustavo e 

Andréa com Leonardo Le- 
vis). Outro grande premiado 
foi à filme baiano “Alice dos 

Anjos”, de conquistou 0s 
troféus de direção (Daniel 
Leite Almeida), direção de 
arte | Luciana Buarque ). ma- 

quiagem (Claudia Riston) e 
figurino (Lívia Liu), além do 
prêmio por melhor longa da- 

Poético Cena de Saudade do futuro; documentáro premiado em Brasília 

DOCUMENTÁRIO DE ANNA AZEVEDO 
LEVOU O TROFÉU PRINCIPAL PELO 
JURI OFICIAL; 'ELA E EU' E 'ALICE DOS 
ANJOS' TAMBÉM SE DESTACARAM NA 
PREMIAÇÃO DA 54º EDIÇÃO DO FESTIVAL 

pru cação 

Natalina 

nília 

Tonico Pereira e David Pinheiro ensaiam o “Auto de Na- 
tal”, que será encenado amanhãá noite, em frente aos Ar- 

cosda Lapa. Tonico será um morador de rua e David, He- 

rodes, No elenco ainda, Stepan Nercessian, Rocco Pitan- 
ga, Antonio Pitanga, Dandara Mariana e Carlos Thiré 

Tensão máxima 

Eis o momento em que 
Tonico desmascara Samuel 

EO acusa de sero assassino 

do pai, Ambrósio (Roberto 

Bomfim), em "Nos tempos 
do Imperador”. Acontecerá 
durante o casamento do 
rapaz com Pilar (Gabriela 
Medvedovski). À cerimô- 
niaacabará arruinada. Vai 
aoaramanhã 

do pelo júri popular. “Lavra”. 

de Lucas Bambozzi, recebeu 

o troféu de fotoprafia e a 
menção honrosa do júri. 

O prêmio principal do júri 

marcou a volta de Anna Aze- 
vedo à mostra brasiliense, 
onde recebeu os Candangos 

de direção e filme pelo júri 
popular em 2006 por “O ho- 
mem-livro”, “Saudade do fu- 
turo”, que também está na 

programação do Festival do 

Rio, aborda temas como co- 
lonização, fascismo e ausên- 

cia em três países: Portugal, 

Brasil e Cabo Verde. 
— Como tenho uma forma- 

ção em literatura, o tema da 

saudade é muito presente, 
principalmente na produção 
literária em português. Desde 

o início quis abordar a sauda- 

ce ce forma poética, mas sem 
romantizá-la — comenta An- 
na. — Esse projeto tem mais 

de dez anos, mas hot impacta- 
do, na parte brasileira, por tu- 
do oque aconteceu a partir de 
2016. Inclusive o nome do fil 

me mudou, para representar 
essa promessa de futuro que 
existia e nos foi subtraida. 

Frite 

É, 

E F 

o | E - q “po 

fed 
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Má 'influenza' 

As chuvas no Ria ea epide- 

miade gripe têm atrapa- 

lhado as gravações de 
“Howtobeacarioca” série 

de Carlos Saldanha para o 

Star + que terá Seu Jorge 
no elenco. Muita gente da 

equipe teve o virus. Com 
isso, foi preciso alterar 
roteiros, o que se torna 
mais complicado porque 

há muitos atores estran- 
geiros envolvidos. 

E mais 

Jáhá um acerto para uma 

segunda temporada da 

série. Em cada episódio, 
um gringo é ajudado por 
um carioca. 

Em família 

Filho de Fausto Silva, João 

Guilherme foi anunciado 
como umdos que estarão 
no palco com ele. A equipe 
assistiu a um piloto do pro- 
grama Con o rapa 22 com 

Anne Lottermann (e ainda 

sem Fausto ). 

Reclassificação 

O Ministério da Justiça 
reclassificou o programa 
“Casos de família”, do SBT, 

de não recomendado para 

menores de 10 anos para 
12, porapresentar violên- 

cia, drogas e linguagem 

imprópria. A emissora tem 

o prazo de cinco dias para 
fazer a adequação. 

Elenco bom 

Othon Bastos será o pai de 
Felipe Camargo em “O san- 
to maldito”, série do Star +. 

Do bem 

Laura Proença comanda, dia 

20, pelo Sympla, acampanha 
de Natal Pilulas de Esperan- 
ça emproldo Retiro dos 
Artistas. Totia Meireles, 

Edwin Luis e Nelson Freitas 

entre outros se apresentarão, 
A renda vai para a instituição. 

PrúLCSDVPALO BLA 

E: 

AS ESTRÉIAS DA SEMANA NO CINEMA 

'AMOR FATY 
Claudia Vareido é à diretora do doc. 

uma coprodução entre França. 
Portugal e Suiça cuja expressão do 

titulo significa amor ao destino. 

'AZOR' 

O suiço Andreas Fontana dirige este 

thriller em tomo de rvan De Wal 

(Fabrizio Rongione) banqueiro de 
Genebra quevai para a Argentina 

durante a ditadura. Lá elebuscao 

sócio, desaparecido, enquanto Ida 

coma corrupção da efite local, 

'HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA 
PRACASA 

Umudos filmes mais esperados da 

Marvel, a terceira aventura do Arac- 

nídeo estrelada por Tom Hollande 
dirigida por Torn Watts aprofunda o 
conceito de multverso. A contusão 

começa quando, tendo a identidade 

do Homem-Aranha revelada. Peter 
Parker recorre aos feitiços do Dr. 

Estranho (Benedict Curmberbatch) 

NO TÁXI DO JACK 
Noliâme português de Susana 

Mobre, Joaquim, aos 63 anos e 

quase aposentado, é obrigado a 

seguir regras complicadas para 
receber o seguro-desemprego 

Com as dilicuidades, ele relembra 

sua vida de imigrante nos EUA, 
onde trabalhou como motoristade 

táxiem Nova York 

“NOS DUAS 

Numacrânicasobre o amorna 

terceira idade, a francesa Madeleine 

(Martine Chevalier) ea alemá Nina 
(Barbara Sukoaa) decidemnão 

esconder mais ses sentimentos. 

No entanto, terão de enfrentar 

conflitos, sobretudo familiares. 

Estreia do italiano Filippo Meneghet- 
tina direção de um longa de licção. 

'SEM RESSENTIMENTOS" 
O longa do alemão Faraz Shariat 

contaa história de Parvis (Benja- 

mir Radjaipour), filho de iranianos 

exilados que tem de prestar servi- 

ços comunitários por conta de um 

furto. Ele acaba conhecendo dois 

pvers refugiados, e 05 três vivem 
umarelação intensa em um verão 
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UM BRASILEIRO QUE VIVE DE CAÇAR 
AURORA BOREAL PELO POLO NORTE a 

uando perguntado so- 

bresuaocupação, Mar- 
co Brotto responde: “caça- 

dor de aurora boreal". Na 

última década, este curiti- 
bano de 51 anos tem se de- 
dicado a viagens para ver e 

registrar este belo tenó- 
meno natural, Call sado par 

explosões e ventos solares 

ec observado nos países do 

Ártico durante os meses 

mais frios e escuros do 
ano. Muitas imagens e his- 

túrias reunidas ao longo de 

quase 90 expedições estão 
no livro que Brotto acaba 
de lançar, intitulado "Au- 

rora boreal; amor em for- 

ma de luzes e cores” (edi- 
tora Edicon). 

Brotto, que organiza via- 

gens para ind m sonha em 
observar as luzes dançantes, 
conta que as “caçadas” exi- 

gem paciencia: 

— E a natureza que bate o 
martelo, não há aurora bo- 
real com hora ou lugar mat- 

cado. Mas com a experién- 
ciaco conhecimento técni- 

Cu, a EL nte CORRER ençomn- 

trar as melhores situações. 

Para ele, não existe um 

melhor mês ou um melhor 
lugar para observar a aurora 

boreal, cuja temporada val 
de final de agosto a meados 
de abril, e cobre uma faixa 
que corta América do Norte 

(Canadá e Alasca), Groen- 
lândia, Islândia, Escandiná- 
viae Rússia; 

— A aurora boreal é a mes- 

Quinta-feira 16.12.2021] O GLOBO 

ma em tados eles. O que dibe- 
reum lugar do outro éa estru- 
tura, a facilidade para chegar 

e circular pelas estradas, por 

exemplo. Quanto à época, já 
vi uma aurora linda e inespe- 
rada em julho, no Canadá, 
(Eduardo Maia ). 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
( ÁRIES (21/34 2054) Euesnta: Fogo Meuancase troque 
» Med comigo era Libero egito Marte 

L Da que dEmtrê comoção com uma certa dose de 

preguçã pocerd lhe atravessar com cena prolusdo de deman- 

das. Apronte-so o quanto antes é esteja à lrente de qualquer 

inpreasto Ma dúuvnla adapla-se 

TOURO quiz a 20/75) temente: ferra Motaleado: Fes apra 
ue piorar Euoorçeão Maguria ru 

Enquanto «ocê sa apresenta com gua habitos! 

older. sua mente trabalha coma um debe tivo de inbemeres m 
lamina gontimentos complaos À fransiormação à a chave do 
marmento. Tudo está no ses devido lugar 

“SO ED om plo. Coqacio REue fhe tpacar À. 2 A caredade de opções poderá he afastar de de- 
chões cruas Pergunte-se oque está lha preodendo a dileren- 
cio seu destjo das expectativas alheias, Escu bes sua Intuição 
que crescerá ao longo do dia 

GÊMEOS (21/54 20/56) Deserto dx Meiabezor titia 

JOGOS 

LOGODESAÁFIO 

POR SÔNIA PERDIGÃO 

CÂNCER (21/6 a 22/7) temer. Água tssalindo toquina 
8 Sigea comgheminrias Coquicórica Ragaria: Lia 

ma Hom será portante desce erár e olhar diferambts 

Anguiis da mesma siteação Há oportunidades am todo hiypar, 

observe com cama Descanso cisma cer beza da que há tempo 

subiciento para tomar suas decisões, 

De LEÃO (23/77 222/28) Gesrente: foge Soda adiecfios Sagra 
| cemmples qprêar eruana Regerta; Sol 

| pá O tato de você estar conhanta & conta de sous 

desejos não impede que boys companhas enriqueçam a ma!- 

zação dos mesmos. Alra-sa para a cooperação a colha frutos 

denela mars prociosos Aprecas a união, 

VIRGEM (23/84 22,00) iuemesto: berra Modalidade dlairal 
Signo 1 omplemiriar Peists Begerta DEMO 

TÀ Hoje você desejará ganhar à mundo mas será difiei 
escapar do contorio do seu lar Ded que-se a atividades que lha 
espandam os horizontes, mesmo que protegido em seu ninho, 
Viajar d mas do que se deslocar 

Foram encontradas 22 palavras: 1 de 5 letras, E de 6 letras, 1 oe 7 

letras, | do 8 lotras, alóm da palavra original. Com a sequência de lntrãs 
HO oram encontradas 13 palavras 

Instruções: Esto joga tom os seguntes objotivos 1 Enconirar à palivra 
original vilizando todas às lotrás contidas apenas nó quadro maior 2 

Com eélãs mesmas letras formar à msor juimera postivel de palivras 

de E lairas ou mais 3 Achar outras palavras (de 4 lntras ou mas) com 

o audio cia sesguência-cda letras do quadro emence As letras só pocdesão 

ser usadas uma vez em cola palavra, Não valem verbos, pras & 

nomes própros 

OLÁ] “DUDE OU DLL OQUE OAUEÊ “DUPURÊ “OUUUES *DJDIPURS TAUES OQUE DAQUE 

'DULPUE OH SEO Sp eugnbas E UOL INSIQON] df ESP ESSA | DURE "EXRUÇA "OSPUEU “FICOU “CLIENTE 
TOnÇE QUERO 'QupES CÊNUE | CHUE) “EMO DRA “ENO “EJUGO “EBUOS DJU “EJUD “QUERO “DURE Tape opina 

nny (É - cantor 
E e a Brisa” 

Geladeira | 
[de quartos 

of Lia TA! MJEJipalvfEjRjS(o] Ljojals| Jejajeça 

oglobo.com.br/cultura 

DEJSMELSU E SEO PES — Sep — gerir 

| ra ão pi crimes | de homi o 

BANCO 

LIBRA (23/54 Z2/1Djtscenta: Me Macahdade irguios 

Sages car pies tolas dric Engur Be rs 

Às Conisões EnmoCionai:s serho mbensas hope e um 
Simpies encontro poderá despertar 0 ampulso de emmlstuca-se. 

Alma Caminho pára intimidade mas tome cuidado com o desapo 

de contro. Enlregue-sa ao mistério. 

Fa | 

* Eres poa complgenardar fouro Ra gua fig; Ólutho 

Da) Hoje será importante dar atenção ds necessidades 
daqueles com quem divida um coldado mútua, Compartilhe 
recurso receberá im tanto, Tatuer, à segurança quo voc 
busca mea por sorrir junto à com calma 

Rm 

4 “ trial Siro cu plementaro Strmços. Eeproeo logior 

Ra) Aiscipina será fundamenta! para que o da caminha 
de maneira produ tra. Porém, d importante atentar-se 20 
excetso de rpor pára não cobu sua espontaneidade. Corra 
atrás de secs objetivos com prazer 

QUADRINHOS 
MACANUDO lines 

ESCORPIÃO (23/10 A Z1/Ntenseie: gua Mediirto 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12pemesto fogo Mesatininde 

NADA COM COISA ALGUMA 

ELE LUTOU 
ATÉ O PM 

José Mquiar 

Ao br o Jd 

FORA DE FOCO Eduanio frruda 

O CORPO É PORTO André Dahmer 

URBANO, O APOSENTADO a sivório 

Fo CAPRICÓRNIO (22/17 4 20/1) tiusarria: tera 
O rsss resisa ss. gera voensies ester Cras lepente Lutar 

ad Haga soc poderá ser serpreendedo por vmprevoctos 
que despertarão, sobretudo, sta be Estejá abónio Dos siniia dó 

uma rso é não perta às oportunidades dó Seu dispor. Você está 

Exatamente oro deveria, 

AQUÁRIO (2141 4 19/7) temecte de Modatiiado: Fios Sigea 
completar Lodo Guperês: Licare; 

? E você ester inportoa respeito da sigo nesta 

momento conta mos seus mstintes d coque 0 mesas de 

tado Por mars que o futuro pardo esstnja credo Finbcio. eum 
sabedoria sabe para onde [he comun 

oo comp beentao ego. Agende Petro 

E Nos momentos de dispersão. falta de foco. o conta: 
to com comas palpáveis poderá lhe trazer de solta para a reali 
idade De tempo 20 tempo e colague atenção plena nas suas 
abvidades hoje Escule é apranda 

PEIXES (20/24 20/3) Demante Agua tineaia ade: sitios 

Edgra: Dutrado Couiar (gabitágiobo cóm br, Editora aura: sia ben (ranyamlendiogiado com br) Editor assisiembe Cosurdo Roóniques (umodrigor Bog cho Com bi) Diagramação: Gesiso Arurd (pdamnat rd gots com br' e Jacguelina Dónois 

fanguefiagisde com br] Teletones Redação 2534-5705 Poblicidade 2534-4000 pubioidadeDogisho cam br Correspondência: Rua Marquês de Pombuis €º ancas CEP DDD 2D-240 
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BUAVIAGEM 
CLÁUDIA AMPO RIM 
clicada 2 verirrêogistes som te 

Pp: quem é de cristais, ali- 
nhamento de chacras ou 

medicina chinesa e ayurvêdi- 

ca, há opções com tudo isso, 
mas, para quem não tem ame- 
por afinidade com essas col- 
sas, é bom do mesmo jeito. O 
spado Hotel Fasano Angrados 

Reis, um dos lugares no Estado 
do Rio que oferecem trata- 
mentos e experiências para re- 
cuperar as energias e se prepa- 

rar para Oba novo (veja outros 

no box ao lado), começa a tra- 
zer sensação de bem-estar já 
no aromatizador de ambiente 

que se percebe na entrada (in- 
clusive, é uma boa dica com: 

prar para levar para casa). 
Adém de sauna e piscina aque- 

cida — com jatos de água para 
quem quiser experimentar 

também essa modalidade de 

relaxamento —. espaço tem 

no menu opções de massa- 
penis como a deep tissue. 
Disponível em sessões de 

50, 60 ou 80 minutos, é des- 
crita como uma modalidade 

baseada em movimentos pro- 

tundos e alongados que sol- 
tame relaxam a musculatura. 
Dependendo da estação oudo 

clima, há uma espécie de car- 

dápio sazonal —por exemplo, 
uma deep tissue com o uso de 

pedras quentes e óleo de andi- 

roba e sra aquecido, para 
ficar ainda mais confortável. 

Nesse quesito úleos e aro- 

mas, um cuidado a mais é, di- 

gamos, um balcão de cheiros 
na recepção do spa: como nu- 
ma degustação, diferentes op- 

çdesestãoali, noestiloaroma- 
te rapia, a SE reta eXpernmen- 

tadas e escolhidas. Patricia 

Olímpio, que cuida do lugar 

Com um me Cque mantém o 

alto padrão Fasano de serviço, 

diz que, nessa hora de optar 

Relax. À pscna aquecida é um dos destaques dao spa do Fasano Angra dos Rets, que também clerace atividades em ambientes externos e cidades vinhas 

TUDO 
NOVO 
DE NOVO 
DE TRATAMENTOS TRADICIONAIS 
A EXPERIÊNCIAS AO AR LIVRE, 
SPA EM ANGRA DOS REIS COMBINA 
SOFISTICAÇÃO E CONTATO COM A 
NATUREZA PARA COMEÇAR BEM 2022 

Entretenimento imperdível para todas 
as idades, vasta gastronomia e diversas 
opções para você relaxar em grande 

estilo, com toda proteção e segurança 

FAÇA JÁ SUA RESERVA 4020-8005 

com base na ex periência olfa- 
tiva, o cheiro eleito corres- 

ponderá àquilo que mais se 

está precisar do no momento: 

Energia, telaxamento. a 

Outromimo que faz dife- 

rençano spaéoescalda-pés, 

oterecido em muitas varia- 
ções, que vão de água do 

mar, alecrim elavandaa “er- 

vas, sais do Mar Morto e aro- 

ma sensual”, passando por 
flores perfumadas e óleos 

essenciais afrodisiacos. 

Para quem tiver forças pa- 
radeixara dolcevitadospa,o 
Fasano Angra dos Reis ofe- 

rece dezenas de programas/ 

experiências, quase todos 
elesaoarlivre. 

Hã DIpÇçÕões na própria paisa- 

fm privilegiada onde fica o 
otel, como a travessia de 

stand up paddle, e outras em 

locais como Paraty e Tha 
Grande, As áreas contempla- 
das pelas experiências vão de 
workshop de drinques — em 

que aalegria val aumentandoa 
cada coquetel —a canoagem 

O programa de caiaque acom- 

tece no Saco do Mamangua, 

com passeio por dentro do 
manguezal e do Rio Grande. 

Para se premiar depois desse 

exercício, outra pedida é o jar 
tar ao luar, naareia, ihuminado 
portochas, num .cenário de fil- 

me romântico, para fechar 

bem o dia aproveitando os vi- 
nhos e os pratos de fratos do 

mar do restaurante do hotel. 

Se passar férias no Portobello Resort já é incrível, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer marina, aviação, natureza & muito mais! Lotes à venda - 21 2789-8063 

reservas portobelloresort.com.bi www.portobelloresort.com,br Rodovia Rio - Santos k 
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NOVIDADES NO 
ESTADO DO RIO 

> Rituaali Clinica & Spa. Em 

Penedo, aos pés da Serra da 

Mantiqueira, o Rituaali vem inves- 

tendo na ampliação de sua infra- 

estrutura hoteleira. Em 1º de 
janeiro, serão abertos Cinco novos 

chalés, elevando para um total de 

27 unidades. Em seguida. ainda 
no primeiro semestre do próximo 

ano, está prevista a Inauguração 

de uma quadra de beach tennis e, 

parao segundo semestre, a am- 

pliação, com mais de 350 metrós 

quadrados, da área destinada à 

hidroterapia, com banheiras de 

imersão e mais duchas terapêuti- 

cas, emire outros tratamentos. 

> Insólito Boutique Hotel. Com 

os pés na areia da Praia da Ferra- 
dura, em Búzios, o Spa Insálito 

reabriu as portas em outubro. 

com uma nova proposta visual, 

que apostana integração coma 

natureza ao redor, Com cores & 

materlais que remetemaá praiaeá 

vegetação. Entre os destaques 
estão as salas detratamento, 

localizadas naencosta dapraia, 

todas envidraçadas com vista 

parao mar. 

> Spa Maria Bonita: O centro de 

Lratamento em Nova Friburgo 

tem promovido dois tratamentos 

coordenados pelo indiano Keshav 

Ananda. Um deles, o Shirodhara, 

um tratamento da medicina 

Ayurveda, consisteno derrama 

mento de um líquido sobre a 

cabeça do paciente, num luxo 

continuo, por um determinado 

periodo. com o objetivo de reguia- 

rar o relógio biológica, acalmar 

amentee relaxar. O ouiroêa 

técnica de massagem foga Stret- 

ch, testano chão. com as mãos & 

os pés e usando óleos e alonga- 

mentos de joga, estimulando 

pontos de órgãos vitais eajudar- 

dono equilibriocorporal 
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CORA 
RONAI 
tatsBogláto com dr 

aj vez, ainda no milênio passado, al 

guém escreveu sobre a poesia em Ru- 

bem Braga —e, para provar a tese, reali- 
nhou as frases deuma das crônicas, 

frase 

debaixo de trase, 
como se fosse 

um poema, 

Na época, todos achamos aquilo suma- 

mente ridiculo, porque quem precisa de re- 
cursos visuais para perceber a poesia de um 

texto de Rubem Braga não faz ideia do que 
seja poesia. Ou, vá lá, Poesia. 
Eu me lembrei da história quando peguei 

JONATHAS DE ANDRADE REPRESENTARÁ 
O BRASIL NA BIENAL DE ARTES DE VENEZA 

alagoano radicado no Re- 

O cife Jonathas de Andrade 

serão representante brasilei- 

rona Bienal de Arte de Vene- 
zade 2022, que acontece en- 

tre 23 de abril e 27 de novem- 

bro. O anúncio foi teito on- 

tem pela Fundação Bienal de 
São Paulo, responsável pelo 

pavilhão nacional, que terá 

como curador Jacopo Crivel- 
li Visconti. 
Andrade se destacou com o 

PAVILHÃO 
NACIONAL 
NO EVENTO, 
QUE ACONTECE 
DE ABRIL A 
NOVEMBRO, TERÁ 
COMO CURADOR 
JACOPO CRIVELLI 
VISCONTI 

LIVROS PARA 
O NATAL 

“Pequena corengrafia do adeus”, de Aline Bei, 

pela primeira vez. Dei uma folheada e fiquei 
tão desestimulada com a forma aparentemen- 
te pretensiosa da escrita que passeio exemplar 
adiante. Boa literatura não precisa de truques. 
Uma ou duas semanas depois, por acaso, al- 

guém postou as primeiras páginas numa rede 
social, Pais —e mandei vir o livro de novo. 
(Recursos visuais funcionam melhor na 

internet, onde grandes blocos de texto, ao 
contrário, dificultam a leitura. ) 

Quando cheguei ao fim de” Pequena core- 
ografia do adeus”, eu já estava reconciliada 
com o formato, que afinal tem a sua perso- 

projeto Museu do Homem do 

Nordeste (2013), um contra- 

ponto à instituição homônima 
de caráter antropológico cria- 
da por Gilberto Freyre em 

1979 no Recife. Diferente- 

mente do museu original, An- 
drade propõe abordar a histó- 
riada região não através de um 

acervo físico, mas por meio 

das pessoas e suas histórias. 
Com 39 anos, oartista fez in- 

dividuais em instituições co- 

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

homenagem às pessoas dessa terra. 

BIBLIOTECA AZUL 

nalidade e reforça a cadência das palavras. 

O livro fala de solidão, abandono e laços 
de família desfeitos, e é uma pequena joia 
num estojo improvável. À sua personagem 

vive o divórcio dos pais, o fracasso existen- 
cial da mãe, as decepções da adolescência, a 
inabilidade de criar laços de afeto na escola 

e no mundo quando tudo o que encontrou 
em casa foi desamor; ainda assim, tmmia 

enorme ternura atravessa as suas páginas. 

Há muitos livros maravilhosos para o Natal 

Por exemplo, há uma nova edição do “Infer- 

no, de Dante Alighieri (sim, aquele), traduzido 
por Emanuel Fran- 

"O INFERNO) DE ça de Brito, Mauri- 

DANTE. CONTINUA cio Santana Dias é 
NÃO SENDO UMA Pedro Falleiros 

ST Heise, e pablicado 
LEITURA FÁCIL, numa espetacular 

MAS NOS OFERECE edição bilingue da 
RECURSOS PARA Companhia das Le- 
CHEGAR O MAIS tras, Este vendadei- 

PERTO POSSÍVEL DE mm Monumento 
UM DOS GRANDES portátil si três 

textos sobre o poe- 
PILARES DA ma (de Dante Mila- 
CULTURA no, Eugenio Mon- 

OCIDENTAL tale e Pier Paolo Pa- 
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solini ) e pequenos resumos descritivos antesde 

cada Canto. Continua não sendo uma leitura fá- 

cil—estamos falando-de algo escrito há mais de 
700 anos! —, mas nos oferece recursos para 

chegaro mais perto possível de um dos grandes 

pilares da cultura ocidental. 
Hátambém uma”Históriada música bra- 

sileira em 100 fotografias”, de diversos au- 

tores, publicado pela Bazar do Tempo, eque 
é um dos livros mais deliciosos do ano, com 

uma história melhor do que a outra, ideal 

para dar de presente, para ler pingadinho, 
para folhear pensando na vida. 

Hã ainda “João Cabral de Melo Neto, uma 

biografia”, de Ivan Marques, publicado pela 
Todavia: do lado de fora quase pedra para os 
leitores, o poeta aqui aparece como sur 
preendente personagem. O livro é extraor- 

dinariamente bem pesquisado e escrito 
coma fluência de um bom romance. 

E há “A trama da vida: como os fungos 

constroem o mundo, de Merlin Sheldrake, 

traduzido por Gilberto Stam para a Ubu e à 
Fósforo, que se uniram para a publicação 

dessa maravilha irresistivel. “A trama da vi- 

da” abre as portas do universo pouco conhe- 
cido (e quase surreal) dos fungos, organis- 
mos que estão em tudo ao nosso redor, in- 
clusive dentro e tora de nós. 

Semana que vem tem mais. 

mo o New Museum (Nova 

Yark) e o Museo Jurmex (Cida- 
de do México) e participou de 

coletivas como as bienais de Is- 
tambul (2019) e de São Paulo. 
Curador-chete da 34º Ble- 

nai de SP, Visconti destacou 
que Andrade tusca a ideia de 

uma cultura popular “em to- 

das as possíveis acepções”. 
“Representar o Brasil é um 
desafio pela responsabilidade 
diante do quadro de comple- 

xidades cruciais que o pais en- 

Popular. frenta. Que aarte consiga tra- 
Alagosnade39  duziro embaraço que é viver 

anos criou Museu THOsS nossos tempos e que lris- 

do Homem pire sonhos que per mitam 

do Nordeste, desatar esses nós”, disse o ar- 

pm 2013 tistaem comunicado. 
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qunença/ azer, saido, sma- 
th, Varanda, más Cndto, 

Sa-ha, Iquartos (Lunilai cj 
irmos, 

de TV, playground e salão de festas 
com excelente planta. Salão 2 ambientes, varanda, sala 
de jantar, 4 quartos com armarios embutidos, sendo uma 
suite, Canheiro Gocal, copa-cozinha planejada, área de 
serviço, dependincia complota. 2 vagas na escritura 
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Rita Ludoll, Edificio imponente em nua nobre, 2” quadra da 

clear 
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próia, prómimo no Metrô, com apenta uma unidado por 
andar, playground e portaria Z4hs. Sala em 3 ambientes, 
Lanto, 4 Quartos Com armários embubgos sue com 

dralking closet o banheiro com 2 chuveiros, banheiro 
Social, copa-cozinha planejada dream de serviço é 
2 dependências atendidas por um banhoiro de serviço. 
= Maga na escritura. 
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tune, intra total CRESO ca nutias 
à Por à fios q Rss SEIO Com 

a ATi a] 
Seul IPT 

| BOTAFOGO RÉLISO 000 pri 

| tarifa detran toiel. 
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Compra e Vanda 
Fiona | dá d 

Rua Celim Moreira, nã praia do Leme. O prédio tem 
scabamento de sito (uco, playground, academia, sala de 
massagem, Saures, Andar afio, planta circular aimpio 
living, varandão Com linda vista panorâmica do mar, sala 
de jurar, lavabo, 4 quartos com armários, 2 quites, 
espaçosa copo-coginha, Area de serviço, 2 despansas, 
adega, à dependências completas. 4 vapas na escritura. 

; 2º questa da praia, próximo ao 
Metrô, um par andor, salão de festas, Apartamento, hall 
de entrada, salão 3 ambientes, varandão é agradável 
vista lute, sala de TV lavabo, original 5 quartos, 
atualmente com 4, uma suite com closet, 4 Banheiros 
sociais em marmore Camara copa-corinha, área de 
serviço, depondência completa. 4 vagas, 
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Empregos 
& Negocios 
Pig à 

Aua Von Martius, apartamento sdencioso com bela vista 
lure, 3 quartos, & possibilidade de reverter um quarto 
para aumenta à sa, banheiro social, lavabo, cozinha 
tspaçõãa, dream de serviço E dependência completa. 
Cima planta, portaria 24 horas, playground, uma vaga de 
garagem na escritura. Ão lado do exuberame Parque do 
derdem Botânico e próximo ao Parque Lage, ca Lagos 

Ebd: BENLIAR! 

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, é suites, varandas ao redor 
da todo apartamento, living / sala de jantar, varanda, 
iaabo, solo iniima, vaenda copa-corinha despensa, 
rea de serviço, 2 dopandências + banheiro, portas 
Blindadas soci, serviço. 

oras DEV uRãa Exbd: SEVLAZS 
Cá SCVLADES = 

a Dum 1 idesera E EM 

3 ria PY Serio io: 72 Mu ILS 

mm Si (21) 3205-9422 qo ig, 

rs Marie Centros Erg] & (21) 97048-1624 a cmpresa QUE RESOLVE. a ft 

5 aorta a a SÃO + CONS + AANÇÕES cá 

bebia (310 epoca com br | loja sebiomfisenglocastro com dr Rea Sacada Cabral, 01 - Porão Marmetra 

| E-— ha 1 no RE 1 Eta RETA po BA BL TT 

Coberturas 

bi | 42 Sopa ES Peito | ZEN Soma 
| cxere ESA na E. Lia 

| es Lya Mschado, Varan- 
da Sala, iogurtes Ja- 
nero, cannho ciarmá- 
Pos, ÁSEP VAO, VGA SRA, 
sisdema, piscinas, Slies- 

| las rar serguscadiro cóes 

and, deroniza, dos ares (hole | 
| to) Imaba, bonboto mãal, 
apcrthório, Corina, quer 

TE 

faménio Err cola, quepr- 
| tos, Lrilha, acmários arms th 

tusga 
Praia Civaga visitanbe, mean 
ADI MOTOS ro E br e 

| Taio; RMS -F DL LIrS ADO 

Paris Detefoça [lide E | 
| | celente' Apartamento dijusr- 

tos, vigia csmnciogrifica 
Andar Ma infrsgatro bus 
Ecpotarulor, Juaçom, Portaria 
re ore arg iaca si oco 

aa a 
Ri 

Em Cpo Tais 
1205-0873 sevH37á 

Catete 

Conjugados 

Essen 
CATETE RáZ50.0D0 E. Letas 

| jendinho Loo /bischudo, nuce- 
hambe conje gado desorupada, 
anes aita Bam adsiiness- 
da, portariagaho, gala, cart 
nha, desritegi po Chamar. arms 
fa Sra sbra ce hr CjEHO 

| Foda: DIDO QRRRS- LA PO 

a 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

= 

de EJISO Talz;2502-D0BO/ 
MRERS-LMO Semad 

CATETE ESFR 0O0 Quarta- 
nadsde Próx iigtrã, esco 

e) 
AESA MPOLO-A PRA Devil TBI 

Cosme Velho 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

2557-6858 
| 97010-4794 

E dora 
E VELHO RM 000 Prós, 
Cetógia 5. Wicembe, (A Zrad) 
sala, lavabo, Pquartos, dr- 
mibrios, bánbeiro, cocimas, 
dusrvça  dapondéncias, 
vaga ascrtutada, partá- 
Piada, C)TRO canadolarmej 
etantgergocestre com ke 
Tais: 2557-5048,4 MIO Poa 
PRE] 

3 Quartos 

ES degbo 
EvELHO ASLade do Mader 
mada dtera locaização, mola 
Zembiandes  PEltanõos, 
Muarbas dSedi) sreLSries, 
Banaiia. carinho, Ee 
pendéncios Juages infraboisl, 
aisciass. O, EH] cos ssebor apo 
ra cart ar tra com far Toda: 
2557-68h8/9/010-47049 
e 

à | Edenia 
EvELHO RELADO DO) Mato - 
maca dtera locaização sa 
Zumba LES, ET 
douartos 4 Sufba) armário, 
Esrhoira, cezmha, qe 
pamdências Pragas infestotel, 
piscinas. CO cotado eia 
+ part oe Txlg: 
255 "486 8 IPULO-d aa 
erva 

E TYELHO FELAGA DOR |mapa 
cávol Liz combloto, se 
Lidrtisentos, litros, iram 

Ta uariom EE Je 
nbr Coga-casara pisna- 
ide, 4 ME VS, apa cia, 
Tmção per tetração CoSjca 

ES ol | isra 

CVELHO RS Pro GOO Da- 
plea, vistá Crista, varas 
dão, 2h 4 Tsmibhentes, dsui- 

tha, closet, Copa carinha, 
dterrica, Dep campisia, 
terraco, piscina, churcin- 
queira, garagem Iesnms. 
Euso j 

oca bra Cor be Te a25S- 

BELA POLOS pev LOTES 

Flamengo 

Coniugad 

Sl 
FLAMENDO RSB40 050 Ra 

cidade! Porém iMatro, Eiie- 

vento córu upõdão, reforma 
divisa, estado prime ra la- 
pocho, silencicsa, óumdas, 3. 
ma, ciáro, astioda, por- 
“arradáres, Eparbonid ade 
rica casório ariano 

rrocar bro cara he Tae 2557 
RSA Saida Seviiaio 

1 Quarto 

ÉS er 
FLAMENTO R$dZo Goa E 

AAscóda, PróuPraa, Wlo= 

vem, emarha ema | Quer 
to Cute) comfnrtárea! cos- 
eha cisrmáros, banôeiro df 
blndez, É serviço. ma se 
epocastsi com br JH 
Tel JH) MB RARE LATO 

EsvoldsT 

AVALIAMOS 

97010- 97010-4784 

ES lh 
RED E 

À pera rei lho q aparamas: 
ba, Bira tatia, quarto, de 
migiro amplo, coninha gemer h 

Tete Eb fas FS 
Eres Hd ES 27 O 

FLAMEN CO MpúTE. BO Ex 

ento apirigmeénda, Lola 

menta reformado vala, 3 
quartos, cozinha, Depcom 
pletas, Proxima Meira pre 
porcienaado duma emb 
dade usiidea veverr serginca 
abre combr HD Tala 

MESI-P726/2172-4200 
MIM 

SE So 
FLAMENGO RS BOI OD Coura 

Flamengo, visto fimo, 
Ermo affemmsa arrimai, 
fim mula  amilanios 
Du bos, Os, Demo Corpo 
Li, - Eldcrieidma, poftatá 

aa Crepes ma: cm 

Ent faia Tr ara 
sema Cs 

ES lah 
FLAMPRSO MRZ AD) oa 
Lecaliração Notre! do Pbui 
Esrbonsa) Tilm?, saldo 
[riem vista des umbrer- 
te, cosenha poosejada Pré- 
do cónda inma, ane iarida 

ui derpiso mira car br cjZHa 
Testar ita d gd 

Seus Pas 

3 Quartos 

ÉS gaba mirrm 

FLAMENGO R$bbÓ DOS 
PróxMetrã, 10ómi, sólo 
LbheiEs, mg Fepasa 
Las massioamade hgcdrioa 
memários, banhar, ori 
nha. depo completa, Viga 
portsristdhs. casada 

SMA GreLLAE Sevitado 

ÉS ba 
FLAME Ely FS BD Da 

dba Imóeionto agaria- 

manto Flnd, memp'a tala 
Bouartas é fsrmnárdas, DoEH 
nha paámreada dserriço, 

Dep completas, Punto Aber- 
ra, Metrã, rermrergiso sat 
recas be cJPhO Teia PRIEI. 
TAM DITADO Send 

Sera eres diego nr astr 
acombr  Tolu2337-A08/ 

Frade 

Serj 
RS Soo Em- 

giro rey Prim 
preco Bormpda, valha dar Blor- 
tes, I quartos, culto qriosai, 
ampla Erdo SarAÇã, Do com 
peti dsger COSOcitáda 

tran ara torre tra com 
mw Tese SS aaa DO 
dpi peviirzr 

Quadrisesma Prosa, 19bm=E, 
Vinha dborra, Saida Lam 

Bientes, quartos (1 Gultwai 
êrmários  Copá-citinta 
Dependências Vaga Escri- 
tarado, Metró. [240 cospd 
eiassnjelrmadsergiacasire é 
een br boa 2557-4668) 

EMEF FevlldZ? 

ES vejo | E 
Fi MARERO Ex DSL ESA 000 

Emprtacu dg, LMioeoção, al- 
ta luxo, vista pirqrêmica, 
sa da *ambiertes 3 solles, 

fadas CJSDO cortado Lira 
coreto astro com br 
Teés 2457-4000, 87010-0284 
Scv LHE 

4 ou mais Quartos 

Eder 
FLA ENO RESIDE) Lom- 
£o asertamanto! (L85m75 
Frén peésia, talha, djrárioa 

, ira, rg emscr Jurado, 

portaris hs efe ai 
ERA PEITO CT IN 
tata !Z3 Pabaro aaa 
HIV 

Es enilan 
FLAMENGO 851.600,900 Mio 
for Eocalizoção front 
Eis soldo 4 gerbiandes, 

Shu. iapancêmias. Puanas, a E 
portar bána. C/N90 esse vis 
titjótas ia ada rd CT A 
E IoieaTSSR SPOT 
Err 11405 

mito 

FLAMENGO ESLbaoo 
Classico, plpess0as gaigen- 
tra,  HMiml, totórmada, 

Jaibes, drecritório, uaramdos 

rasfsargiócastro ches br 
Tata 2557-8558 070 SP 

mM o 

ÉS las 
EMO RE HO IM va 

dera eqierespaeÉ dm Em, a- 
pHámbrio tiâmpia mto 

tamblantes dquarios, qulia, 
Embegiro, Caos -Car na à ser 

2080000 R 
Exrbosi, mogodficos S2smz 
infantes, indng Ssmienies, 
as rena, ra varmnda 
dquactos, 2eufhes, biirames- 
aspom Coga-cosinha, dama 

ESvimplashi 
FLAME ndo Fei ria,oDo 
Prça gira. cobertura irigiau, 
veste re Babo Guanshara 
dada Sjgaston, deita, Fui 
mésicos, Copasa, vga 
escritorada imfrabofad CLzso r 
Lp orgneag spaier 

dniaras sertuáie see 

ES era 
FLAMES SO Rara a 
Fomtástica 
(Izimã) 2EPist aneienio 
dquartês, solte, Copa-coci- 
nha, Jdepesdkncas, 1ºPi- 

sempmimtrecom br felu 
98L7o-D089/2057-n0LE 

Srvrdodas 

Glória 

1 Quarto 

ÉS erga mirim 
GLÓRIA ESSO 000 Loca 
zação farlistea ponto Ma- 
rara da Giusr a, Metrã Agar 
Lisminta 97), reformado, 

Balão, quarta cestinha, 
Des cormpetes Vaga mr 
irpiocastro com br cj2H 
Tels PSBS-7720/207-A 
Mr ra 

ta, franbe, Limánhd dótriá- 

ros, Blank vocal, cóginha c/ 
prmáros d merviçã CBO c 

troco dr TeiscEs dB 
Fralda PÃa Som Lbod 

2 Quartos 

FAVALIAMOS 
SEU IMOVEL! Ma” 

ES Velas 
2557-6868 
097010-4704 

— Estela 
HIM! TÁ RPOSO 00 Eute- 
bamba tacaliteçõe, mes trana- 
versa manhã olho, 
êquaries, armários, 2Ba- 
nhairos sociada, cominho £/ 
mis ddmrviçã, de- 

inm voga, porta 
perecer Rr em der 
sempocasiro com br Teia 
2557-000 0701D- TEA 

GeviIETE 

3 Quarios 

ES degli 
FUBAMITÁ RSA LEA OO Perda 
Aroisô, bela, dErisds, pra 

mia LI Pariz] pata Preréiiao- 
asda ion art armários, fa- 

renais ia, 
per ram toguiangs 
2d 0/7250 cemtela amigas 

deqiocas recorde  Fals: 
ORE IT) 
PR] 

Laranjeiras 

1 Quarto 

ÉS degli 
LARANJEIRAS R$FDD000 

Olho na iocaiitação! Prón 
Metrã, E sciósa, condors: 

ma tasata, ia, ldarma é- 
ri, Ganho pocos dErvi- 

ro Ts iST-dadAITELO- 
Pa Seu LER 

2 Quartos 

SEU IMÓVEL! 

2557-6868 
97010-4794 

ÉS dera 
LARANJEIRAS H$SB0.000 
Exceto apartamento, me 
formado, amar o to, vista 

era, crngonal douarbor, m= | queime 
ritómia, armários, Cosnha | me 
america, tituador, porte- 
miaZdha CJZS0 cosarteiarna) 

eirasfisceguecasteo combo 
Tal 2557-bES PP La 

pd O 

ÉS bj 
[img Oy tg 
chcslsção intima, Mansa 
cal c/aincea, Squardos, or 
erários, Conu-coremo pleno 
da, dseviço, depemsjóscias, 
vrga demarcada NE dei 
gts Ep meti 

ea en 

Enio 
Sela, varanda, Pquarios, ar 
mários (Sufbe) banha, 
carinha, ásemça de | 
pendôncias, Lipo mufbe, va- 
oa estriburado, plargrónd 
portaria dba. CA usada 
rarjeiras- ds ergorastro Co 
mb Teia FESTA TO A 

PRA Seu LENTA 

«FOTOS 
+ DETALHES 

1 EMBL 
Lip IR 

3 Quartos 

SR 
LERAM PEIRAS RSESS GOO Le- 
filiado comaiçÃão bndra, 2.026 

Zemibigartos Son arios (Ga ia) 
Agar Bamaia, miar 

Eogishá Clair área, 

Ee serriça degeane berios, pos- 
fantazdos. C250 cos edalaranj 
Mr Sa rj De E LO Caes Er 
Felz: 2757 EMO Ed 7R 
allis 

ÉS vela 
LARANIEIAS 
Pro é GisA, dnbalénia =igumço =d 
rasto, vlto, vista venda, ne 

Dorada 

Eosirtha, voga partão fa ra 

CHEGO ca sadelacaripimas ficara 
Exsssorombr Tais 255) 

ama o PELO] Sevli?a 

Es dent 
LARA JE RAS 

List oo ima PB ma 
meato CLP mute iivre, 
soiãe, dauartos, vulto, ha- 
nbsro, closet, Copa-cazi 
nã, ssmmários, Dep comple- 
ta, vaga píolugas parta 
risddho cSde apache arnoja 
masêisergietastro com br 
Tels: 2807-5000 MODOS Pos 

| SewlaS? 

Prós 0. valda, sélia, igoa- 
fos. guto areririos, Bamfigiro, 
comem devia Durga 
dlspyibuAs, go adia poleapo- 
Rhai,  ciurraequetma, qparta- 

riddes CUS0 casadelaraojal 
Prigf sui CESTO cr Dr Tuta: 
ZES7-ANdD ron dra 
Ecwliaas 

ES dono 
LARANJEIRAS ES] 207,000 
Esmissio ipcat ração Prós. 
AAgard, (LI vinta vordá, 
eudo, Jmrtos [rultob fa 
Raro, DoZMiME, lawanômria, 

lot, luddigã, Em ériy- 

rm C)252 cavado aracieirando 
argicestro comer Tals:F557- 
ABRA FOTOLOG Seviidam 

ES dent 
LARA HE RAS 

LH GOO Cambrad qricário, 
visita Cria, Esoered sa Bo 
ambientes, tos, va- 
randa teteras, ZEsahehos, 
Copa-Dariniaa, de 

da 25 crtadelaránigros 
EG arrrTo cembr Pels: 
4957-6268 /070L0-4704 

| Halo 

ÉS dei 
LARAM RAS 
LHS OO CEldend) ia 
mido vida vende, Sais 

lsmbientes, Jquerios (ur 
teh armdrios, Banheiro, co 
Finha, E paira, de- 
pereshgeo do, quererem, dafira- 
total É SO cossdeioranmer 
asd sergiocastra-com br 
Tais: 2557 BAT MALAS 

evil LESD 

E Voo 
Fapema de d 

TT 

E tono 
LERANIE RAS “us 
LES do Excelente incal- 
esção, cercado vende, saiba 
quartas (Sufla) rlesel, df 

mbrica banfeéma, cárinha, 
dependência frspas ds- 
etrterada, infratotal, mega 
pv tanies. casser arande 
rasbsargiocss isa com ba 
Telas FEET Abd PA LO 

Ses bis 

SE el 
LARANITIRAS EiZ dia não 
Fr qria Cuida, rxrandão de- 
Brigado sobe  jurdina, 
cisto) doila das bária 
Touarbor duala De obg 
Chao 

SAPO Led PS seviiaas 
ni ia 

4 ou mais Quartos 

Seg qa 
LARAMICRAS Ni? tao Oo 
Rugafço, J7Bra qonba bor- 

nana, esses varamdêo de 
pirita, dgcarlos, Psulbes, di 
raro, Coposcasinha, d nam 

CO. depara Éara, PMaças, Dor 
atatds COS cosadalass a 
Elrsadiadigiasadhá com kr 

Tele ro AGE SUL Taa 
EorliZma 

ES vela 
LARAMPEIRAS REST MS BDO 
Pstguêa Guina, pódio Rradr 
cional ChMbmn a) via Pça 
co, Foda ema salão, deuar- 
Sãá, (india cias dl; Cega cost 
mina, dsemaça, dia- 
mencêmncias EE. CiZS0 cos 
DOS PAM ES OP OLEO 
ain e Toei 557 Peti 
Sra noel LIGA 

Cobertura Dagies SLbmA, 
Zhgibas, vitandia DMavasai, 
du arhos, Ju fes ciotuel, Co- 

DcorinÃa, SPA, 
Complsis [tips phisisá, 
Traga CIR] cores di pragor 

Er Talz. Diana Maca ra Com 
Eus ri ola aaa 
eu a] 

ES el 
LAFRANIE RAS 
1.500.000 Parque guinho 
chili) Alia Luso Cober- 
fura Linsaas, Wis- 
ta cioemetográt cas Sa bes 
Cliulita) Cgssl, Sai, Dodo 
gas, PeriaraddMa. err to 
rprecmpbra com br o 
Tels PO A9GI/S205 7 
SouiharE 

Casas e Terrenos 

ÉS verao 
LARANIERAS 
Liboddod Excelente Drs 
de la mim uiguasita, 
tRBmo) sm ha, bouartos, ba- 
alema, Copa-cetmmda, lá 
esndera, terraço, portho e- 
etrônico. Cb cssade sra 
njeirasdisenp cas tra corm b 
1 TesPSPMBAPOMDDO- 
4704 Des 1017 

E = 
LARAMIDRAS Edi só boo 
From Liros Molina, trt er 
DE DNORIONLE LESA SLobE dar 
trmadiliitria d &, Dae 
etnias afies) caminha 
aianecada. Irons duda 
C|ZSD cosas aloraada ts Ss Dans] 

meatrecor br TolEIFE- 
PLA Scel LEA 

Senda 
LARAMIBIRAS RESP BDO 
Ersi, Fuá Cigossia batia 
mmncdorma, dorms emronda, 

sob dquarios Zsuíbes Do- 
Bras CoEiníia, d quiers, 
ta mamilo gauge, CiIv0ca 

sedetaramiotra iocasiro 
Et EE Tais e 
EO SP ney DL 

Urca 

3 Quartos 

AFREDIE 
aost IMOVEIS 

copé Bi? 400,000 Estuda 
proposta  Efamen 

e mi Andar ato, lo 
andar, confortável aparia- 
dito tim? Bal prbrida, 

varão, ds Jamba, la- 
nba, dm as intimas, 
Sgtas ste c/tlasel) verar- 
dinbes nos quartos, bank. 
vempicão, sempla cozinha, 
bos dra sérviça Dugiga- 
epem pocrturádas 
Freio Tol:1208 da 
Cota ta 

Penim RT 
1 Quarto 

pio 
STA TERESA Pes rh ODO &- 
concregante Apsrisemnents 
ulasiá, Lgundia, reformado, 
viva verde, cestinha dfnér:= 

ema, Loca jpação mmbelaito 
arázimo Ea.rro vem 
me sêrgibcastro com.br 
sa Telm PRESI-DT 

2272-4450 Serido 



Essen 
STA TERESA REMO DOS 

Enprtatuior Esbertura 
ChtPmã) salas dquartos | 
(ouite c/cioset, hideo/ es- 
cn ténm) cosiriha, terraço €/ 
poa, chermesqenta, ua 
gua. C)250 casado inroagera 

aunrgiocaebra om br Teis 
2557-CLB/ETOLO-d TRA 
SevDiro 

ETá TERDSA REL PM 00 

rgbcastro com br Tels 2807 | 
Tuas 

ia 

STA TERESA Fi 500 O 

=| Lis 

eme, 
Il Fro rei ziriasT Tiddy 
GO -2 12% 8 

COPACADANA Rididdos | 
Enseada inca ração, dha | 
tamo têrres, ampla sa | 

la, Equartos (Guta) armmã- 
ras, codicha ciareuinmes, | 
dependéscia revertês pí 
escritório, desterea C/)IH | 
cossdeiaresjenasdeergios | 
abro cor ba Tr 2S-LBASS | 

PROLOG PR Son LEAS 

COPAÇARANA  RSEZIDDA 
Portal tismpçercal acteoricada 
lpar andar Fig adra cavBdo! 
Ervsiivo renda sais 3. qua 
bes-copaniêscas fer imegn- 
peso o a OTELO 

ES Sep | 
Eterna Esto dd | 

dedo! 

reta pera ET 
aemúrios, banha 

ros Copo cotnha, deupro- 
sá, Ea Sie 
pendências vago escr tura: 
da, portanalidss. C)ESO ma 

Lrisueegiocastro core,be 

E 

COPACARANA REGA DOS 
Cuobdirice ma, junto Prego | 
Lodo, vista bsbera! mar, alto, 
= manhã, salbo, Iguarics, 
bando, Cera posmeja- 

da, depuadncirs 6255 cói 
adelaraniera tierra e ande 
ssh TodeDPF7- aaa 
SPOLOÁPIS Srvldaza 

| COPACABANA 

COPACAEAMA  R$FPRDO | 
iRostod suodrisgess Atir 
Rica, etila tds, nega TS ur 

fes garagem, ioformado, da 
CoRDa, pp Sr 1 Documeam- 
Loção crmisdas, anicaga invá- 

| Lbbmã lado Metrã, beso 

| o dimpacdvel, mancha, 
 oempia ama Syartaa, dr- 

EE 
miriam poi, OE 
mhá, É server o, de 

CUL 7 srt 

tsmjnrasfuegiseas des com 
br Taiy PEDE LAPA 

PRA Seu idas 

E Seat 
| COPACADANA $i 50500 
| Magalhco Spas tasmenêo Ela 
mia, 3 2 rtoes tdos 
is, sulla, CSEARA, 
Cop coemplstas, vaga Junio 
Fis dar aa ar: 

7 Todo GR | tro com de cio 
PTE TEA O ro | 

LED) Aniásisca, Emce- 
tab] (1 Lbmazs uidéridas, 

| doratiisorgist astra cos br 

| Tede FS PR-BBLIS PELADA 
| Smaums 

| Exton 
| COPACANAMA 91 t0,/000 
| ueêrdsnicma! rt Lrtaral 
mar  Updentas Sijantor, 
iguaria, velha, Eráriaa, 
Ban pocisl cominto, d pues 

dacencências, ES] EsCr 
tia 269 ext colas anda 
anPE amtra com és Tols 
Z557- SeB/ SPOT 4a 
Sen LLPEL 

Eve 
COPSCAÇES A 
E DOA OO es Estadao, | 
mebre, Soião  Equaries 

| cÊsuites) Frontal (Ul4mt) 
Lxnadiar, Refereisis, diga 

| Localização afigual, Perto 
e tudo CLEO were serço 
costrocom br  Tehtoila- | 

| ergiócastro com.br GiBo | 
Tels 95852-57 D/ 2274400 
Sevádol 

COPACABANA RS 0 00 | 
| de Aintica Vivia pueselisei- 

ca mar Diqusrtos lsilta, 
eslão dZamblontes inmalões, 
CORia SAHOIASA, APRE Sa- 
via, des is pleta Ol viga 
apcribera femoral! erra à 
parem formem com bm cre 
EtEriA jd Pei = 
SPEARS. 77 0D 

Es Soda 
| CORTAM A 
| rr | 

Ê Saida MPR 

Epi 
Rs ma 

) Aeiliica CON CON TMA) Eupetara = 
| er! Retontia eita, 

| TE; Eminha Plemaçado. ara 
E Lie ul Ejrss 

| Totã; PROL DO adza 

| Eri 

4 ou mais Quartos 

drasfeormgiseaates cosa br | 

Dr te 

Elo 
498 000 Lo Lecusração no 
bes É Toneitro imo erta- 
cão Arco Verde, Praia &- 
psrtamerto 1HMm?, exce- 

| Leste planta, dgquaerdos, sud- 

de vaga mma serpacastes 
comer cr) dali nd 

 TEMVSSTIMADO Sevada 

E Sola 
PO O RE 

dipostok) FSbma, uéramiia, 
mal da Ep] «BNkMr, | | 

ti 
id É PERO 2957-d BA 

E Senda 
COBLOOO Me Mletia Ped 
Lodo Luma neermao s — 
mo, (EB) varanda vista 

| ear, dgusstes, Dsulles, cio 
a Copacnsimaha, dia tndioci E 

gas gar, pórlaia 

pin pe 
TOuDare. E ASAE 
aádra Seriiado 

bocastro com br Tels:PEima- 
PRE GS TA ScuSLAA 

SE 

| 

Emb ks 

ELECIS EES ENTE a 
abr TaisSISToBLEMDO LO 

APM Soul 05d 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

3205- 9422 
97048-1624 
GÁVEA EEfiO, 000 Wanca/ > 

| bug Saia, Dytos, aufêa, ermia- 
Frida, SMA Garagem, pri. 
28hi hos tetdilsna/iceos 
Pri. E Marques de Sia Wi- 
canta LP Fotos DAP A 
visa imbeso fas adro 
Bei E EISOEIT A JE 

3 Quartos 

ES eniliasi 
GÁVEA Rildo DIS Equa 
Eelrada gremeo Eolinnimal 

3 quartas (SUITE) 
êmca 

À tamgha, Vaga Eserituêmds. 
arara sergios astro com br 
Cos Telas 00 SAD Dos 

| qd Ses bo 

Ipamema 

À Quarto 
— e ————— e —— ee 

PANA E528D ea 
quanto, sito bemo, dEmia, fina- 
mente decorado, matos ado, 
porra fmendca Decosento 
Emegt imecta/ mes pedia Comf- 
PS! ir od O RT PORT OD 
me ese SFM. 2i-P387- 
TERRE TORPEDO nm 

2 Quartos 

ATE 
SEU IMÓVEL! 4; 

E Selo 
3205-9422 
97048-1624 

Rue 
RAMEMA RSI ARE DO Ma 

| rui LHEmE oogad Squa- 

nRaro pianaja- 
da, Eis cor E rirato. 

À ape, por gloc astra com ex 
pr PO] 

TAP Sera TDas 

d Quartos 

PE Sea | da 
| PAMEMA R$1.750,DM prox. 
MAmard, queda puedo peter 
de) Exa Sljandar crigincl 
quartos. sulta, banbesa, De- 

patos 4 qa 
fajdm esiiatada, poria- 

razão CRS metricêsergo 
costrscom br Tisdale 
Eles cre ELI 

ES gl 
RANERA R$2 155.000 Be- 
tão Teve (Llomsi) Lida! 
Salão, Emuartos CELATES 

eracam be 

MRLDL-ADEN/ BJOS PAZI 
Ga v EFRá 

AE Mi A RÉ T5LSDO Mimo 

ereto Mihas ami Emca- 
hemts pari Saly, 
2h ermeiris cão E our: 

| Malhoa agrbitoio, Vaga 
Escrttumada,  Dopedénca 
Em les. idos Se rca sds 
com br CJódo o Toln Pod 
593/2005-S477 Srviddo 

ES begin 
dog urogntçim BO0 Peu- 
debe Morais (ITEM) Sa 
Bia, E quartas (SUITE) De- 

Ergcóm br 
adiada E 2208-442 z 
Sev ERSi 

ÉS delas 
PRANEIAA RSS PRESO Ba- 

| ão Torre Limi, Sata, Va- 
ramuda, Omiginsl 3, Suite, 

Be- 

tara lho, ra, mr 

memetro Come CLEO Telm 
FaLDi-dGRI/DZ0S-DAdA 

| Gera EO 

E cond Cj tes 2Hi- 
| OOBOFRRA dO 14P Sevpltdos 

Fale Conosco 
(9) Classifone: 2534-4333 

“Preços para pagamento am 
cartão da crédito ou À vista 

Horários de 

Etta Estentar 
RA MEM A, e pemare Pre 

Erto, Portaria Fina Zas 
reto. SOPElaES Tra cca DE 

fas tigre Bor E Tait 
19 APRE -AS 7 

qr mergisc astro oem br 
rn Tels: PRAGAS 

E Scuciado 

Est 
TRE RE EEE DO DO rear 
= Soyo, ddr 2, froie mar 
ME SCRAPS,  vaLancãa 
Dim lina aoiirrulda catia dirre 

Es 
MEM A RS TREO Pró 
Gal Os dra triste sesta Fran- 

na a EA PORT é = 

ES pla 
“Pv DA. Pp DO a 
cão Tocre (18mã) Salão, d 
quartas, toe 
pendéscias, Fundos, Var, 
Pessdridade Sufie, Portao 

Fim Hha, Wiga. Vrvrim Sergio 

canirecom br C)2) Ti 
TRMBI-d0 SID -BAd A 

da SeRJroca siso Com de C) ES 
Tede: PAO Lda [ndo 2 
Soria 

Rito) Lorasho, De 
z Ela- perdênca, INQUADRA 

me, Armada, Espagoro, Ira 
Rs ARA sargacastrá Com 
be END Taim FROTA 
ima Sevidrro 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

2557-6858 
97010-4794 

em 
JEUBO ÁRIDO 
crie Bi pese nm 
sertaque> Próx Porque Lapa, 

Genedra, O 
ELISO casos eloranpeiss sado] 
cottro cor be Tale gehy: 
ESP Soellsr” agr ir 

E mp 
JDOOTÂNCO FÉLISEDOS 
Encelarto bocaiização, calão 
Esrriietisa, socsca, Must 
EM 
2 porviço, dependências sega 
CESCITÊUIS,  Dúrteria 24 
EjZbÔ ciniscalsrarbeirs Spear 
SEDrE Erg Te far dale” 
essa ao La ra ELLEN 

3 Quartos 

ÉS ja 
IDBOTÂNICO R$i DDS 

a. domóantes, Squarios | 1/53 | ES 
SUITE Lomba, 
pendémcia Frente, ani 
mmivds Claro, Sitesciesã, Wa 
qa nr argh di dra COM 

br CEO Ti no PROL 
aSbndad Sovitr? EcuiREr? 

EE Selado 
JB BOTÂNICO Fere ttemdumt a] 

List Paula 
CLIMA) de pg em Tquar- 
boss tambrentes, Cor- 
aba ma, Planta nfroga- 

trufura, Portaria Jihs Var 
Sã rr neigide dá ira Córm 

be CESSA Ta e POA | 
Rosado Sevibizo 

4 ou mais Quartos 

ÉS velas 
Eee RS 59 005 

faia Pragas, 
ava. Ga, Sacada «Sriine 
à (ulte] Cosa, Lavabo, Da- 
pandáscia, Clirá, Eipaçtõss, 

mibr CuSO Tails 
1305-042? SevHITE 

AVALIAMOS * 
SEU IMÓVEL! 4; 

ES Sebanho 
3205-9422 
97048-1624 

3 Quartos 

E dao 
RELSDO DM Sato 

DA Da Parta Boina (hi) 
Seda Encada F quartos 

Lásaba, De CORTE) 
pendência, Frente, Cara 
Miscisso, Iusgas. mas 
ampicasiró combe CSA 

O al] 
Ecv HAS 

ES til 
LABOR FiMbDda Ep. 
Pessõa, froola! Lmgoa, náis 
dembigrées, erp! Eua 
tos, tioset, Copa-cabisha, 
áserviço,  depesdêniics 
voga estritessda poria 
diaddha E) ERO casado lamaa ja 

rasfisimpechatro com br 

ana e] 
Sevidiso 

4 ou mais Quartos 

é | SS vm 
LAGOA R$FBMO DOS Caque- 
sia! dif dee rice rê 

maátisrongiscaatra.com.s 
co ai 
UBE Scwcdoo? 

Coberturas 

E 
LADOS REL SS 000 Coder 

tura dupier, vista Lages, 
lêpise:  nalão, ncanda, 
ddormutórma, cuiinha. 
2 soc Sa ho, Á serviço ve 
sa portar abShrs, afro 

to. CHA rasadelararie ras 
dergiacasire com br Tela: 
1257 dA PTOLO- ATO 

Seu iida 

Leblon 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! É 

E Sela 
07048-1624 

3 Quartos 

LER DA RSZ IM DO impa- 
dolo T Og a ar béri, Dl dr 
en victa Lagos Pedra five, 
Crato Toteimento (sDouE sas 
e, amar elbtisisa, sa, do 
=toha, daptarpleta Olusga 
RCTTÍUCA AAA poa farra 
SEocom im croci SFLé DI-ZM 
Ee E ema 

ÉS emas | E ms Da 

LESLDA RS DIDO ar 
ela Flores dJ20MZ) Linca 7 
mantas SUITES Soa, ArmaA- 
mos Embendos Pasejedas 
Depércáncio Carta vajá 
Escrturada eres DeSgoCarE 
ecóm ir Cio Tal sd 
San i tido Ads Sevilla 

Esses | 
DR Re a 

Pireer mg TOM Se E Sóla, Visdh 

da, Drkgrat EFE EA 
Dapencómncia, Fonsas, Rato 
Brad, Perlaria MME Maga. tm 
era pergiacaçten com fr CITE 
Tais PRAGAS ADS SD 
Spadil! 

ES Vela 
LESLOM oa Jar Lo 
Potsada [LOTA 2) Parbdatica! 1 
quartos (MPÍTE) Gata, Vargpn- 
de, Dapem Complçte. 
Porimia Bm, vagas Escri- 
taradas uti E ExitRa sr 

am. bo jr aa 

E Solo 
dois ri pes Lica ars 

Chapas 
vaga Excritarada, 

Portas Los. deter SB gioca 
dra be Se CiZDO Tah FAS0 
das An-aÃão Goias 

4 ou mais Quartos 

E Vel 
LES RSA MA 00 Coperio- 
ro ferda LP, Baia Va 
rasdão, & quartos. Zmiítes 
Depende, vista levem, Pa 
Téemada, infra Lades, Jeógoa 

Et] Rnrfncaatra com br 
PST SRS | DS 

Sie semára 

ÉS Vejo 
RSS POD eta Li 

dair der [Sa sis, deu de béri 

Er Alto 
usa 

ERR Seviddas 

rm 

Etenho | 
ear? Pe OI RR 

credencia apr 25ma, à pira 
(SUÍTES) Salão Sambren- 

bis Corritório, Copa-tszi- 
Ed, Puapos, Portnria dh, 
DRERESDÉNCAS. NIE SETE 
scastro com.br CiZdo Tex 
THADL-ADS SLOS-DADÃ 

SrvidiLar 

LEBLON Au Delfim More ro 

BSÓIMÓVEIS 
LEBLON Espetocuiar coberto 
ci, Sia iocaitraçãa, visida, 
Fi eslóge, cri iria dou gr= 
dos, 1elio master, Cozinha, 
Empada, tamiça, dra 

aa. eira pç initial aii 
Farias 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 8; 

3205-9422 
97048-1624 

Leme 

Conjugados 

LEME ESFILEDO Consgado 
detoleribo Gppúcia & apóris 

mentos pisndar Edificio 
aque próieno. Tamo ouiro 
wlita mar Eutritaio defiati 
em. Textar crfmado Taliai 
FO0-ETSS Cr oLHFR 

3 Quartos 

LEME 
gone LIéma megianhe alum 
ta, dia, 5 subrios cjarsolrida, 
Copscarrar planajada, 
Psarvieço, Dem completas 
eereardo Sd rt ip q em 

a] 
Susa ie 2iTz-dADo 

E Split 
LEME RS9S0 0 Pros Proa, 
asas, extrato JO 
asia Zorbiontes, Tauartos cf 
armários, casinha pleneinda, 
emo ha Hiei a, rima ra 
cá nula; Des cámplota rama 
neeglocastro coma (750 

EMI GA AEE 147 D 

LEME  R$i L6S008 tenha 
pecror pasto prot Locsiiração 
nona: Ay dbômica Agoria- 
meamnio 200mE Sguerbos sad 
ló, cogintia pijmedadá, à mer vi 

ITLERRRITRFEES TI 
FrvrbEos 

4 ou mais Quartos 

eta 
LEME R$L DO DOE Dportu- 

midado Magaiicar agem 
sado, dquiantos, Ella, cú 

= shpocas tro cor dr cs FrD 
Taba PRESS TESS TI 

E Toglato 
Frpenhçai Eae di LEPOm Er E 
Usando, Sgcarias (E Sud 

2dégunsbaciar, 

Eva 

São Conrado 

2 Quartos 

SS demos cri 

SEONRADO REMO a Es- 

trada Gaves qLidds Ear 

Listro vita Fronita! Ver- 

de, Veraniia, Aguartos, Pia- 
tina, Chrorrabiposira, Pay 
eroursd, Dhuadro Patemporti- 
vm drepado, erra = 
strocem br É 250 
SHBDi-4ASON/A205-PAII 
a ar] 

4 ou mais Quartos 

ES elato 
ECONRADO R52 850 DIO Es- 
irado fhivos MPN Clngera- 
tográfço fniar dio, Wipts 
Lia, d omarbos (Guía) Du- 
ho, Salão, Varssta iragas 
fratura , rea aogksatiza to 

dominio, dvegão, PRP Ser 
tocásrtra com.br CJHHO tes 
EILdL-dona) 510S-F4ZÃ 
Gevidrha 

BARRA E 
ADJACÊNCIAS 

* Para informações sobre outros 
tamanhos, modelos, forma de paga- 
mento o preços consulto o classi- 
fona ou nossa loja. Preços válidos a 
partir de 01 de novembro de 2012, 

* Para conhecer a política de publi- 
cação de anúncios, favor consultar 

vv intoglobo com.br 

Horários de Fechamento: Atendimento: 

Classifone 
De segunda a sexta: 

das Bh às 20h. 

www.classificadosdorio.com.br 

Prazos para publicação na edição 

do dia soguinta 

Classifona o Loja 

Para arviiresies rias emeligoCamm hos dlcumárigao e 
eegunda, & prazo e santa-feira, ato 2 20h. 

lavabo, 2 quarbés, vuila, 
diana erica, afro, 
Copa-dóbnha, Juagas. mir 
Wen ocastro come 
Te sf 
DiriIsa 

SEND Das dre cus 
Ta Pro dA SAE 

Memo 

EARRA R$SPDD OD A Lancia 
Casta, festo) mibr 39574 
varanção, dotes, fotalmento 
reformada, armários planaja- 

infestvtsutura, eluisa, em 
Bar mara, Pal ATL 
9975-185 Crsril 

Casas e Terrenos 

AVALIAMOS 
SEI IMÓVEL! 

ES Sempalasto 
3205-9422 
97048-1624 

Fvgueira, Dm camáiih É 
co, das, sequesaça Door nidaco 

Tamo dobos. Tai 
aradiaoo Come coemio O 

ÉS delas 
EERRA F$d 590 ROO Deco- 
rodízios Casa VEgurma- 
Cala, piscina, seus, dres 
ósimbel, chartatgiáda, a 
daga, Cspa-tarinha, Soul: 
bos planmindas, Jdepóni bos, 
dependências, drsças, Es 
toda imdve' parte pága- 
DECO CE CEI En: 
ombro CJISa TalscFRESA- 

TrSbFESTa-a GO Servir 

Essen 
EARRA RSA SDDbOO Peira |- 
Ludsa, másaha galão das- 
bentes, dquartos Tubes 
bassima pnescim, pamm, 
Cheiinscuota, Lam, REjagas, 
cr rm o 
Seqacas tro 
Too sAso-dasa/217a- SRS | vw 

Vargem Grande 

Casas e Terrenos 

VERANDE Suites Espe- 
tscu ar Construção, Pisca 
Prriiea Gramado /lordim 

Mimas, (Nei Peer Eta 

Bvuita Verdetuadra Espor- 
bes, Finsesccimênto Tama 
Fesdarzida. Espláziaisiia 

Te. Mi0PA-DÃEs Eraci 
ama. 

Ti 
ADJA 

GRAZ RSASEODO Penim 
Praça Bosturdo Hage. Lim 

AO daO OUPGANTA R2ga SO DT nscei- 
tera. Testar Dr Grisado Td 
Cd TM Fino sonia corra 
a RR 

megada ToEiIFI-A CRS 
Fins: TAS g 

Eat 
TRA MTO Prim 
Sri coça E mada, vas 
uonia gue sufia, armi- 
nos, Ensmsacidi comia cf 
armários,  roreça de 

4 sepiraa- 
ca. CO marido ce sir 
more br Eita: JP Toa 
E557-4048 sro 1LB4S 

Vila Isabel 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

E IMOVEL! Agar”, 

SS Velas 
2292-0080 
98985-1470 

IMÓVEIS 
COMERCIAIS 

mvestidores: Leja Adugada 
Lâmmênicas) inquiina 1a 
nas. Aluguel: R$ 00, Ares 
teta: Bend, Posslet co | 
Even Evo, fu, CDA mer 

aergincártro com.br 
pio Sa dE- as0irarasa- 

E Sl 
EAFEA Mosçãa imaido- 
ma! emirtimpotos qual: 

des (ETS) Contratos inca 
cão cigrandes empresas. | 
Remiiedação oa parta ES 

2.550,00, Hosgitara, Esco- 
ta medo Lejás Come ingii- 
time EFA uyurado E 

troco br Tel-hodam- si Tebdda 2a add 

ÉS den 
FREGUESIA R$LBBDDO A | 
tesçõe invcabidarea! Lalá m- 

ugada (Ooromária Dartai) 
Cos trato mevo, diuquel; RÉ 
LoDM, Ares ftit mi, Lo- 
estória abmentação, s/i- 
gal. CEDO erre SETquo Les 
tra com br To-P0á Z8-040 1 

ADO. pas 

Galpões 

SE Pela 
JMCAREPAGUA R$2000,006 | 
Locultmição Extratógica Ex-.| 
trada cos Bandeantes ums 
Prodase, fácil sousa Linha de | 
tar Escetom-ta re qd 

Pp Es EO Tata do rias 
a DSO a é 

Áreas Comerciais 

E Pega 
FRELUESIA  R54500000 
Frameisos Salas (em ade L- 

Aha fumarp a) Terreno porá 
empeistedimento  mesdgs- 
eus. Proto nDdO unrdades 
Tlazes! vaga) Área total | 
LEDbmZ [MbalLDh) Estuda 

mos parce smento. CSA m 
e mpecasira cam br Tri: 
la a 

Casas 

E lato 
amarre cep 

a a CR made 
Tam (12m frente) Loca 
cação stgue. Atende que- | 
quer siividade. Pass: Bu iha- 
de 250 srta 

Wa thgiseas tro córm br Tal 
PE o] 

aimára, Panis piscina 
miemindcas, atolas cracbos 
Precditaco Inconmaação 
E ESA a AS POCO O 
de TalcWdrá- Sad 

oterias. Ambos /tPti árias 

ndemraCagos) da me 

to. Miaiborei preço, vários 
piões Lestil Consircos 
dane” E-met pomeltos 
sem dasfhobmsi com Tel: 
Reel LD ea = 

Agel (Dana) ROLE-DERA 

inrhaindpal LU RR] 
MELO quehatsApa) 
io 

| ES debto En 
BSMBDA R$1H0 GD0 Aten- 
che inmpestidores Dparbur 

dada megpório! Escecabe ió- 

ba drarita 4 HAD, dieta 
pda, ppa ed 
vir fmabindos dacu- 
PES oc do MO TA SPD 
astbecomnte 2%, Tela: 

| TEMES-1470/221)-D000 

| BemprLol 

Salas e Andares 

Eder 
CENTRO ROS DDS Raratia- 

diria, jubo Mit A, 
ato Semi, prédio cor ser- 
veda, Gem ademenistrado, 
frente, sida Jambocabes, M- 

| do inbos dra sergiadastr 
acomds CLS TeacMa- 

| DOHA PERA LAPA Gov 

eo trsdognral, P Vargas, 
Proa detrás Vit, saia Hmi, 
andar sito, W Livre, coznha, 
banhero, condasmmo bara- 
de, meme sergioc astra dera, 
a Ee Fone ond 

ÉS demite 
retbgtiida o RELHD0O iva 

Esmetissinso Aí, 
| pede Edtrsdkiona, 
mb, frenta, ada aba, 

| uia livra, Duinda, Copa, bai 

Algiro, condominio barsis, 
vesne serpocastro com br 

| ELE Tels: Eron 
0905-1470 MEMES ADO Scuprido 

SS elas 
Fipe BSB DOS Judo 

Eme ladis, 

eai VA bos adeaiaratra- 

cho, Miemn7, cósela prio tica, 
| copa banheiro Estuda pro- 
| paste. PECA Serge castro 
det Co tEIN 

e 

SS degli 
CENTRE R$LbvoDOa Dgar- 

fica lado! Lora sing do ie dr 

ES elas 
| CENTRO E$750 000 Lota 
| tação Mateo Av fio Branca 
puto estação coca Nlas- 
nica Salá dupes be, re 

firmada Esveseta Ogasio- 

|onadaçõãe ie tomem o aire 
mergrocaviro com br cj700 
dem nd 

ES erjsto 
aldaca  Emcetenia Inda tr 
mento! dida com bio BEZma, 
disers2s salas dry ed, Goa 
[TEM put tas 
Fi nes, atras axntrora 
mir citSo Tai Er) 
II7-A400 Ecvsras 

CUTLIE 
SEU IMÓVEL! 

ES end 
IPANEMA R$SLÓGODO A- 
tenção irscat dores! Loja a 
ada, Fórum poses vm 
quirims 1% [nha Emcalsalo 

dores! Lojás, Prédios Gd'- 

des, Terrenos. Eee aloga- 
das nas melhores dies 
da cidade. Borda s4ó Liia- 
ne. iiedtimentas d parta 
ESLOGO GOB CG 20 vem 
mesergocavtro comr fai 
PRhZE-SS0 

Etoidado 
ECIAFÕÕO E4TSb bis à vá 
temtários ca Páfria, junto ma 
êncão Galz comercial 3007 
saga mscsitura, vista Ensba 
Erádio c/raga visitanio amem 
comimasiacombr cizsa 
Ea a SE 

ES Solo 
Serra pim A esa Nori 
Localhaçl o mula dBm ara 
Canrcadena entre Casta Clo- 
ia, Figuiirado Msgalilas &e- 

comgimeisma-combr cizoo 
Tela sie Fi ot Idea 
ev Toda 

LS Go AS Copreahos 
H3 5 Emmpos, sadar com 
da comeecia) Fm, ida 

eira intboratórica, c/re- 
cenção. Lisgietas, bhsnho- 
eos, Cope-connha, vestá- 
Piz. runas SErgis castro com 
br EA Teu Hood 

MOQRS-LIDO Sera TIos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! ad 

E telado 
3205-9422 
97048-1624 

Prédios Comerciais 

SS vela 
COSME veiho R$d 500 005 

sdesi prolivca, Préio Co- 
mesa Jim), turmas 
FeDias Auditório, ceótp- 
tão, balas, dem bra, 10ba- 
nêros ÓNSgas dr: 
ve. sergiocastrocom br 
CL Tels BEGES-DA ma 

250 2-DOBO Serpaiba 

fa ie é 
Lojas 

ES Vela 
BIACHARELO R$SS0D00 A- 
tenção iivrestidores! Logia 

cfimes abspodos (EMail 

irmas me shopping Da- 
ha frieza, emtódios, ma- 

em 
FLUCA ESL SA GO Stem 
ão investidas! Lama 
ELE Excetémia indi ca- 
tha, Raridade, Alega! pé- 
himgist RGE,ÕOO, qua pair 

preço regi 
CASO armri semgiocas tro Ds 
mm lr Telz PREZE MEL 

EE Vimeo 
2272-4400 
99852-7726 

SS bela 
CENTO R$? 600.000 bizel 

gistica! depósito, préd os 
| eres, att 5 0Bbmd Jua- 

dare s/HAbmA cada WLi 
vrm ebétreca jodurstrado à, 
cortigua Gblmi, Nidrduiom 
refeita. mae sergio asytro, 
cms QI HEIM 

DSP RARAS AP Sep rõEl 

AVALIAMOS 
E 

TULE A RAS 00 Encelen- 

to eia comercial Ja, dm 
dar ato, arejada, Sima es 
tada. Prego junio 
Praça Seen Pena IVA DE 
np ocastre com br ua 
Tal PRESA 7a) 27d 

E 

ES bel 
TUUCA R$S50 006 RLCmeds 

estro combr c;250 
9052.7)24/ 2272-4400 
Sra 

CTUTTA 
SEU nua 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se responsa- 
biliza pela procedência, veraci- 

do 

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 
Pusgoas físicas à» jurídicas dao má-fé 
podem utilizar um voloulo da cotmini- 

cação para fraudar o ludibriar os 

anunciante, 

leitores, ou induzilos em emo. 4 fim 
atá 13h 

atá Taim 

até 15h 

de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa de solicitar um empréstimo ou 
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negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 
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* No contrato devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 
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pessoalmante. 
apenas 

* Fomaça seus dados passóais, por 
fax e/ou telefona, apenas para empre- 
sas conhecidamente idôneas, 

1 Evite receber documentos via fax. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta dorrento, vales- 

postais etc.) 
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TUDO 
PRA 

ENCANTAR 
VOCÊ 

Receber novamente esse título nos dá muito orgulho, recebê-lo no 

ano que completamos 40 anos, nos dá uma alegria sem tamanho. 

É a certeza de que estamos no caminho certo, nos dedicando, 
encantando nossos clientes e criando momentos tão especiais. 

Este é mais um capítulo dessa linda história entre o Rio de Janeiro e o 

BarraShopping. Queremos deixar nosso muito obrigado pelo carinho. 

(BD) (1) (m) barrashoppingoficial 



ESPERANÇA 
E CUIDADO 
NA VOLTA 

CUSTOD'C COIMBRA 

AO ARLIVRE. 

Carioca 

redescobre 

a cidade 

om o avanço da vacinação, foi possí- 
vel vislumbrar o que poderá ser um 
retorno à normalidade. Embora ain- 
da existam incertezas em relação aos 

rumos da pandemia adiante e dos esforços 
necessários para conter a propagação do vi- 
rus, O carioca já começa a ensaiar um reen- 
contro com sua própria natureza: a liberda- 
de de circular em meio a cartões postais. 
Mesmo que para isso ainda precise ficar 
atento a regras de segurança que protegem a 
todos. Quase dois anos depois de uma mu- 
dança radical e inesperada na rotina, o con- 
sumidor já não é mais o mesmo. E as empre- 
sas que foram capazes de se adaptar e perce- 

ber que as exigências mudaram saem na 
frente. Pesquisar a esmo produtos e preços 
pode ser mais rápido pela tela do celular, 
mas ainda vale dar uma passada na loja para 
conferir o design e os serviços. É a compra 
híbrida, que mescla canais, assim como o lo- 
cal de trabalho hoje pode ser o escritório ou 
a própria casa. O importante é fazer a experi- 
ência valer a pena. Não à toa, dois fatores ga- 
nharam importância na decisão de compra: 
qualidade e respeito. Pelo décimo segundo 
ano, as empresas que mais se destacaram fo- 
ram elencadas na pesquisa “Marcas dos Ca- 
riocas, parceria do GLOBO com a Troiano 
Branding, que você confere nesta revista. 

UMA CIDADE QUE ENSAIA SEU REENCONTRO 4 

COTIDIANO DE CUIDADOS 8 

MALABARISMO PARA GARANTIR ENTREGAS 9 

ENTREVISTA COM MARTIN LINDSTROM 12 

HÁBITOS QUE VIRARAM PARTE DA ROTINA 16 

TODO MUNDO QUER SER 'FIGITAL' 20 

A DECSÃO DE COMPRAR 24 

AS FAVORITAS DO CARIOCA 26 

A CARA DORIO 28 

MARCAS QUE RESPEITAM O CONSUMIDOR 30 

MARCAS QUE RESPEITAM O MEIO AMBIENTE 32 

ACADEMIAS 33 

EMPRESAS DE TURISMO 34 

APARELHOS DE CELULAR 35 

APLICATIVOS DE TRANSPORTE 36 

ARTIGOS ESPORTIVOS 37 

AUTOMÓVEIS 38 

BANCOS 39 

CAFE 40 

CARTÃO DE CRÉDITO 41 

CERVEJA 42 

CLÍNICAS E HOSPITAIS 43 

FARMÁCIAS 44 

COMPANHIAS AEREAS 46 

COMPUTADORES 47 

ESCOLAS DE IDIOMAS 48 

COSMÉTICOS 50 

ELETRODOMESTICOS 51 

RESTAURANTES 52 

FAST-FOOD 54 

HIGIENE PESSOAL 55 

MÓVEIS 56 

LOJAS DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 58 

MODA FEMININA 59 

OPERADORA DE TV POR ASSINATURA 60 

OPERADORA DE CELULAR 61 

PLANOS DE SAUDE 62 

POSTOS DE COMBUSTÍVEL 63 

PROTETOR SOLAR 64 

REFRIGERANTES 65 

SEGUROS 66 

SHOPPINGS 67 

SITES DE COMPRAS 68 

SORVETES 69 

SUPERMERCADOS 70 

UNIVERSIDADES 71 

MARCAS DE PRODUTOS PARA PETS 72 

AJUDA AOS CARIOCAS NA PANDEMIA 73 

TRABALHO SOCIAL NA PANDEM'A 74 

EDITORA JANAINA LAGE janaina lagemogiobocom.br + EDITORA ASSISTENTE LIANE THEDIM lianethadimoglobo.com.br « REDATORA SANDRA GIMENEZ sandra silvoirarogioba.combr 
» REPÓRTERES DANIELLE NOGUEIRA danielle nogueiragoglobo com.br ELISA MARTINS elisa martins&oglobo.combr JOÃO SORIMA NETO joao sorimagaspogiobacom.br 

RAPHAELA RIBAS raphaeta ribas(vinfoglobo.com.br « DIAGRAMAÇÃO TÉLIO NAVEGA telio.navegagiogiobocombr » FOTOGRAFIA HERMES DE PAULA hermesdepaulagioglobacom.br 

- FOTO DA CAPA ANA BRANCO anabrgioglobo.com.br - TRATAMENTO DE FOTOS WAGNER LOESER wloeseriogiobo.com.br « INFOGRAFIA RENATO MARQUA renato marojagroglobo com.br 

Marcas Dos cariocas [E TES 



UMA CIDADE 
QUE ENSAIA SEU 
REENCONTRO 
Apesar das incertezas causadas pela 

pandemia, com avanço da imunização, 

Rio retoma sua vocação natural 

pós quase dois anos de adapta- 
ções, os cariocas chegam ao fim 
de 2021 em busca de um reen- 
contro com a vocação da cida- 

de: o chope gelado no bar com os ami- 
gos ou o cinema depois do trabalho, 
um pouco da rotina que foi riscada da 
agenda em razão da Covid-19. 
Ainda há muita incerteza sobre os 

rumos da pandemia, especialmente 
diante do aumento de casos na Europa 
e do temor de novas variantes que pos- 
sam “escapar” das vacinas disponíveis. 
Alguns fatores, no entanto, trazem oti- 
mismo. Um deles é o avanço da imuni- 

zação, o que começa a abrir espaço pa- 
ra o Rio voltar a seu papel de palco de 
eventos e destino de turistas. 
A Maratona do Rio, no último dia 14 

de novembro, foi um exemplo. Trinta 
mil inscritos disputaram a corrida, 
apontada como o maior evento espor- 
tivo presencial da América Latina des- 
de o início da pandemia. 
Os corredores percorreram 42 quilô- 

metros pela orla de Zona Sul e Centro. 
É ocuparam não apenas as ruas, como 
também os hotéis. A competição, que 
atraiu muita gente de fora, contribuiu 

para a maior taxa de ocupação da ho- 
telaria carioca em um feriadão ao lon- 
go de 2021. O índice foi de 95% na rede. 
— Com a maratona, os hotéis do Cen- 

EE marcas pos cariocas nezrus50 0: 20» 

tro, que costumam ficar mais vazios nos 
fins de semana, receberam hóspedes. 
Isso elevou bastante a taxa de ocupação 
— disse Alfredo Lopes, presidente do 
Conselho de Administração do braço 
fluminense da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH-R]). 
O turismo foi um dos setores mais 

afetados na pandemia. O hotel Fair- 
mont, em Copacabana, por exemplo, 
ficou sete meses fechado. Quando rea- 
briu as portas, em setembro de 2020, 
teve que funcionar com capacidade re- 
duzida e se reinventar, já que antes da 
pandemia cerca de 70% do público 
eram do segmento corporativo e via- 
jantes do exterior. Os outros 30% eram 
de brasileiros que viajavam a lazer. Ho- 
je, essa proporção se inverteu. 

CRIATIVIDADE PARA SE ADAPTAR 
Para atrair os brasileiros, o hotel pas- 
sou a oferecer novas experiências. Au- 
las de stand up paddle, passeio históri- 
co pelo bairro e jantares aromatizados 
foram algumas das novidades. O hotel 
passou a fazer shows na piscina a que 
os hóspedes podiam assistir de seus 
quartos, oterecendo programação para 

quem ainda não se sente confortável 
com muita gente por perto. 
— Tivemos que ser criativos. Hoje, 

somos um hotel de luxo, com cuidado 

BRINDE, Turistas brasileiros 

têm aquecido a demanda 

na rece hoteleira 

e experiência — diz Michael Nagy, di- 
retor comercial do Fairmont. 

O turismo doméstico vem impulsio- 
nando o setor em geral. Agências de via- 
gem já voltaram a contratar, com foco nos 
pacotes vendidos a brasileiros. Mas, para 
que o segmento volte a todo vapor, Luiz 
Strauss, presidente da Associação Brasi- 
leira dos Agentes de Viagem no Rio 
(Abav-RJ), diz que é preciso retomar o ca- 
lendário de eventos corporativos. 
— O mercado doméstico está salvan- 

do todo mundo. Com dólar alto e me- 
nor oferta de voos para o exterior, a 
tendência é que o mercado doméstico 
se mantenha na liderança por um tem- 
po. Aos poucos, a indústria de eventos 
está voltando — afirma Strauss. 
Uma das apostas da prefeitura é o 

Web Summit, uma das maiores confe- 



rências de tecnologia do mundo. O Rio 
disputa com Porto Alegre e Brasília a 

candidatura para sediar o evento em 
2023. Também estão em curso capta- 
ções para congressos médicos. 

Outro evento que promete voltar com 
força é o Rock in Rio. Estão previstos sete 
dias de shows na Cidade do Rock, em 
setembro de 2022. Com então apenas 
três atrações anunciadas, as vendas dos 
chamados Rock in Rio Cards (ingressos 

vendidos antecipadamente que assegu- 

ram a entrada sem a imediata escolha 
do dia) se esgotaram em uma hora e 28 

minutos. Foram 200 mil bilhetes. Outras 
811 mil pessoas ficaram na fila. 

— Levando em consideração que o ti- 
quete médio é de dois ingressos por 

compra, em pouco tempo de venda te- 
riamos o equivalente a quase três edi- 

ções de publico. Isso traduz o quanto o 
ao vivo faz diferença na vida das pesso- 

as. O Rio é uma cidade que respira festa 
e celebração — diz Roberto Medina, 
empresário e presidente do Rock in Rio. 

PÚBLICO DE VOLTA AO TEATRO 
Pedro Guimarães, presidente do Apre- 
senta Rio, que reúne promotores de 

eventos, diz que as contratações volta- 
ram e que a vacinação abrirá caminho 
para o retorno à normalidade: 

— Há uma demanda reprimida pe- 
los eventos. As pessoas querem voltar 

ao normal. 
O gradual retorno à normalidade 

não é percebido apenas nas grandes 
datas. Aos poucos, o carioca também 

retoma sua rotina. Peças teatrais, que 

tiveram que migrar para o ambiente 

HERMES DE PAULA 

virtual, estão de novo em cartaz. O Tea- 

tro Casa Grande, na Zona Sul do Rio, 

marcou o retorno em janeiro com a es- 
treia de “Eu comigo mesmo, com o co- 
mediante Rafael Portugal. Na ocasião, 

foi uma retomada tímida, com 30% do 

público, que era a ocupação máxima 

então permitida pelas autoridades. 
— Decidimos retomar o presencial 

em janeiro entendendo que a limita- 
ção em 30% de público era desafia- 
dora, mas era importante apontar- 
mos um caminho, E a peça foi uma 
decisão estratégica, visto que o pú- 

blico do Rafael Portugal é um target 
diferente do público que costuma 

frequentar teatro. É um público jo- 
vem, de 17 a 27 anos em sua maioria 

— conta Léo Haus, um dos donos do 

Teatro Casa Grande.— 
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O espetáculo teve ocupação plena du- 
rante toda a temporada, dentro do li- 
mite permitido pelas autoridades. Mas 
foi um respiro depois de meses de res- 
trições. No Teatro Casa Grande, a pro- 
gramação foi interrompida em março 
do ano passado, voltou em janeiro, Le- 
ve breve interrupção em março deste 
ano e depois foi retomada. 
A primeira medida tomada pelo teatro 

no começo da pandemia foi conversar 
com o público e estornar o valor de in- 
gressos já pagos de eventos que seriam 
suspensos na quarentena. Depois, 
quando as pessoas continuavam sem 
poder ir ao teatro, o espetáculo foi até as 
pessoas. Chegou nas casas pela internet. 
O Teatro Casa Grande abriu a série de 
peças on-line com o ator Pedro Paulo 
Rangel na apresentação de “Sermão da 
Quarta-feira de Cinza, sozinho no tea- 
tro. Após o espetáculo, havia uma roda 
de conversa, virtual, com os espectado- 
res. Agora, a expectativa é positiva para 
o setor cultural no próximo ano. 

— Estamos olhando para 2022. E va- 
mos começar de forma vibrante, com 
“Cura, de Deborah Colker, uma aposta 
em uma retomada em um momento 
vibrante como o Rio precisa e merece 

em todo o seu potencial turístico, artis- 
tico e com os protocolos seguidos — 
diz Haus, citando o espetáculo que es- 
teve em cartaz em outubro na Cidade 
das Artes, na Barra, e seguirá em janei- 
ro para o Casa Grande. 

LANÇAMENTOS EM 2022 
As redes de cinemas também apostam 
na chegada do verão e da temporada 
de lançamentos para recuperar o bri- 
lho da telona e o cheiro de pipoca. A 
rotina de exibição agora divide espaço 
com medidas para a proteção dos es- 
pectadores, como a higienização das 
salas e a exigência de apresentação de 
comprovante de vacinação. 

— Em outros segmentos, os negócios 

sairam da entrega presencial para o 
delivery. Mas como íamos fazer isso no 
cinema? Precisamos da sala escura é 
gigante, com som embarcado, para 
promover ao espectador a experiência 
de cinema — diz Patrícia Cotta, geren- 
te de Marketing do Kinoplex. 

A retomada do setor começou em ou- 
tubro do ano passado, ainda com capa- 

idade reduzida e o desafio de mostrar 
e 

É 

às pessoas a eficiência dos protocolos de 
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GARRIFL DE PAIVA 

segurança na prevenção da infecção. 

Aos poucos, o público foi voltando. A es- 
treia de “Shang-chi e a lenda dos dez 
anéis) em setembro deste ano, foi a pri- 
meira grande surpresa positiva. Algu- 
mas salas chegaram a 40% de exibição, 

máximo permitido até então. Com a 
evolução da vacinação, o setor avançou. 
Atualmente, calcula Patrícia, os nume- 
ros estão em cerca de 70% a 80% do atin- 
gido em 2019, A saga “Eternos” e o re- 
lançamento do primeiro “Harry Potter”, 
agora em 3D, para marcar o aniversário 
de 20 anos do filme, completaram a vi- 
rada na bilheteria. 

— Em 2022 teremos filmes maravi- 
lhosos. Acaba de acontecer o primeiro 

evento de cinema que reuniu toda a in- 

dústria presencialmente e vimos um li- 

DESFILE DE 

CORREDORES. 

Maratona do Rio 

MoOvVImMeEntou 

a orla durante 

o feriado 

ne up espetacular. Virão muitos filmes 
bons, começando agora com o “Ho- 
mem-Aranha: Sem Volta Para Casa. 
Estamos confiantes — conta Patrícia. 
A esperança também move os bares e 

restaurantes do Rio. Muitos tiveram que 

adaptar rapidamente sua estrutura e re- 
correr ao delivery durante a pandemia 

para manter os negócios em atividade. 
O aumento gradual na demanda co- 

meçou há dois, três meses, pelo próprio 

carioca. Depois, diz Pedro Hermeto, 
presidente da Abrasel Rio (Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes), foi 
impulsionado pelo turista doméstico. E, 

aos poucos, começam a ser ouvidos nos 
bares mais idiomas estrangeiros. 

— Queremos voltar à normalidade 

— resume Hermeto.e 
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COTIDIANO 
DE CUIDADOS 
Cinemas, teatros e organizadores de eventos 

adotam protocolos para uma reabertura 
gradual e segura para os cariocas 

Joltar à normalidade não é tarefa 

trivial. O recente retorno aos 
eventos e a abertura de espaços 
culturais criaram uma rotina de 

cuidados para garantir a segurança das 
pessoas e evitar que a pandemia saia 
do controle. A avaliação é que a reaber- 
tura deve ser gradual, cautelosa e se- 

guir protocolos sanitários. 
As regras mudam ao longo do tempo, 

a medida que a imunização avança, Pe- 
dro Guimarães, do Apresenta Rio, consi- 
dera que o evento marco da reabertura 
na capital fluminense foi o Art Rio, na 
Marina da Glória, em setembro. Foram 

25 mil pessoas que circularam pelo es- 
paço ao longo de cinco dias. 
O uso de máscara era obrigatório mes- 

mo a céu aberto. E, se o comprovante de 

vacinação tivesse apenas uma dose, era 

necessário apresentar o exame PCR ou 
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Antígeno negativo feito 48 horas antes. 
Na Maratona do Rio, em novembro, o 

uso de máscaras era obrigatório apenas 
nas arenas e nas áreas comuns. Para os 
atletas, era opcional ao longo do percur- 
so e havia lixeiras específicas para des- 
carte. Nos dois eventos, totens com álco- 
ol gel foram espalhados pelos espaços. 

Nos hotéis, os cuidados continuam re- 
dobrados. No Fairmont, é exigido o uso 

de máscaras para circular nas dependêén- 
cias. Os funcionários andam com kits 

nos bolsos para dar aos visitantes, caso 
deixem sua máscara no quarto. Os talhe- 
res são entregues em saquinhos, após hi- 

gienização. E os guardanapos, que antes 
eram de tecido, agora são de papel. 

As máscaras também devem conti- 
nuar obrigatórias nos teatros, onde o 

passaporte de vacinação é exigido na 
entrada. Léo Haus, um dos proprietári- 

ROTEIRO PRÓPRIO. 

Funcionários 

fazem higienização 

em cinema 

os do Teatro Casagrande, afirma que as 
regras são seguidas com rigor e encara- 

das como obrigação do setor. 
— O surgimento de novas variantes só 

reforça a importância do uso das másca- 
ras — explica o infectologista Jamal Su- 
leiman, do Instituto Emílio Ribas. — A 
vacina minimiza a probabilidade de um 
caso evoluir para formas graves. Quan- 
do todos estão vacinados, ajuda tam- 
bém a restringir a circulação do virus. 
As máscaras continuam indispensá- 

veis nos cinemas. Desde o início da pan- 
demia, exibidores, distribuidores e for- 
necedores se uniram em um grupo para 

acompanhar o cenário e planejar medi- 
das de retorno, com base nas recomen- 

dações de autoridades de saúde. 
— Criamos um protocolo dos cine- 

mas, adicional ao dos governos — conta 

Patrícia Cotta, gerente de Marketing do 
Kinoplex e responsável pelo grupo de 

segurança e bem-estar criado pelos exi- 
bidores. — Definimos que o consumo 

de alimentos e bebidas nas áreas de fo- 
yer e acesso às salas estaria proibido. Só 
seria permitido quando a pessoa esti- 

vesse sentada em seu lugar marcado. 
Para Suleiman, manter a rotina de cui- 

dados é crucial para superar esta fase: 
— Elexibilização não significa deixar 

de retomar as atividades, mas que isso 
seja feito de forma segura. Deve incluir 
obrigatoriamente vacinação, uso de 

máscaras e distanciamento físico.e 



A melhor rede 
móvel do Brasil 
conquista mais 
uma vez a 
preferência 
dos cariocas. 

A Vivo acredita que digitalizar para 

aproximar é o caminho para conectar 

todo o país. O resultado desse esforço é 

conquistar novamente o primeiro lugar na 

pesquisa do jornal O Globo como a melhor 

operadora de celular do Rio de Janeiro. 
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ão foi apenas uma questão de 
adaptar o regime de trabalho 
ao home office ou ao regime hií- 

| brido, no qual parte da equipe 
segue trabalhando de casa. A pande- 
mia desorganizou a cadeia global de 
produção e forçou empresas de dife- 
rentes setores a um verdadeiro mala- 
barismo para garantir a entrega dos 
produtos nos pontos de venda, evitan- 

do paradas de produção por falta de 
material ou repasses de preços. 
Os sinais de retomada da atividade 

global resultaram em aumento da in- 
flação, falta de contêiner e até mesmo 
congestionamento nos portos nos Es- 
tados Unidos, na Europa e na China. 

Para os países emergentes, esse cená- 
rio se traduziu em valorização do dó- 
lar. Mais do que nunca, diante deste 
quadro, as empresas brasileiras tive- 
ram que se valer da flexibilidade e da 
rapidez para se adaptar a uma conjun- 
tura com condições menos favoráveis. 

Foi assim que, neste ano, o Natal 

chegou nas gôndolas dos supermerca- 
dos e nas prateleiras dos lojistas ainda 
em setembro. A motivação era travar a 
cotação do frete marítimo e do dólar e 
garantir que o produto não chegasse 
ao consumidor com um preço fora do 
orçamento para a ceia. 
— Nesse momento, os gestores pre- 

cisam de criatividade. As empresas 
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que demonstrarem capacidade de ges- 
tão neste cenário negativo vão atraves- 
sar esse período — afirma Paulo Aze- 
vedo, professor de Estratégia e Finan- 
cas do Ibmec, em São Paulo. 
Não foi apenas o varejo que precisou 

rever sua estratégia. A Vulkan do Brasil, 
empresa de origem alemã que produz 
peças para refrigeradores, navios e 
equipamentos para mineração e side- 

rurgia, começou a se precaver para a 
mudança de cenário ainda em 2020. 

ESTOQUE REFORÇADO 

Quando a pandemia se instalou no pa- 
is, a empresa aumentou seus estoques 
de matéria-prima para evitar a falta e o 

- 



aumento de preços. Também ampliou 
de 60% para 80% a parcela dos fornece- 
dores de matérias-primas nacionais, 
reduzindo, dessa forma, o impacto da 
alta do dólar 
No caso das exportações, a Vulkan 

negociou com os compradores o paga- 
mento de 50% no pedido e mais 50% 
quando o item fica pronto, mesmo que 
o cliente não consiga retirá-lo por cau- 
sa dos problemas de logística. 
— Fazer a gestão da empresa nesse 

cenário é como dirigir um carro de Fór- 
mula 1 numa chuva de granizo. Além 
de resolver os problemas do presente, 
é preciso ter visão para tentar anteci- 

par o futuro — diz Klaus Friedrich 
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Hepp, presidente da Vulkan do Brasil, 
lembrando que a empresa aumentou 
de 20% para 25% o percentual da pro- 
dução exportada, o que ajudou a refor- 
car a receita em dólares. 
A empresa tem a expectativa de fe- 

char 2021 com um crescimento de 10% 

nas vendas, um dos melhores resulta- 
dos de sua história. 
A falta de contéiner fez o preço do 

frete da unidade subir de US$ 2,5 mil, 
no ano passado, para US$ 12,5 mil em 
2021. Em novembro, algumas empre- 
sas já estavam desembolsando até US$ 
16 mil. Este é o caso da Evol Eletrodo- 
meésticos, marca que atende ao merca- 
do de luxo e fabrica churrasqueiras a 

OUITO MORETE 

Com alta do frete marítimo, 
empresas revisam estratégia 

gás em sua unidade na China. A com- 
panhia aponta o custo do transporte 
como o maior impacto no preço dos 

produtos e tomou algumas medidas 
para reduzir o peso do frete. 

— Hoje nosso maior impacto no pre- 
ço do produto é o frete marítimo, que 
chegou a US$ 16 mil em novembro. Pa- 
ra equilibrar os custos, mudamos o for- 
necedor de churrasqueiras, reduzimos 
os custos internos da empresa e até a 
margem de lucro — diz Adelfo Cidi Jr. 

diretor executivo da Evol. 

PRODUTO CHEGA DE AVIÃO 
A Asia Shipping, uma multinacional bra- 
sileira presente em 11 países que atua no 
setor de logística, com importação e ex- 
portação por via área, maritima e terres- 
tre, observa que o tempo de viagem de 
navios da China ao Brasil aumentou de 
35 dias para 50 dias, por congestiona- 
mento em alguns portos. A empresa 
constatou mudanças no comportamen- 
to de companhias instaladas no Brasil 
que importam peças e produtos prontos. 
— O pessoal de eletrodomésticos en- 

xugou sua oferta de produtos. Se antes 
ofereciam três linhas de batedeira, pas- 
saram a oferecer uma só. Outros seto- 

res, como o automotivo e de computa- 
dores, aumentaram as importações 

por via aérea para escapar dos gargalos 
marítimos — diz Rafael Dantas, diretor 
comercial da Asia Shipping, observan- 
do que o transporte aéreo está com a 
demanda aquecida em 30% conside- 
rando os níveis pré-pandemia, 
A Classy Brands, empresa que im- 

porta cosméticos destinados ao públi- 
co que busca produtos veganos, garim- 
pou novos fornecedores internacio- 
nais, com preço em dólar mais baixo. E 
reformulou produtos, por meio da 

substituição de matérias-primas simi- 
lares importadas, com valor mais com- 
petitivo. Segundo Igor Malatesta, pre- 
sidente da marca, a empresa está con- 
seguindo manter os preços ao consu- 
midor final. 

Para o professor Paulo Azevedo, do 
Ibmec, 2022 ainda deve ser um perio- 

do de oscilação no dólar. Portanto, 
quem tem custos atrelados à moeda 
americana terá de buscar soluções, co- 

mo substituir importações. 

— É a única alternativa. As empresas 
precisam tomar alguma medida para 
reduzir o impacto da moeda — diz. 
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ada vez mais os consumidores 

querem marcas com algum pro- 
pósito, que tornem o mundo 

um lugar mais feliz e seguro. Pa- 
ra atender essa demanda, as empresas 

terão que conhecer melhor seus clien- 
tes, inclusive passando algum tempo 
em suas casas para entender a realida- 
de de cada um. Essas são as recomen- 
dações às companhias de Martin 
Lindstrom, consultor dinamarquês es- 
pecialista em marketing. 
Autor de diversos livros, entre eles o 

best-seller A Lógica do Consumo, 

Lindstrom foi considerado uma das 
cem pessoas mais influentes do mun- 
do pela revista Time. Ele também se 
dedicou a estudar a reação causada no 
cérebro das pessoas durante uma deci- 

são de compra — o chamado neuro- 
marketing. 

Qual deve ser a estratégia das empre- 

sas para se aproximar cada vez mais 
dos seus consumidores, tornando-se 

mais empáticas? 
Às empresas precisam passar mais 

tempo com os seus consumidores. 

Quando estive trabalhando no Brasil, 
passei um tempo em mais de cem re- 

sidências em diferentes partes do pa- 
is. Isso me ajudou a entender de for- 
ma mais profunda as esperanças, so- 
nhos e desejos da população. Isso es- 
tabelece um forte senso de empatia e 
ajuda a redesenhar os negócios. Co- 
mo você pode criar produtos ou servi- 

ços incríveis se não entende para 
quem está vendendo? Portanto, é ho- 

ra de a empresa entrar na casa das 
pessoas, conhecer a realidade de seu 

público e trazer essas conclusões pa- 
ra seu dia a dia. 
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E PREGSOIRA 
CASA DAS PESSOAS 

qem e po IN 
que empresas devem conhecer seu público 

e que a empatia ajuda a redesenhar negócios 

IMPACTO. “A pandemia suprimiu 

elementos essenciais em nossas vidas: 

dois deles são o toque e a Capacidade 

de mudar”, diz o dinarmarquês 



Quais empresas já estão adotando 
essa postura e quais foram os resul- 
tados alcançados? 

Já existem companhias com essa 
postura. Um exemplo é a Chiesi, uma 
farmacêutica global de origem italia- 
na, com forte atuação em problemas 
respiratórios e asma. Quando me pro- 
curaram, nunca tinham passado um 
tempo com seus pacientes e os profis- 
sionais de saúde. Iniciamos um pro- 
grama na empresa trazendo funcio- 
nários da alta administração para 
hospitais, clínicas e residências parti- 
culares. Em um dos encontros com 
pacientes, uma mulher contou como 
era ter asma desde a infância, como 
foi provocada pelos colegas na escola 
e que impacto isso teve em sua infân- 
cia, Ela começou a chorar, me mos- 
trou um canudo e disse que pediria às 
pessoas que conhecesse para que res- 
pirassem um minuto através desse 
canudo. Isso faria com que elas en- 
tendessem como uma pessoa asmáti- 

ca se sentia. A Chiesi adotou essa ex- 
periência da respiração com o canu- 
do com seus novos funcionários. 

O que os consumidores exigirão das 
marcas no futuro? 

Exigirão que a marca tenha objetivo 
claro e seus produtos espelhem isso. Os 
consumidores não querem mais com- 
prar só produtos ou serviços. Querem 
que tenham propósito, tornem o mundo 
um lugar melhor, mais seguro e feliz. 

A pandemia trará alguma mudança 
na forma de consumir das pessoas? 
A pandemia suprimiu elementos 

essenciais: dois deles são o toque € a 
capacidade de mudar. Nos últimos 

dois anos, quase não tocamos em nin- 
guém ou em coisas. Nossa pele é nos- 
so maior órgão e o toque está direta- 
mente relacionado com nosso grau de 
felicidade e expectativa de vida. Estu- 
dos mostram que, quanto menos usa- 
mos o toque, mais curta será nossa vi- 

da. Tentamos compensar isso e é por 
isso que a busca por animais de esti- 
mação disparou, assim como a de ou- 
tros produtos táteis. 

E a capacidade de mudança? 
A capacidade de mudar nosso ponto 

de vista é outra coisa importante. Mu- 
dar nos ajuda a ver o mundo de outra 
forma, criando empatia e melhorando o 
bom senso. Com as pessoas presas em 
casa, não foi possível mudar nossa ava- 
liação do mundo nesse período. Sem 
esses elementos, muita gente foi levada 
à depressão e à falta de propósito. 

Por que o senhor decidiu estudar o 
cérebro dos consumidores? 

Porque às vezes pode ser difícil desco- 
brir a verdade apenas por meio da comu- 
nicação verbal. Compreender nossos cé- 
rebros ajuda a entender a verdade que 
existe no momento em que decidimos 
fazer uma compra, e não a percepção 
que gostaríamos de enviar ao mundo. 

Quais foram os resultados da pesqui- 
sa para entender como o comporta- 

mento inconsciente influencia o con- 

sumidor, que resultou em seu livro 
Buvyology, lançado no Brasil? 
Aprendemos que 85% de tudo que fa- 

zemos todos os dias é irracional. No en- 

tanto, a comunicação apela para os res- 
tantes 15% racionais através dos senti- 

dos: olfato, tato, paladar, som e visão. 
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pars estar entre 
os hospitais mais 
admirados do Rio? 
Sermos tão exigentes 
quanto você. 
Aqui nasceram alguns dos mais importantes nomes das artes, 

dos esportes, dos negócios e da medicina. Não é fácil se destacar 

numa cidade assim. Por isso é muito bom saber que estamos entre 

as marcas de Clínicas e Hospitais Particulares mais admiradas do 

Rio de Janeiro. Pode ter certeza de que vamos continuar trabalhando 

para oferecer o que existe de melhor e mais moderno em cuidados 

e serviços de saúde para nossa marca ser cada vez mais admirada 

pelos cariocas. 

Unidade Botafogo Unidade Barra 
Rua Bambina, 98 Avenida Jorge Curi, 550 

botafogo.hospitalsamaritano.com.br barra-tijuca.hospitalsamaritano.com.br 

Responsável técnico: Dr. Ricardo Prates Peoriard - CRM: Se 6BE933-4 Responsável técnico: Dr. Max Loventhal - CRM, 52 455405 

Aponte o celular 

e saiba mais, 

Unidade Botafogo 
d piiecapal certificados a intermu Rodtal 
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dos hospitais emtado o mando 

HOSPITAL 

“2. Samaritano 
Americas Serviços Médicos 
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Samaritano 
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APRESENTADO POR 

Hospital Samaritano alia 
tecnologia de ponta e humanidade 

no cuidado do paciente 

a entado num console e por meio de um 

ma joystick, o cirurgião reproduz movimentos de 
o mãos e pulsos nos quatro braços de um robô. 
, O equipamento transmite imagens em 3D de 

dentro do corpo do paciente, e órgãos podem ser vistos 

minuciosamente, ampliados na tela em até dez vezes o 
tamanho original. Trata-se do cotidiano do Centro de 

Cirurgia Robótica do Hospital Samaritano de Botafogo 

— () primeiro privado do Rio de Janeiro. À tecnologia 

permite um procedimento de alta precisão e manobras 

que não seriam possíveis com as técnicas tradicionais. 

O hospital foi o primeiro na América Latina a 

conquistar quatro certificações internacionais em 

Robótica, pela Surgical Review Corporation, como 

Centro de Excelência em Cirurgia Robótica, nas 

especialidades de Urologia, Anestesia Especializada e 

Minimamente Invasiva. 

A conquista dos selos reconhece o atendimento seguro 

e de excelência oferecido pelo hospital, uma marca do 

Samaritano. Além disso, o Samaritano é acreditado 

internacionalmente pela Joint Comission International 

desde 2016, e em 2019 recebeu o selo de acreditação para o 

Programa Clínico de Controle Glicêmico. 

Ricardo Periard, diretor-executivo do Samaritano, no 

entanto, afirma que o principal motivo de orgulho da 

instituição ultrapassa a tecnologia de ponta e a hotelaria 

cinco estrelas do hospital. 
“Nos 72 anos de existência, nosso grande diferencial 

é o atendimento humanizado. É uma característica que 

faz parte da cultura Samaritano. Nós conseguimos dar 

um tratamento personalizado a todos os nossos pacientes, 
familiares e médicos. Oferecemos atendimento de alto 

padrão técnico, com tecnologia de ponta e hotelaria 

diferenciada, mas o diferencial são as pessoas que formam 

nossas equipes”, diz, 

Outro ponto de destaque atualmente é o segmento dos 

Transplantes. O Samaritano foi credenciado para realizar os 

de medula óssea, fígado, rim, coração e ossos. 

“O segmento dos transplantes agregou ainda mais valor 

técnico para a nossa instituição nos últimos anos. Esse tipo 

de procedimento habilita as equipes a trabalharem com a 

alta complexidade clínica e cirúrgica, além de exigir um 

grau elevado de humanidade no trato desses pacientes e seus 

tamiliares”, observa. 

No primeiro trimestre de 2022, o Samaritano, que 

também tem linhas de excelência em Neurologia, 

Cardiologia C Oncologia, vai investir em mais crescimento: 

está prevista a reforma do setor de Emergência com quartos 

mais amplos — reforços e garantia de mais conforto e 

qualidade no atendimento que só o Samaritano tem 

CONTEUDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAR GLOBO.COM 



HÁBITOS QUE 
VIRARAM PARTE 
E aa 

e se divertir já foram incorporadas ao cotidiano 
do carioca, que se adapta ao novo estilo de vida 

iz a lenda que repetir uma ativi- 
dade um determinado número 
de vezes — da dieta perfeita à 
frequência ideal de exercícios 

físicos — seria suficiente para transfor- 
má-la em um hábito. Mas o que dizer 
de uma mudança radical de estilo de 
vida que já dura quase dois anos, des- 
de o início da pandemia? As alterações 
no jeito de viver, trabalhar, estudar e ter 
lazer parecem ter entrado de vez na ro- 
tina do carioca. Veja algumas tendên- 
cias que os especialistas avaliam que 
terão vida longa: 

TRABALHO HÍBRIDO 
A pandemia fez o trabalho remoto se 
tornar rotina para uma parcela da po- 
pulação. Pesquisa da consultoria Great 
Place to Work (GPTW) feita com 2 mil 
profissionais mostra que apenas 16,1% 
voltaram à modalidade presencial até 
agora. Uma fatia de 37,1% manteve o 
trabalho exclusivamente remoto. E 
46,8% migraram para o modelo híbri- 
do, uma tendência que veio para ficar, 
segundo especialistas. Com ela, vêm 
vantagens e desafios. 
Entre os pontos positivos, estão o 

menor tempo gasto em deslocamento, 
a flexibilidade de horário e a proximi- 
dade com a família. Na outra ponta es- 
tá a necessidade de adaptação por par- 
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te de empresas e funcionários. Cres- 
cem as demandas por benefícios flexi- 
veis e também por mais interação en- 
tre as equipes: 

— À produtividade aumentou no iní- 
cio da pandemia. Mas, agora, ficar em 
casa é uma escolha, não mais uma 
obrigação. E nem todos se adaptam 
bem a isso. É possível que essa produti- 
vidade não se mantenha. E que a rota- 
tividade aumente, já que as pessoas 
passam a poder trabalhar de qualquer 
lugar — diz Mariana Sobral, diretora 
regional do GPTW para Rio de Janeiro 
e Espírito Santo. 

ENSINO A DISTÂNCIA 
Crianças de todas as idades se viram 
diante do computador por meses para 
aulas on-line enquanto a Covid-19 
avançava. Foi a maior experiência de 
ensino remoto que o país já teve. Para a 
consultora e doutora em educação pe- 
la PUC-Rio Andrea Ramal, este perio- 
do, porém, não deve ser confundido 
com ensino a distância (EAD): 
— O ensino remoto foi algo improvi- 

sado. Basicamente, os professores gra- 
vavam aulas e as postavam nas salas 
virtuais. Alguns davam aula ao vivo, 
mas da mesma forma como se estives- 
sem na escola. O ensino a distância é 
um método diferenciado. > 

CENÁRIO. | 
Fazer atividade 
fisicaaoar 
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Ainda assim, o ensino remoto deve abrir 
alas para o EAD se consolidar no país, 
avalia Andrea. Ela acredita que há espa- 
co para um modelo híbrido para todas 
as idades. Nele, criam-se situações para 
que o aluno faça pesquisas, tarefas e se 
envolva com o conteúdo de forma autô- 
noma no ambiente virtual. À sala de au- 
la física se torna um ambiente para tirar 
dúvidas e menos expositivo. 
Para que esse modelo dé certo, po- 

rém, será necessário reduzir a desi- 
gualdade no acesso à internet, uma das 
promessas com a chegada da rede 56. 

CUIDADO COM A CASA 
Primeiro foi a necessidade de criar um 
ambiente para o home office. Depois, 
com mais tempo no lar, a busca foi por 
torná-lo mais aconchegante. Esse cui- 
dado maior com a casa se refletiu em 
números: desde o aumento no consu- 
mo de itens de limpeza — 70% dos bra- 
sileiros usaram mais esses produtos na 
pandemia, segundo pesquisa da PwC 
— até a alta nas vendas de materiais de 
construção civil, impulsionadas pelas 
reformas. Houve avanço de 12,8% en- 
tre janeiro e outubro, de acordo com a 
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CUSTÓDIO COIMBRA 

NEM TODO DIF 

Com regime hibrido, 
ida ao Centro acontepe 

apenas alguns dips 
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Abramat, a associação do setor. 
— Antes a casa era um lugar para co- 

mer e dormir. Agora, um vaso de flores 
faz diferença. Passamos a ter um olhar 
mais rebuscado, a refletir mais, a bus- 
car mais qualidade de vida. E cuidar de 
onde moramos faz parte dessa busca, é 

onde recarregamos as baterias — diz a 
arquiteta Virna Carvalho. 
O movimento também foi estimulado 

pelo fato de parte da classe média ter se 
visto privada de hábitos como viagens e 
entretenimento fora de casa, acredita 
Virna. Quem conseguiu manter o em- 
prego gastou menos com hotel e restau- 
rante e acabou usando o dinheiro para 
cuidar do lar. Esse hábito, diz a arquite- 
ta, não irá embora com o virus. 

LAZER A CÉU ABERTO 
O Rio é um convite a moradores e turis- 

tas que desejam praticar esportes ou 
passear ao ar livre. No pior momento da 
pandemia, até hábitos simples, como 
dar uma corrida no calçadão de Copa- 
cabana ou na Lagoa, foram deixados de 
lado. Aos poucos o carioca retoma essas 
atividades ainda com mais afinco. 
— Ter sido privado por tanto tempo 

desses espaços de convívio nos fez per- 
ceber a importância dos locais públi- 
cos. E isso é excelente porque é nesses 
espaços que há as trocas sociais, é 
quando encontramos o diferente — 
afirma o urbanista Igor de Vetyemy, 
copresidente do Instituto de Arquite- 
tos do Brasil no Rio (IAB-R]). 
Um sinal de que o lazer a céu aberto 

não tem volta é que as empresas não pa- 
raram de investir nesse filão. A Tembici, 
por exemplo, responsável pelas bicicle- 
tas laranjinhas que podem ser alugadas 
em vários pontos na cidade, ampliou o 
número de estações em 50 neste ano — 
para 260 —, reforçando o hábito de pe- 
dalar em bairros da Zona Norte e do 
Centro, como Grajaú e Catumbi. 
Os parques também voltaram à rotina 

dos cariocas: 262.553 pessoas passaram 
pelo Jardim Botânico entre janeiro e ou- 
tubro deste ano, um alento para o par- 
que, que esteve completamente fecha- 
do por mais de três meses em 2020. 

CONSUMO PELA INTERNET 
O comércio eletrônico deslanchou 
com o isolamento social. Houve recor- 
de de vendas no primeiro semestre de 
2021, quando elas atingiram R$ 53 bi- 
lhões, segundo a NielsenIQ/Ebit. E a 
novidade é que não foram apenas ele- 
trodomésticos e eletrônicos que entra- 
ram na cesta de compras. Os maiores 
crescimentos vieram de artigos de casa 
e decoração, produtos para pets, itens 
esportivos e alimentos. 
— Há uma digitalização da nossa vi- 

da. Compramos tudo pela internet e 
aos poucos também estamos contra- 
tando mais serviços. Isso reflete a bus- 
ca por comodidade e preço mais baixo. 
É um futuro inevitável — afirma Mar- 
celo Osanai, head de E-commerce da 
NielsentQ/Ebit. 
Para Osanai, a tendência é que os 

grandes varejistas apostem no aprimo- 
ramento da infraestrutura logística, 
buscando entregas ainda mais rápidas. 
E que também ofereçam serviços em 
seus sites e marketplaces, além de bens 
de consumo, para que o cliente resolva 
tudo de que precisa num mesmo lugar. 
Outra tendência é a integração entre 

aplicativos. Um mesmo app deve abri- 
gar miniapps para diferentes fins, oti- 
mizando o uso da memória no celular. 
O fenômeno já pode ser verificado na 
China, diz Osanai.e 
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TODO MUNDO 
QUER SER 
'FIGITAL 

de negócios, ao integrar experiência 
da compra física com o avanço no digital 

a noite para o dia, restaurantes 
que se valiam dos aromas vin- 
dos da cozinha ou do visual 
moderno para atrair a clientela 

tiveram de migrar para as redes sociais, 
os aplicativos de entrega e o WhatsApp 
para continuar em atividade. A parcela 
do comércio acostumada a fisgar o 
consumidor com base no atendimento 
diferenciado teve de aprender a se dis- 
tinguir em um mar de sites na internet. 
A experiência foi radical, mas trouxe 
avanços. E, hoje, muitos que fugiam da 
digitalização já colhem frutos de uma 
mudança de cultura feita às pressas. 
Com a retomada de atividades, o con- 

sumidor começa a voltar aos poucos ao 
modelo presencial. Mas, após quase 
dois anos de pandemia, as demandas 
são outras. O contato entre empresas e 
clientes ficou mais rápido e direto. E o 
consumidor se tornou mais exigente. É 
neste cenário que as empresas buscam 
integrar dois universos que antes corri- 
am em paralelo, mas raramente cami- 
nhavam no mesmo passo: o atendimen- 
to presencial e o digital. Dessa fusão, 
surgiu o termo “figital” À primeira vista, 
poderia parecer simplesmente uma 
evolução natural do modelo de negóci- 
os, mas, para muitas empresas, repre- 
senta um desafio e também uma opor- 
tunidade de aprimorar processos. 
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— Antes, os consumidores perdoa- 
vam falhas no ambiente on-line. Hoje, 
a empresa precisa entregar excelência 
no contato frente a frente e no digital. 
As pessoas esperam a mesma perfor- 
mance da marca. O figital é essa fusão 
entre o universo digital e o da loja físi- 
ca, e, com a pandemia, o consumidor 
se tornou mais exigente — afirma Ceci- 
lia Troiano, diretora-geral da Troiano 
Branding, responsável pela pesquisa 
“Marcas dos Cariocas”. 

Se, para as gigantes do varejo, o desa- 
fio é de integração, para novas marcas a 
mistura pode dar vez a modelos inéditos 
de negócios, com a agilidade do on-line 
e a experiência do presencial, 

ENCANTAMENTO EM VÁRIAS PLATAFORMAS 
Uma das questões é como reproduzir 
um modelo de encantamento do clien- 
te que se mantenha válido e eficiente 
em diversas plataformas. O professor 
de Marketing da ESPM Rafael Nasci- 
mento avalia que o importante é mes- 
clar conveniência e, ao mesmo tempo, 
a experiência do presencial. 
— O consumidor pode comparar 

vários fornecedores ao mesmo tem- 
po. Essa tendência do ligital vem 
acontecendo de maneira muito forte, 
até porque as marcas estão pensando 
na interação com o consumidor — 

CONTATO. 

Varejo tentê * 

reunir as 

presenciais 

e digitais 

afirma Nascimento. 
Um dos formatos que ganharam fôle- 

go na pandemia e prometem se manter 
adiante é o do live commerce. Com o 
apelo das compras por impulso e a hu- 
manização do e-commerce, o modelo 
pode ter status de superprodução e mis- 
tura vendas e entretenimento ao vivo. 
O formato é um convite ao cliente a 

comprar. Ele evoca os antigos progra- 
mas de TV que sugeriam o telefonema 
para realizar o sonho de consumo. O 
caminho agora ficou ainda mais curto, 
basta apenas um clique na tela do ce- 
lular para realizar a operação. Nesse 
show, vale tudo para conquistar o con- 
sumidor: do desconto no produto de- 
sejado a entregas grátis e brindes. 
No extremo oposto, a interação dá 

lugar à agilidade. Empresas apostam 
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no modelo de compras autônomas, 
nas quais o cliente tem pouco ou ne- 

nhum contato com atendentes e passa, 
por conta própria, os produtos no cai- 
xa. Dependendo do sistema, bastater o 
aplicativo da loja. As compras são fei- 
tas por biometria corporal, ou seja, ele 

entra, seleciona os produtos e sai sem 
tocar em cartão ou dinheiro, pois todo 

o processo é automático e identificado 
por sensores. 
Nascida no início da pandemia, a 

Sanca é um exemplo de empresa que 
adota a compra autônoma. Já são 20 
minilojas de conveniência instaladas 
em condomínios, onde são vendidos 

de feijão a produtos de higiene. 
— O morador pega o produto e pas- 

sa no leitor do caixa para pagar. Para 
bebidas alcoólicas, tem que fazer ca- 

dastro com CPF, Estamos montando a 
primeira loja contêiner autônoma. A 
experiência é parecida, mas haverá 
mais produtos, é a compra será captu- 
rada pelo QRCode com cadastro do 
consumidor — diz o sócio da Sanca, 
Victor Chedid. 

Otimizar espaços e escolhas da cli- 
entela também faz parte do conceito fi- 
gital. A partir da rede de frango frito 
Hot'n Tender (HNT), o empresário 
Dany Levkovits busca desenvolver um 
novo modelo. A marca foi fundada no 
Rio, em 1995, e hoje opera pelo país 

com base em franquias. Ela atravessou 
a pandemia com o delivery de refei- 

ções e as chamadas dark kitchens, co- 
mo são chamadas as cozinhas voltadas 

para preparar comida para entregas. 
Mas não era suficiente. 

HERMES DE PAULA 
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— Era preciso se reinventar, Como 
havia um tempo ocioso nas cozinhas, 
usamos esse tempo e espaço para ofe- 
recer outros cardápios que tivessem os 
mesmos produtos de base e não ficas- 
sem caros para o franqueado, como ga- 
leto assado, frango frito e comida me- 

xicana. Com isso, criamos oito novas 
marcas — conta Levkovits sobre o sur- 
gimento da Foodsbrand, 
A empresa agora faz o caminho in- 

verso, rumo ao presencial. Em agos- 

to, abriu a primeira loja coletiva de 
dark kitchen com as oito marcas, em 
Botafogo. Ali, continua sendo possi- 
vel pedir para entrega, mas o cliente 

pode ir buscar a refeição. Também 
foram abertas duas lojas da marca 
mexicana, sendo uma no Recreio e 
outra em Jacarepaguá. — 

MARCAS DOS cariocas [E NS 



— No digital falta a interação, a experi- 

êencia. O próximo passo é misturar no 
mesmo pedido vários restaurantes — 
adianta Levkovits, também CEO da Fo- 
odsbrand. 
O empresário conta que, além destas 

lojas, em dezembro, será inaugurado o 
coletivo FB Collab em Niterói, já com 

planos de uma unidade na Barra na se- 
quência. Será um espaço com vários 
restaurantes que funcionarão em mo- 
delo itinerante. 
Segundo ele, os collabs serão como 

uma espécie de prévia para que os res- 
taurantes avaliem se vale fazer o aporte 
na região. Na prática, é uma maneira 
de testar a viabilidade de empreendi- 
mentos. Para o cliente, aumenta a vari- 
edade de opções: 
— À ideia é maximizar, mantendo o 

delivery ao longo da semana e também 
funcionando como pop up. 

DA “DARK KITCHEN" À LOJA FÍSICA 
A hamburgueria Bob Beel [fez movi- 
mento semelhante de migração da 
dark kitchen para a loja física, explica o 
sócio-fundador Samir Almeida: 
— Percebemos que o modelo hibri- 

do traz saúde financeira para a opera- 
ção. Os custos são mais altos, mas o 

retorno também. Quando fica só na 

entrega, o custo é alto e nem sempre o 
retorno é bom porque a margem da 
entrega é baixa. 
A loja da Lapa é para entrega e take 

away. Já na Praça Varnhagen, na Tiju- 
ca, é possível sentar na calçada em 
frente. Para 2022, há um projeto em Ja- 

carepaguá que teria também salão pa- 
ra receber os clientes. 

Trabalhar nos dois universos trouxe 
também alguns aprendizados para os 
empresários. Segundo Almeida, o con- 

tato com o público na porta do estabe- 
lecimento exige maior agilidade no de- 

livery, especialmente quando o cliente 
não está sentado. Por outro lado, diz, é 

um modelo que responde melhor a es- 
te novo momento em que, após o 
avanço da vacinação, há mais gente 
circulando pela cidade. 
O analista de mercado do Sebrae Rio 

Glauco Nunes observa que as peque- 
nas e médias empresas devem seguir a 

tendência das grandes varejistas, que 
ampliaram o digital, mas sem abando- 

nar as vendas físicas. Entrega é preço, 
porém, têm que estar alinhados, diz. 
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DIVULGAÇÃO 

APROVEITAMENTO. 

Cozinha coletiva mescla 

cardápios de várias marcas 

— À experiência é diferente. O digital 
é, muitas vezes, o primeiro contato. No 
físico tem o sensorial, o atendimento 
presencial. O cliente às vezes olha na 
internet, mas vai à loja para tocar, ver O 
produto — afirma. 

O gerente de soluções da divisão 
Worldpanel da consultoria Kantar, 

aponta a necessidade de alinhamento 
entre as diversas plataformas e a 
questão da conveniência para 0 con- 
sumidor como essenciais para os no- 
vos modelos de negócios no mercado 
híbrido, que mescla elementos do di- 
gitale da loja física. 

— Não dá mais para ter diferença en- 
tre o físico e digital. Isso cria uma ima- 
gem negativa para o consumidor. É 
uma marca só e ele quer ser atendido 

da mesma forma, por mais que exis- 
tam estratégias ou promoções diferen- 
tes. Comprar on-line e poder fazer a 
troca na loja é um diferencial impor- 
tante que, na prática, muitas vezes ve- 
mos que acaba não acontecendo — 

avalia Couto. 
Outro ponto destacado pelo con- 

sultor é o uso do WhatsApp como fer- 
ramenta para o negócio digital, em 
especial para os pequenos e médios 
empresários. Segundo dados da Kan- 
tar, no terceiro trimestre O aplicativo 

teve penetração de 4% nos lares bra- 
sileiros. Isso significa que 2,3 mi- 

lhões de lares compraram algo usan- 
do este canal de vendas, como rou- 

pas, alimentos, bebidas, higiene e 
produtos de beleza.e 



marcas 
ECanriocas 

ONDE TEM 

AMOR TEM 

BELEZA 

O amor transforma, inspira e está em tudo o que a gente faz. 

Ser uma marca reconhecida pelos cariocas é resultado do nosso compromisso em 

fazer beleza e levar amor às pessoas e ao planeta. E com a missão de despertar esse 

amor nas pessõas, levamos nossa alquimia, experiências e melhorias continuas nos 

produtos e processos para todos os nossos consumidores e para os mais de 15 paises 

que estamos presentes. Obrigada por estarem junto com a gente. 



a gôndola do supermercado, na 
concessionária de automóveis, 
no shopping center ou na fren- 
te da tela do computador, o que 

taz o consumidor escolher uma marca 
e não outra? Para avaliar os fatores que 
pesam na decisão de compras, a pes- 
quisa “Marcas dos Cariocas” investiga 
as diferentes dimensões do consumo: 
qualidade, preço, respeito, identidade 
(combina comigo) e evolução (está 
sempre se renovando). 
Depois de quase dois anos de pande- 

mia, nos quais boa parte dos consumi- 
dores trocou o contato direto com as 
marcas pela interface na tela do com- 
putador ou pela mensagem no What- 
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sApp, os resultados da pesquisa mos- 
tram que qualidade e respeito ganha- 
ram relevância. 

— Quando esses dois indicadores 
avançam, isso é um sinal de que o con- 
sumidor se tornou mais exigente. Ele 
está atento a respostas rápidas, atua- 
ção da empresa em caso de trocas ou 
falhas no produto. E quando as marcas 
sobem a barra, prestam serviços me- 
lhores, o consumidor começa a exigir 
esse tratamento em outros segmentos 
também — afirma Cecilia Troiano, di- 
retora geral da Troiano Branding, res- 
ponsável pela pesquisa. 

Isso significa, na prática, que o con- 
sumidor está menos propenso a acei- 

tar falhas ou diferenças no atendimen- 
to entre os serviços prestados pela in- 
ternet e os oferecidos pela mesma em- 
presa presencialmente. 

Estes dois aspectos — qualidade e 
respeito — pesaram mais na decisão 
do consumidor do que o preço, mesmo 
em um ano em que o pais voltou a dis- 
cutir como lidar com uma inflação de 
dois dígitos. 
— Não é que o preço tenha deixado 

de ser relevante, mas ele, por si só, dei- 
xou de ser suficiente. Não basta caber 
no orçamento, é preciso ter uma pro- 
posta de valor, entregar mais do que is- 

so ao cliente. O consumidor busca 
mais dignidade — acrescenta Cecilia.e 



As dimensões do consumo 
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CAMPEAÃS 
ENTRE OS 
CARIOCAS 
Ranking com 41 categorias 
mostra quais são as marcas 

favoritas de quem vive no Rio 

las entendem o jeito de ser do carioca e 
conquistaram a preferência de quem vive 
na cidade. As marcas que são a cara do 
Rio, as que respeitam o consumidor e o 

meio ambiente e as que se distinguem em outras 
38 categorias foram listadas em pesquisa feita pe- 
lo GLOBO em parceria com a Troiano Branding. 
No segundo ano da pandemia, o consumidor 

se tornou mais atento à capacidade de resposta 
das empresas e a seu papel social. O levanta- 
mento traz duas categorias que exprimem a re- 
lação entre as marcas e a sociedade neste mo- 
mento: a das empresas que ajudaram o carioca 
durante a pandemia e as que se destacaram por 
seu trabalho social. 
Em sua 12º edição, o projeto “Marcas dos Cari- 

ocas” foi realizado em duas etapas. Na primeira, 
foram identificadas as marcas dentro de cada ca- 
tegoria a partir da menção espontânea dos con- 
sumidores. A amostra foi de 2.168 entrevistas. Na 
segunda etapa, cada participante foi exposto a 
cinco categorias, em um sistema de rodízio de 
forma que as marcas fossem exibidas equitativa- 
mente. As empresas foram apresentadas nomi- 
nalmente, sem o recurso gráfico da logomarca. A 

partir daí, os entrevistados analisaram as marcas 
que conheciam, mesmo que só de ouvir falar. 
O consumidor aponta qual marca está mais 

associada a uma das dimensões do consumo: 
1. Qualidade — oferece produtos e serviços 

de qualidade; 
2. Respeito — respeita o consumidor; 

3. Preço — vale o que custa; 
4. Identidade — combina comigo; 

5. Evolução — está sempre se renovando. 
Nesta fase, foram 2.165 entrevistas por meio de 

questionário on-line. O intervalo de confiança foi 
de 95%, e a margem de erro, de 2%. As dimensões 
do consumo foram classificadas em ordem de 
importância na hora de escolher uma matca. As 
mais relevantes ganham destaque no ranking. 
Você confere o resultado nas próximas páginas.e 
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A CARA 
DO RIO 

Marcas mais lembradas pelos cariocas 
têm em comum conexão com o consumidor, 

o ano do “fique em casa, o cari- 
oca se viu obrigado a deixar de 
lado alguns de seus programas 
favoritos. Curtir um sol na 

praia, o chope gelado no boteco e 
aquela roda de samba no fim da tarde 
foram riscados da agenda. Mas um 
acessório que o acompanhava em to- 
dos esses programas passou a ser uma 
companhia ainda mais presente na 
pandemia. O chinelo, que já fazia parte 
do estilo dos moradores da cidade, vi- 
rou item essencial para o conforto dos 
pés e o calçado ícone do home office. 
Não à toa, a Havaianas foi eleita a mar- 
ca que é a cara do Rio por mais um ano. 
— À Havaianas é a cara do carioca, 

cheio de ginga, de alegria. Fez parte do 
nosso ano virar um escape num mo- 
mento tão difícil. Você estava preso em 
casa, mas tinha conforto no vestir — 
diz a vice-presidente global de Marke- 
ting da Havaianas, Maria Fernanda Al- 
buquerque, conhecida como Mafé Al- 
buquerque. 
Agora, no momento em que as pes- 

soas voltam às ruas, a Havaianas quer 

estar lado a lado com os cariocas em 
outros espaços. Lançou no fim de 
agosto sua primeira linha de tênis, a 
coleção TNS. O lançamento contou 
com trilha sonora feita exclusivamente 
para a marca, a música “Andar Leve”, 
composta pelos Gilsons, banda cujos 
integrantes são filhos e netos de Gil- 
berto Gil. E ainda teve a ginasta Rebeca 
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foco no conforto e otimismo 

Andrade, ouro nas Olimpíadas de Tó- 
quio, como embaixadora da coleção. 
— Já estávamos nos pés dos brasilei- 

ros e dos cariocas, estreitamos os laços 
com eles na pandemia e, agora, quere- 
mos reproduzir esse conforto em ou- 
tras ocasiões, ir além da praia. O TNS é 
um tênis casual, dá essa sensação de li- 
berdade, que está na essência da mar- 
ca — afirma Mate. 

PROMOÇÕES E VARIEDADE NAS GÔNDOLAS 
A novidade amplia o mix da Havaia- 
nas, que também tem no catálogo ou- 
tros calçados, como rasteirinhas, e 

acessórios, como mochilas. Com visu- 
al pronto para o retorno às ruas, o cari- 
oca já faz planos para voltar a reunir os 
amigos na praia, no samba ou naquele 
churrasco que há tanto tempo não faz. 
Ou mesmo no piquenique com as cri- 
anças. Comida e bebida boa são itens 
que não podem faltar nessas ocasiões. 

Passar no Guanabara para abastecer 
a mochila é opção certeira. O super- 
mercado, que ficou em segundo lugar 
no ranking das marcas que são a cara 
do Rio, caprichou na combinação de 
produtos e na variedade de ofertas du- 
rante toda a pandemia e investiu no 
design das lojas para manter a circula- 
ção de pessoas respeitando as restri- 
ções sanitárias. Agora, com o avanço 

da imunização, a rede está de braços 
abertos para receber os clientes que 
ainda evitavam sair de casa. 

— Investimos em conforto e refor- 
mamos lojas para que o público se 
sentisse sempre querido por nós. 
Também criamos ofertas, aumenta- 
mos o nosso mix, oferecemos promo- 
ções diárias, fizemos rodízio de pro- 
dutos em promoção, criamos ações 

de desconto e manteremos essa linha 
ao longo do próximo ano — diz Albi- 
no Pinho, diretor de Marketing do 
Guanabara. 
Com o avanço da imunização, outro 

desafio aparece no radar, esse bem co- 
nhecido dos brasileiros: a inflação. 
Mas Pinho lembra que a empresa já 
atravessou vários planos econômicos 
e aprendeu muito desde o seu início, 
quando era uma pequena mercearia, 

fundada por portugueses no bairro de 
Piedade, nos anos 1950. Por isso, diz, 

está preparada para lidar com a esca- 
lada de preços e impactar o menos 
possível o orçamento dos cariocas. 
Perguntado sobre o motivo de os mo- 
radores da cidade gostarem tanto do 
supermercado Guanabara, o executi- 
vo não pensa duas vezes: 
— Porque somos verdadeiros, sa- 

bemos nos colocar no lugar do ou- 
tro, ficamos ali na ponta para ver o 
que acontece de fato na loja e o que 
pode ser mudado. Olhamos no olho 
para saber o que o consumidor quer. 
Não adianta ter um discurso bonito 
que não pode ser praticado. Aqui só 
falamos o que podemos fazer. Nos- 



HERMES DE PAULA 

«Havalanas 

«Guanabara 

«Coca-Cola 

«Brahma 

«Pão deÁçucar 

La dl “ - 

caReê o e Na 
Mi Ea mr " 

E io k 

Mi 

sos clientes sabem disso. Pratica- 

mos diariamente o nosso slogan 
“Guanabara — Tudo por você. 

A RETOMADA DA MAGIA DO ENCONTRO 

A Coca-Cola quer estar presente nessa 

nova fase, quando as pessoas voltam a se 

confraternizar, se reunir, se abraçar. A 

bebida é a mais consumida no Rio, com 

50% das vendas do setor, segundo a em- 
presa. Se considerar segmentos especifi- 
cos, como mate, o Matte Leão — que é 

do grupo Coca-Cola — é imbatível: tem 
mais de 80% de participação no Rio. 
Os números mostram que a marca 

manteve os laços com os cariocas no 

auge da pandemia, e existem sinais de 

que esses laços serão preservados no 
pós-Covid. Já há crescimento das em- 

balagens individuais devido à abertura 

de bares e restaurantes. 
— Os últimos 18 meses foram de 

grandes aprendizados. A Coca-Cola 
acabou de apresentar uma nova filoso- 
fia e plataforma global da marca que 

busca mostrar que é possível encon- 
trar a verdadeira magia em cada deta- 

lhe, em encontros, em momentos ines- 
perados, transformando algo cotidia- 
no em extraordinário. Essa filosofia co- 
necta com o momento em que vive- 
mos: de retomada, de reabertura, de 
otimismo e é inspirada nos reencon- 
tros e na crença de que a magia desses 

momentos é única e que desejamos 
cada vez mais estar juntos e comparti- 

lhar — diz Pedro Abbondanza, diretor 
de Marketing da Coca-Cola Brasil.e 
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RESPEITO AQ 
CONSUMIDOR 
Ampliação, inovação de serviços e cuidados 
com colaboradores ficaram no foco das marcas 

novar na relação com o cli- 
ente se tornou ainda mais 

importante na pandemia, e 
é tendência que veio para 

ficar. As marcas ampliaram a 
digitalização da comunicação, 
permitindo que o consumidor 

acesse serviços e consulte pro- 
dutos como se estivesse frente 
a frente com um vendedor. 
A Samsung, que lidera o 

ranking, diversificou os canais 
de atenção remota e os meios 
de informação, trazendo solu- 

ções rápidas e dicas sobre pro- 
dutos e serviços em canal no 
YouTube. A marca também ex- 
pandiu o serviço Leva e Traz, 
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com o uso de motoboys para 
entrega de aparelhos dentro e 
fora de garantia, evitando 
aglomerações. O cliente conta 
com um aplicativo para agen- 

dar o melhor dia e horário nos 
centros de serviços — são 48 
distribuidos no Estado do Rio. 

— Podemos destacar o servi- 
co de acesso remoto como um 
dos mais usados e isso deve 
continuar, Trata-se de um ser- 

viço que permite que um espe- 
cialista treinado se conecte de 

forma remota e solucione pro- 
blemas em produtos como 

smartphones, tablets, notebo- 
oks e TVs sem custos extras — 

«Samsung 

O Boticário 

“Natura 

«Nesté 

«Magazine Luiza 

conta Luiz Xavier, diretor sênior 
de Customer Service da Sam- 
sung Brasil, — Para geladeiras, 
lavadoras e ar-condicionado, 
contamos com o Suporte Visu- 

al, por meio do qual o técnico 

visualiza o produto pela câme- 
ra do smartphone, mediante 

autorização do consumidor, e 
presta o suporte necessário. 
Transferir ao meio digital o 

encantamento das lojas físicas 
foi um desafio que virou aposta 
no Boticário, ainda mais em 
um setor que passa por cheiro e 
toque. A marca, segunda na ca- 
tegoria, acelerou investimentos 
em tecnologia e soluções para 
atender a demandas do consu- 

midor no “figital”, termo que 
une físico e digital e tem defini- 
do o novo varejo. Apostou, ain- 
da, em hubs para reduzir os 
prazos de entregas em 50%. 
— O Boticário avança com a 

modalidade Clique & Retire 
no e-commerce da marca. À re- 
tirada do pedido feito de for- 

ma on-line é garantida, em até 
dois dias, nas lojas físicas em 

mais de 500 cidades, sem cus- 
to de frete — conta Cathyelle 
Schroeder, diretora de Bran- 
ding e Comunicação do Boti- 
cário. — Outra frente são os 
hubs de estoques operados 
por franqueados. Esses pontos 

chegam a 4.300 cidades. 
A Natura, que ficou em ter- 

ceiro lugar, aumentou o inves- 
timento nos canais digitais e 
levou o incentivo ao uso de 
ferramentas on-line às consul- 
toras da marca, em ações de 
“responsabilidade afetiva. 

— Postergamos boletos das 
consultoras, demos ajuda para 
as que estavam em situação vul- 
nerável. Dissemos que não sais- 
sem para vender, mas que se 
voltassem à internet. Consegui- 

mos que as consultoras apren- 
dessem sobre ferramentas digi- 
tais que já existiam, mas não 
acessavam — diz Maria Paula 

Fonseca, diretora global da Na- 
tura. — Ajudamos no movimen- 
to do cuidado, e também que 
elas cuidassem do entormno.e 
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do lugar no ranking, lançou 
neste ano a plataforma “Uma 
Beleza de Futuro; em que assu- 
me 16 compromissos que de- 
vem ser implementados até 
2030. Entre eles reduzir em 50% 
o consumo de energia não-re- 

novável e emissões de gases. 
Um dos projetos é a entrega ex- 
clusiva com veículos elétricos a 
partir de 2025. 
A Nestlé quer ser carbono 

neutro até 2050. Numa primei- 
ra etapa, até 2025, quer obter 
30% das principais matérias- 

RESPEHO AQ 
MEIO AMBIENTE 
Empresas concentram esforços no corte das emissões de 
gases do efeito estufa para reduzir impacto ambiental 

COP26, realizada neste aumento da temperatura glo- 
ano na Escócia, apro- bal em 1,5º Celsius listada no 
vou a redução gradual Compromisso com a Vida, que 

| de subsídios a com- o grupo Natura & Co lançou «Natura primas por práticas regenera- 
bustíveis fósseis, um marcona em 2020. A empresa busca ºÚ Boticário tivas na agricultura, reciclar 
tentativa de reduzir o aqueci- neutralizar emissões conside- “Nestlé todo o plástico colocado no 
mento global. Muitas empre- | rando toda a cadeia de valor, “Samsung mercado brasileiro e conser- 

var 300 mil hectares na Ama- 
zônia. Na logística de entregas, 
amplia a frota de veículos elé- 
tricos ou a GNV/biometano é 
admite só etanol nos carros de 
equipes de vendas. 

— As mudanças climáticas 
são um dos maiores desafios 
da sociedade e um dos maio- 
res riscos para o futuro do nos- 

sas brasileiras caminham na da extração da matéria-prima «Ypé 
mesma direção, com adoção até a destinação dos produtos 
de metas de diminuição dega- apósouso. 
ses do efeito estufa e amplia- — À Natura entende que to- 
ção da frota de carros verdes. dos somos interdependentes e 
Caso da Natura, que assumiu que governos, empresas e soci- 
o compromisso de se tornar edade civil compartilham da 
carbono zero até 2030. A em- responsabilidade de encontrar 
presa ocupa o primeiro lugar soluções para um futuro mais 
do ranking de marcas que res- equilibrado — diz Denise Hills, 
peitam o meio ambiente. diretora de Sustentabilidade da 
A meta está entre tantas ou- 

tras iniciativas para limitar o 
Natura & Co América Latina. 

O grupo Boticário, em segun- 

- 

o que uma. 
pode fazer pelo. n | 

so negócio — diz Fabio Spinel- 

li, diretor de Sustentabilidade, 

Estratégia e Novos Negócios. 



ACADEMIAS 
Redes criam produtos, investem em nichos para 

atender todos os públicos e apostam no modelo híbrido 

pandemia impós desa- 
fios às academias de gi- 

nástica, e elas respon- 

deram com a criação 

de aulas virtuais, híbridas e no- 

vos formatos, preparando as 
unidades para a volta do regi- 

me presencial. Na Smart Fit, a 
academia preferida pelos cari- 

ocas, além da plataforma Trei- 
ne em Casa, de 2020, foi desen- 
volvido o Smart Fit Coach, uma 
espécie de personal trainer di- 
gital. Há ainda o Smart Fit Go, 

com aulas on-line, receitas e 
meditação, e o Smart Fit Nutri, 

com serviços de nutrição. 
— já vinhamos investindo 

em tecnologia antes da pande- 
mia. Com a Covid-19, intensifi- 

camos esse processo e com- 
pramos a Queima Diária, em- 

presa líder de treinos on-line 
no país. Temos mais de 400 mil 
alunos que usam os produtos 
digitais — diz Leonardo Cirino, 
CMO do Grupo Smart Fit. 

Ele cita ainda o Mamãe Sara- 
da, com aulas on-line e de 14 

minutos diários, para mulhe- 
res que acabaram de ter filho. 
Os planos da rede incluíram 
ainda a inauguração de 107 
unidades até agosto deste ano. 
A Bodytech, segunda colo- 

cada no ranking, também 

suou a camisa para se reinven- 
tar diante da mudança de ce- 
nário imposta pela pandemia. 

— O momento pediu mais 

«Smart Fit 

«Bodytech 

«Academia Fitness 

RIO 

«Boa horma 

«Academia Fit 

flexibilidade e empatia de todo 
mundo. E foi com esses valores 
em mente que criamos alter- 
nativas para atender deman- 
das dos clientes antigos, atrair 
novos € reafirmar nosso com- 
promisso com a segurança — 

define o diretor técnico da Re- 
de Bodytech, Eduardo Neto. 

A academia flexibilizou os 
planos, que agora incluem au- 
las on-line, e relançaram o pro- 
grama Care, que consiste em 

um treinamento multidiscipli- 
nar preventivo. Para Neto, o 
modelo de academia híbrida 
será imperativo, com o cliente 
escolhendo quando, onde, co- 

mo e com quem deseja treinar, 
Mas diz que nada será capaz de 
substituir a experiência da aula 
presencial, daí o fitness híbrido. 
Em terceiro lugar, a Academia 

Fitness Rio, ofereceu aulas on- 
line e atualizou os alunos, por 

redes sociais das mudanças ao 
longo da pandemia, como fe- 

chamento e abertura, horários 
e protocolos de segurança.e 
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EMPRESAS DE TURISMO 
Com avanço da vacinação, cariocas voltam a programar 
viagens. Destinos domésticos são os mais procurados 

uando a pandemia ba- 
teu na porta do carioca, 
muitos estavam se pre- 

* parando para aquela 
viagem na Semana Santa ou já 

juntando pontos em progra- 
mas de milhagem para viajar 
no tim do ano. Sem ter como 
usar as milhas de uma hora 

para a outra, uma das soluções 
mais buscadas foi vendeé-las. 

Não por acaso, a 123Milhas é a 
empresa de turismo mais lem- 
brada pelos cariocas em 2021. 

No ano passado, ela sequer fi- 
gurdva Do ranking. 

A companhia compra milhas 
de diversas pessoas e, assim, 

consegue oferecer passagens a 
preços bem baixos em seu site. 

RETO marcas vos cariocas r75us50 De 20» 

Além dos bilhetes, oferece 
hospedagem, aluguel de car- 
ros, seguro de viagens e até pa- 
cotes completos. Para se man- 
ter na mente dos cariocas e de- 

mais brasileiros, a empresa in- 
veste pesado em publicidade. 

lem como seus garotos-pro- 

paganda os cantores de músi- 

ca sertaneja Zezé di Camargo e 
Sorocaba, além do apresenta- 

dor Bruno de Luca, que pilota 
o “Vai pra onde?, programa de 
viagens do Multishow. 

Segunda marca mais lem- 
brada pelos cariocas, a Triva- 

go conta que os destinos do- 
meésticos estão despontando 

agora. Os 15 lugares mais pro- 
curados no site da empresa no 

el235Milhas 

e [rivago 

«Deco arcom 

- C V C 

«Booking.com 

terceiro trimestre ficam no 
Brasil. “A recuperação do tu- 
rismo internacional e de longa 
distância levará mais tempo”, 
afirma a Trivago. 

O fenômeno também é per- 
cebido pela Decolar, a terceira 

na preferência dos cariocas. 
De acordo com Bruna Milet, 

diretora global de Publicidade 
e Assuntos Institucionais da 
Decolar, os destinos próximos, 

de até três horas de carro, fo- 
ram uma tendência da pande- 

mia que veio para ficar, aque- 
cendo o turismo regional. Há 

ainda o que ela chama de 
anywhere office, que permite 
uma frequência maior nas via- 

gens de lazer, uma vez que as 

pessoas podem trabalhar em 
qualquer lugar. 

— Com o avanço da vacina- 

cão, os consumidores estão se 

sentindo mais confiantes e es- 

tão planejando suas viagens, 
em um movimento que só 

vem aumentando semana 

após semana — diz Bruna.e 



CELULARES E TABLEIS 
Inovação, atenção a demandas do consumidor e 
medidas de inclusão digital conguistam o carioca 

investimento em Pes- 

quisa e Desenvolvi- 
mento (P&D) para 
surpreender o consu- 

midor com produtos inova- 
dores foi um dos focos da 
Samsung, a marca preferida 
dos cariocas em 2021. À com- 
panhia tem 38 centros de pes- 
quisa em cinco continentes, 

dos quais dois no Brasil: em 
Manaus (AM) e em Campinas 
(SP). No momento em que ta- 
blets e celulares se tornaram 
ferramentas essenciais na di- 
gitalização de processos de 
trabalho com o home office, 
ouvir o cliente foi crucial. 

— Nesse período, nos manti- 
vemos muito próximos aos eli- 

entes. A experiência com nos- 
sos produtos, assim como as 
opiniões e necessidades, norte- 
aram nossas estratégias — diz 
Mario Sousa, diretor sênior de 

Produto e Planejamento Estra- 
tégico da divisão de Dispositi- 
vos Móveis da Samsung Brasil, 

Entre as novidades, a marca 
trouxe a evolução da tecnolo- 

gia dobrável, com o lança- 
mento da terceira geração de 
smartphones. 
No lançamento de smartpho- 

nes e tablets este ano, a Apple 
também trouxe novidades. A 

marca, segunda preferida dos 
cariocas, lançou uma nova ge- 
ração de celular que consegue 
captar 47% mais luz que a ante- 

«Samsung 

«Apple 

«Motorola 

“Xiami 
RE 

rior, melhorando fotos em am- 
bientes com pouca iluminação. 
Na gravação de vídeos, usa inte- 
ligência artificial para permitir 
transições de foco automáticas. 
A Motorola, terceira no 

ranking, anunciou dois mode- 
los de celulares com cheiro, 

uma “assinatura olfativa da Mo- 
torola. As caixas trazem a expe- 
riência sensorial com a Blue 
Touch Tech, fragrância exclusi- 
va criada em parceria com a Fir- 
menich, maior empresa do 
mundo do ramo de perfumes e 
aromas. Outro projeto criado no 
Brasil com foco em inclusão di- 
gital foi a adição das línguas in- 
digenas Kaingang e Nheengatu 
aos dispositivos através do An- 
droid. Agora são mais de 80 idi- 
omas nos aparelhos da marca. 
— Pela primeira vez no mun- 

do, um fabricante de smartp- 
hones incluiu na configuração 
dos aparelhos duas opções de 
línguas indígenas da Amazônia 
— conta Andrea Brandi, geren- 

te de Marketing da Motorola.e 

] 
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APPS DE TRANSPORT 
Entregas de comida e produtos variados e novos 
serviços foram as estratégias das empresas 

| a pandemia, o delivery 
de comida impulsio- 

nou os aplicativos de 
transporte. E o hábito 

de fazer pedidos em casa foi 
incorporado na compra de ou- 
tros produtos também. A pla- 

taforma Uber Eats, da Uber, 
passou Fa] oferecer uma gama 

mais ampla de entregas, inclu- 
indo lojas de conveniência, 
floriculturas, pet shops e su- 
permercados. 

— Pesquisa do Datafolha 

mostrou que somente 47% da 
população havia usado um 
aplicativo de entrega antes da 
pandemia. E, durante, esse 

número cresceu para 72% — 

diz Luciana Ceccato, diretora 
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de Marketing da Uber no Bra- 
sile a marca preferida dos ca- 
riocas nesse segmento. 
Outra novidade foi o Uber 

Flash, um serviço de viagens 

que permitiu mandar produ- 
tos ou presentes a um amigo 

ou parente, em data comemo- 

rativa. Alternativas como essa 

ajudaram os motoristas a ge- 
Lad renda, mesmo em tem pos 

de isolamento social. A em- 

presa doou mais de 800 mil vi- 
agens para ajudar na campa- 

nha de vacinação. 
A 99, segunda no ranking des- 

te ano, doou R$ 7 milhões em 

corridas no Brasil destinadas ao 

transporte de profissionais da 
saúde na linha de frente do 

e Taxi Rio 

eMoovit 

| «BliaBialar 

combate ao coronavírus. E 
100% do valor das corridas fo- 
ram repassados aos motoristas. 
A empresa buscou soluções 
tanto em mobilidade, como em 

delivery e pagamentos digitais 
com os serviços 99Pay, 99Food 
e 99Pop para manter os moto- 

ristas com geração de renda. 
— E ao menos 40% das pes- 

soas de classe C e D passaram 

a usar o aplicativo na pande- 
mia — diz Livia Pozzi, diretora 
de Operações da 99. 
O Táxi.Rio Cidades, platafor- 

ma digital de intermediação 
de corridas desenvolvida pela 
Prefeitura do Rio, contribuiu 

para a geração de renda na 
pandemia. O aplicativo tem 
108 mil passageiros cadastra- 
dos e 33 mil taxistas. 
O sucesso do Táxi.Rio, ter- 

ceiro na pesquisa, vem cres- 
cendo. A plataforma foi dispo- 

nibilizada em Maceió, Volta 
Redonda e Miguel Pereira. Ou- 

tros 24 municípios já demons- 
traram interesse.e 



ARTIGOS ESPORTIVOS 
Práticas de esporte ao ar livre são retomadas, 
e busca por itens de skate explode com as Olimpiadas 

s Jogos Olímpicos de Tó- 
quio levaram o esporte 
para dentro de casa na 
pandemia. E ampliaram 

a popularidade de algumas mo- 
dalidades, como o skate, que re- 

velou Rayssa Leal. Depois da 
conquista da prata da atleta ma- 
ranhense, a Nike viu a busca por 
itens crescer 700% no fim de ju- 
lho, em comparação às três pri- 
meiras semanas do mês. Rayssa 
foi ainda uma das estrelas da 
campanha “Play New, lançada 
em maio para encorajar as pes- 
soas a descobrirem o esporte de 
maneiras diferentes. 

— Com a retomada das atívi- 
dades presenciais, nossa estra- 

tégia principal continuará foca- 

da em motivar nossos consu- 
midores a praticarem atividade 
física, visando bem-estar físico 
e emocional. A Nike tem o DNA 
esportivo como pilar funda- 
mental e reconhecemos essa 
paixão no consumidor carioca 
— diz Gustavo Viana, Diretor 

de Marketing da FISIA, distri- 
buidora oficial da Nike do Bra- 

sil, primeira na categoria. 
Neste segundo ano de pan- 

demia, o retorno às atividades 
físicas pós-confinamento vi- 
rou questão de saúde mental. 

— Nossa comunidade de cor- 
rida, o Adidas Runners RJ, vol- 

tou à atividade em 2021, com 
treinos em diversos lugares, co- 

mo Lagoa Rodrigo de Freitas, 

«Nike 

eAdidas 

«Olympikus 

“Puma 

«Netshoes 

Ipanema, Zona Norte, Centro e 

Barra. Além de gratuitos, os 
“corres são para todos os tipos 
de pessoas, do atleta mais ex- 
periente até a pessoa que preci- 

sa de um empurrãozinho para 
começar a praticar — conta Da- 

niela Valsani, diretora sénior de 

Marketing da Adidas Brasil, a 
segunda no ranking. 

As marcas se conectaram ao 
compromisso com o meio am- 

biente. Foi uma das grandes 
apostas da Olympikus este 
ano, terceira colocada na cate- 
goria e patrocinadora oficial 
da Maratona do Rio de Janeiro. 

— Entendendo que o mundo 
está cada vez mais conectado 
com as causas ambientais — 
afirmou Marcio Callage, diretor 

de Marketing da Vulcabras e da 
Olympikus, citando também 
preocupação com a questão 

energética. — A Olympikus e a 
Vulcabras anunciaram que, a 
partir de 2022, 100% dos tênis 
da marca serão produzidos 
com energia limpa.e 

MARCAS DOS CARIOCAS [EI 



AUTOMÓVEIS 
Fabricantes investem para sair na frente na disputa pelo 

futuro do setor, com carros elétricos e menos poluentes 

s montadoras de veícu- 
los terminam 2021 com 
dois desafios. No pre- 
sente, o de lidar com a 

falta de componentes para pro- 
dução. No futuro, a transforma- 
ção necessária para levar ao 
consumidor veículos elétricos 
menos poluentes e a um preço 
que caiba no bolso. É um movi- 

mento global irreversível moti- 
vado por pressões sociais, am- 
bientais e tecnológicas. 
A BMW, a marca preferida 

dos cariocas, avança na eletrifi- 
cação e prevê que 50% das ven- 
das globais já sejam dessa for- 
ma em 2030. No Brasil, a parce- 
la deverá chegar a 10% no peri- 

odo, puxada pelo segmento 
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premium, liderado pela marca. 
— Fomos os primeiros a lan- 

car carro elétrico no Brasil, o 
BMW i3 de 2014. Os novos 
BMW iX e i4 estão confirma- 
dos para 2022 — diz Roberto 
Carvalho, diretor comercial da 
BMW no Brasil. 
A montadora vê oportunida- 

des em infraestrutura no Rio 

para instalação de carregadores 
elétricos, que poderão ser com- 
partilhados por usuários de 
uma empresa ou condomínio. 
A japonesa Honda, que ficou 

em segundo lugar no ranking, 
vem administrando e monito- 

rando o abastecimento de 
componentes usados em seus 

veículos, À montadora tem in- 

“BMW 

“Honda 

«Tovota 

«Volkswagen 

Fiat 

vestido globalmente em ino- 
vações de produtos amigáveis 
ao meio ambiente. 
— À Honda realiza global- 

mente investimentos constan- 
tes em inovação de produto, 
para liderar o avanço da mobi- 
lidade em soluções com tecno- 
logia avançada — diz Diego 
Fernandes, gerente geral co- 

mercial da Honda do Brasil, 
lembrando que a marca com- 
pleta cinco décadas de presen- 
ça no país e, destes, 29 anos 
com a operação de automóveis. 
A japonesa Toyota avalia que 

a pandemia foi fator de acelera- 
ção da indústria automobilísti- 
ca com foco em mobilidade e 
novas energias. À marca, que fi- 
cou em terceiro no ranking, 
lançou em março o Corolla 
Cross, ampliando a oferta de 
modelos eletrificados. Com a 
chegada do novo SUV médio, a 
montadora avança no compro- 

misso de oferecer, até 2025, 
uma versão híbrida de cada 
modelo vendido no país.e 



BANCOS 
Presença digital aproxima Instituições financeiras 
de clientes e muda estratégia de atuação 

mistura de avanço no 
atendimento digital e 
apoio a eventos con- 
quistou de vez o cario- 

ca, O Itaú, primeiro colocado 
no ranking, começou a reto- 
mar o atendimento presencial 
nas agências, mas o modelo 
híbrido (com parte da equipe 
trabalhando de casa) está sen- 
do testado. E, até o fim do ano, 

100% dos produtos oferecidos 
pelo banco estarão disponi- 
veis no celular. Com quase 60 
milhões de clientes, de dife- 
rentes perfis e necessidades, 0 
Itaú constatou que cada vez 
mais eles buscam soluções de 
autosserviço. 

— Adotamos um modelo de 
atendimento “figital, onde o 

cliente pode escolher se prefe- 
re fazer operações pelo aplica- 
tivo, internet banking ou nu- 
ma agência física — afirmou 
Eduardo Tracanella, diretor de 
Marketing do Itaú Unibanco. 
A instituição também será 

patrocinadora master de um 
evento emblemático da cida- 
de, o Rock in Rio em 2022, mas 
ressalta que é importante 
manter protocolos sanitários e 
uma atuação responsável. Se- 
gundo Tracanella, o banco 
acompanha de perto as de- 
cisões governamentais e cená- 
rios para garantir que o evento 

seja realizado sem colocar em 
risco a saúde do público. 
O Nubank, segundo coloca- 

do no ranking, tem DNA digi- 

eltau 

«Nubank 

«Caixa Econômica 

Federa 

«Bradesco 

«Santander 

tal desde a criação. O número 

de clientes saltou para 40 mi- 
lhões, e o banco ofereceu gra- 
tuitamente a um grupo deles 
um recibo de ação para a 
abertura de capital no merca- 
do americano. 

— Vai ser o primeiro investi- 
mento de muitas pessoas, aju- 
dando a democratizar o mer- 
cado de capitais — disse Cris- 
tina Junqueira, fundadora do 

Nubank em vídeo de divulga- 
ção da operação. 
Terceira colocada, a Caixa 

tornou-se um dos maiores ban- 
cos digitais do país, ao abrir 
mais de 109 milhões de contas 
para o auxílio emergencial. Boa 
parte dos clientes do aplicativo 
já pode ser considerada recor- 
rente: volta ao banco para o uso 
de outros serviços, como pagar 
contas ou receber pagamentos 
e transferências via Pix. 
— Foi a maior operação de 

inclusão social, bancária e digi- 
tal no país — disse o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, ao 
comentar o programa.e 
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CAFES 
Consumidores levam experiência da cafeteria para casa, 
e marcas investem em variedade de sabores e aromas 

epois de verem o con- 

sumo de café crescer 
com o isolamento em 

casa, as empresas 
apostam nos segmentos pre- 

mium e na variedade de sabo- 
res para ampliar a clientela. A 
marca Café Pilão, preferida 
dos cariocas, levou o café con- 

sumido fora de casa para o lar 
com a linha Pilão Cafeteria. 

— Segundo pesquisas enco- 
mendadas por nossa equipe, 
93% dos consumidores brasi- 
leiros estão consumindo café 
em casa devido ao isolamento. 
Além disso, 30% estão toman- 
do mais café do que antes da 
pandemia. O café se tornou 
mais protagonista do dia a dia 
dos consumidores, que se tor- 
naram mais exigentes — conta 

“Pilão 

«SCorações 

«Nescafé 

«Melitta 

“Pimpinela 

Susana Hernández, Diretora 

de Marketing da JDE Brasil, 
detentora da Pilão. 
A marca 3Corações, segunda 

na categoria e café oficial do 
Rock in Rio, destaca o aumen- 
to de consumo de cappucci- 
nos, cafés gourmet e cápsulas 
este ano. 
— Observamos que o consu- 

midor intensificou a busca de 
experiências com o café em 
casa. Novas receitas, bebidas 
geladas... O cappuccino 3Co- 
rações se destacou muito. Os 
consumidores passaram a le- 
var a experiência da cafeteria 
para casa. O 'cantinho do café 
na sala de casa foi algo que se 
tornou mais comum — diz Ro- 
berta Prado, Head de Marke- 

ting do Grupo 3Corações. 
Terceira na categoria, a 

Nescafé reforça a mudança 
de perfil de consumo e a 
construção de uma nova rela- 
ção com a bebida. Os cafés 
premium, afirma, vão além da 
funcionalidade do despertar. 
Pesquisa feita pela marca 
mostrou que 46% das pessoas 
têm um lugar especial da casa 
para curtir o café; 50% acredi- 
tam que é a melhor compa- 
nhia para se inspirar e 52% 
aproveitam a pausa para se 
desconectar e relaxar. 
— Vemos, no geral, um pe- 

dido das pessoas para desa- 
celerar. A relação com o café 
mudou. Fizemos uma grande 
pesquisa de cafés especiais e 
um dos achados mais inte- 
ressantes foi descobrir que o 
café especial não é para ace- 
lerar, mas para curtir e apro- 
veitar o momento — diz Val- 
dir Nascimento, gerente de 
Marketing de Nescafé e Star- 
bucks at Home.e 



CARTÃO DE CREDITO 
Pagamento sem contato, novas soluções e oferta de 
experiências ganham a preferência dos consumidores 

uitos brasileiros evita- 
ram o manuseio de 
cédulas na pande- 
mia. Ganhou força o 

pagamento por aproximação, 
modelo que vem se consoli- 
dando este ano. No Rio, de ca- 
da dez pessoas que usaram a 
tecnologia da Visa para paga- 
mento sem contato no trans- 
porte público, nove não larga- 
ram o hábito, diz a empresa. 
— Já estamos no cotidiano 

dos cariocas que pagam a pas- 
sagem de metrô, trem, barcas 
e, desde junho, os pedágios da 
Linha Amarela, com o cartão 

de crédito, celular, relógio ou 
uma pulseira. Somos uma em- 
presa de tecnologia fazendo 

inclusão digital — diz Sergio 
Giorgetti, vice-presidente de 
Marketing da Visa do Brasil, a 
preferida dos cariocas. 
Outra iniciativa é a transfor- 

mação de um celular em uma 
maquininha que recebe paga- 
mentos por aproximação. 
Uma solução tecnológica para 
pequenos empreendedores, 
como vendedores ambulan- 
tes, que oferece praticidade. 
A Mastercard, segunda colo- 

cada, viu surgir um novo perfil 
de consumidor, que deseja ter 
poder de escolha. Estudo feito 
pela empresa em 18 mercados 
no mundo, revelou que 77% 
dos brasileiros testaram uma 
nova forma de pagar no último 

eVisa 

«Mastercard 

“Elo 

e American Express 

«Hipercard 

ano que não teriam testado se 
não fosse a pandemia. 
— Os brasileiros revelaram 

que, nos últimos 12 meses, en- 
traram em contato com novas 
formas de consumir, seja pelo 
marketplace on-line, aplicati- 
vos móveis ou redes sociais — 
diz Sarah Buchwitz, vice-pre- 
sidente de Marketing & Comu- 
nicação da Mastercard Brasil. 

A Elo, terceira colocada, es- 
treita sua relação com a cidade. 
Para 2022, fechou parceria com 
o mais carioca dos chefs france- 
ses, Claude Troisgros. O novo 
restaurante de Troisgros será o 
primeiro estabelecimento com 
naming rights da Elo. Os clien- 
tes poderão acompanhar o pre- 
paro dos pratos ao lado do chef. 
— Estamos oferecendo ao 

Rio e a outras cidades, com o 
guia Achados Elo, uma seleção 
de restaurantes e bares com 
oferta de experiências únicas 
— diz Luis Cassio de Oliveira, 
diretor de Marketing e Comu- 
nicação da Elo.e 
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CERVEJA 
Inovar para manter conexão com consumidor durante 

o isolamento foi a receita da industria da 'gelada' 

s cervejarias se adapta- 
ram rapidamente ao 
novo cenário da pan- 
demia. Entre ações pa- 

ra ajudar empresários e inícia- 
tivas na música e no futebol, 
conseguiram transformar li- 
ves em megaeventos e lançar 

produtos. Mas as lições não 
pararam aí. O período revolu- 

cionou a indústria da “gelada. 
O diretor de Marketing da 

Brahma, a marca mais lem- 
brada pelos cariocas, Gustavo 
Castro, conta que, na quaren- 

tena, a marca estreitou a rela- 
ção com consumidores, ao 
atentar-se mais a suas de- 
mandas. A Brahma Duplo 
Malte, lembra, nasceu de um 

«Antarctica 
sBudwelser 

«Sko| 

insight dos próprios clientes. 
Em 2021, a Brahma ajudou 

na revitalização do clube onde 
o Vasco foi fundado e incenti- 
vou a vacinação. Apostou na 

diversificação de canais, o que 
será mantido tanto para os 
produtos como paid O entrete- 

nimento, principalmente liga- 
dos ao futebol e ao sertanejo: 

— Não podemos deixar de 
ter sempre o consumidor no 
centro de nossas conversas. 

Já a Heineken foi além do es- 
copo tradicional dos negócios 
para manter a conexão com os 
apaixonados pela marca. À se- 
gunda no ranking reverteu seu 
patrocínio que iria para o Rock 

in Rio (adiado para 2022) para 
insumos e equipamentos hos- 

pitalares, por meio de iniciati- 
va com o BNDES. 

Para 2022, o diretor de 

Marketing no Brasil, Gabriel 
D'Angelo Braz, adianta que a 

Heineken continuará a apoiar 
estabelecimentos e vai cocriar 

práticas capazes de reconectar 
as pessoas, que agora estão 

voltando a socializar. Uma de- 
las foi lançada em novembro e 

se chama Green your city. À 
proposta é levar um olhar sus- 
tentável às ações da marca e 
convidar à uma reflexão sobre 
as relações com as cidades, 

Por sua vez, a Antarctica, ter- 
ceira colocada, fez uma gran- 

de campanha sobre embala- 
gens retornáveis, que teve boa 
adesão e continuará em 2022. 

— Demos luz ao compromis- 
so de promover as coisas boas 

do Rio, valorizando o estilo de 
vida e a identidade carioca, em 

especial os costumes e tradi- 
ções da cultura do subúrbio — 
diz Gustavo Monteiro, gerente 
de Marketing da empresa.e 



CLÍNICAS E HOSPITAIS 
Instituições planejam expansões, abertura 

de novas unidades, maternidade e até faculdade 

O momento mais crítico 
da pandemia, hospitais 
reorganizaram e abri- 
ram mais leitos às pres- 

sas para atender à enorme de- 
manda de doentes da Co- 
vid-19. Agora, com a imuniza- 

ção coletiva avançada e o nú- 
mero de casos diminuindo, eles 
reduzem o espaço destinado ao 
tratamento do coronavírus e in- 
vestem em novos projetos. 
É o caso da marca mais lem- 

brada pelos cariocas, a Rede 
D'Or, que na pandemia admi- 
nistrou dois hospitais de cam- 

panha, elevou em mais de 50% 
o número de leitos de terapia 
intensiva e fez doações. 
Um dos projetos é a constru- 

ção de um complexo de pesqui- 
sa e ensino ao lado do Hospital 
Glória D'Or, na Glória. O espaço 
receberá instalações do Institu- 
to D'Or de Pesquisa e Ensino 
(IDOR), que conta com cursos 
de pós-graduação e doutorado 
€ linhas de pesquisa voltadas 
para neurociência, oncologia, 
Covid-19, vacinas e outras. 

— Futuramente esperamos 
ter ali a faculdade de medici- 
na. Estamos construindo uma 

maternidade da linha Star em 
São Conrado e investindo no 
novo Barra D'Or — conta o 
CEO da rede, Paulo Moll, 

Já o Hospital Unimed-Rio, 

segundo colocado, vem con- 
duzindo pesquisas atreladas 

«Rede DO 

«Hospita: 

Unimea-Ria 

«Hospita 

Samaritano 

«Hospital Pasteur 

«Hospita Memorial 

ao estudo da Covid-19 e reto- 
mando gradualmente as cirur- 
gias eletivas à medida que a 
ocupação na UTI cai: 

— Identificamos a necessida- 
de de criar um setor que possi- 
bilitasse permanência menor 
de pacientes de cirurgias de pe- 
queno e médio porte. Inaugu- 
ramos a unidade de leitos pré- 
alta, uma espécie de day clinic 
— diz o diretor do Hospital 
Unimed-Rio, Gabriel Massot. 
Em terceiro lugar está o Hos- 

pital Samaritano. Com unida- 
des em Botafogo e na Barra, de- 
ve inaugurar, no início de 2022, 
em Ipanema, o Centro Médico 
Samaritano, onde haverá cen- 
tro para tratamento de câncer, 
consultórios, day clinic e servi- 
ço de diagnóstico por imagem. 
O diretor-executivo Ricardo 

Periard, da unidade de Botafo- 
go, entende que a alta capaci- 
dade no atendimento de emer- 
gência, acolhimento e infraes- 
trutura moderna foram o que 
conquistaram os cariocas.e 
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Novo conceito de lojas aumenta oferta de produtos 
e serviços, de testes e vacinas à prescrição eletrônica 

urante a pandemia as 
farmácias assumiram 
um papel ainda maior 

Rs” de protagonismo na 
saúde do cliente, que passou a 
procurar por orientações, tes- 
tes, vacinas, entre outros servi- 

ços essenciais. 
A Drogarias Pacheco, que se 

manteve no topo da lista de 
marcas mais lembradas pelos 
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cariocas, além de reforçar a es- 
tratégia em canais digitais e 
parcerias para entrega, ampli- 
ou serviços de exames rápidos 
e vacinas e implementou a 

prescrição eletrônica para 
compra de remédios. 
— A estratégia “figital, que in- 

tegra canais físicos e digitais, 
deve ser ainda mais forte da- 

qui em diante — prevê Andrea 

«Drogarias 

Pacheco 

“Drogaria 

Venancio 

«Droga Raia 

“A Nossa Drogaria 

«Pague Menos 

Sylos, diretora comercial e de 

Marketing do Grupo DPSP, 
que administra a empresa. 
A executiva destaca também 

a criação em março do “vans 
Viva Saúde Serviços; no qual 
empresas e condominios rece- 
bem serviços farmacêuticos 
em larga escala por meio de 
unidades móveis. 

Segunda colocada na pes- 
quisa, a Drogaria Venancio di- 
recionou o investimento em 
novas tecnologias e ferramen- 
tas para canais não presenciais 
na pandemia. O presidente da 
rede, Armando Ahmed, afirma 
que, para além destes serviços, 
o processo de expansão tam- 
bém seguirá caminhando: 

— Temos a previsão de inau- 

gurar mais 30 lojas no Estado 
do Rio em dois anos. Outra no- 
vidade do segundo semestre de 
2021 é o lançamento do nosso 
programa de fidelidade, o 
VClube, que foi implantado 
com a intenção de estreitar ain- 
da mais o relacionamento com 
os cariocas, oferecendo des- 
contos imediatos, sem necessi- 
dade de acúmulo de pontos. 
Melissa Cabral, diretora 

executiva de Operações de 
Varejo da RaiaDrogasil, a ter- 
ceira colocada, ressalta que a 
estratégia é que as farmácias 
sejam hubs de saúde, com 
serviços como vacinas, testes 

rápidos, curativos, cuidados 
com pressão, além de um am- 
plo marketplace: 
— Todo esse direcional será 

materializado em nossa plata- 
forma de saúde Vitat, uma re- 
de física e digital que conecta 
pessoas, serviços e produtos. 

Por ora, a Vitat está apenas 

em São Paulo, mas deve che- 
gar ao Rio até o fim de 2021.e 



Mais uma vez estamos 

entre as marcas mais 

lembradas pelos cariocas 

E DROGARIA 



L | 

ERRO marcas dos cariocas przzusro DE o»: 

A 1 
| A | il dá k o E 

q me Fal 1? s | - ILUS - be = (toda vE': fe i | j É ho 

LoTonaves equipada: dich fEPA. q eu 
“Do + qe q e e o oi 

ge micro A FLCIas, Li qui dm Ê - "E = É ho , TT = 

LOJA 
eder mwe 

no. 

OMPANHIA AEREA 
Empresas retomam voos e já preparam 
investimento nos carros voadores' 

epois de um período de 
maiores restrições em 

razão da pandemia, em 
2021 as empresas aéreas 

retomaram voos internacionais. 

E já se preparam para uma nova 
fronteira tecnológica, a dos 
“carros voadores, que prome- 

tem ser o futuro do setor e con- 
tribuir para aliviar gargalos de 
mobilidade urbana. 
Na Gol, que por mais um 

ano ficou no topo das marcas 

preferidas pelos cariocas, os 
voos internacionais foram re- 

tomados em novembro. A em- 

presa avalia que deve voltar ao 
nível pré-Covid no primeiro 

trimestre de 2022. Além disso, 
ao completar 20 anos, a Gol fe- 

chou acordo com a irlandesa 
Avolon para arrendamento ou 
aquisição de 250 aeronaves 
elétricas de decolagem e pou- 
so vertical (eVTOL), os cha- 
mados “carros voadores”. Eles 
são aviões pequenos, que po- 
luem menos e são usados para 

rotas curtas. O objetivo é inici- 
ar as operações em 2025. 
A Azul, a segunda marca 

mais lembrada pelos cariocas, 
acaba de retornar ao nível pré- 
pandemia. São mais de 800 
voos por dia, o dobro do início 

do ano, quando o país vivia a 
segunda onda do coronavirus. 
No Rio, são 60 partidas diárias, 
em média, 
Assim como a Gol, a Azul 

e [30] 

Azul 

eLatam 

« American Alrines 

Air France 

aposta no segmento de veícu- 
los elétricos. Em agosto, fez 
parceria com a alemã Lilium 
para trazer 220 eVTOLs a par- 
tir de 2025, num investimen- 

to de até USS 1 bilhão. 
— Às rotas que operaremos 

com essas aeronaves estão 

em estudo — afirma Abhi 
Shah, vice-presidente de Re- 
ceitas da Azul. 
A Latam continua a ser a 

mais internacional das aéreas 
brasileiras. Hoje, a companhia 
voa para 15 destinos no exteri- 
or. À empresa, que ficou em 
terceiro lugar na preferência 

dos cariocas, não pensa em in- 
vestir nos veículos elétricos no 
momento. Mas ressalta que 
acelerou a transformação digi- 
tal, com redução do tempo de 
compra de passagens e arma- 
zenagem do histórico de pre- 
ferências dos clientes. 
— Repensamos a forma de 

lidar com as pessoas — diz Di- 
ogo Elias, diretor de Vendas e 
Marketing da Latam Brasil.e 



COMPUTADORES 
Notebooks, que se tornaram ferramenta de trabalho 
e lazer, ganham Inovações e mudanças no design 

desafio da Samsung é 
trazer o consumidor de 
volta às lojas físicas. Nos 
novos hábitos adquiri- 

dos na pandemia, o brasileiro 
procurou usar canais digitais 
para pesquisar e comprar com- 
putador, item que se tornou 
uma das principais ferramen- 
tas de trabalho, estudo e lazer. 

— Os notebooks se tornaram 
ainda mais essenciais. Nosso 

desafio é trazer o consumidor 
de volta às lojas para uma ver- 
dadeira consultoria técnica, 
oferecendo o dispositivo mais 
adequado a suas necessidades 
— diz Mario Sousa, diretor sê- 
nior de Produto e Planejamen- 
to Estratégico da divisão de 

Dispositivos Móveis da Sam- 
sung Brasil, lembrando que o 
Rio é um dos principais merca- 
dos, e a marca segue atenta aos 
hábitos dos cariocas para ofere- 
cer a melhor experiência. 
Um desafio global que a in- 

dústria tem enfrentado é a falta 
de componentes. A Samsung 
tez todos os esforços para miti- 
gar o problema. Este ano, a mar- 
ca trouxe novos notebooks ao 
país com alto desempenho e 
portabilidade. Chamam a aten- 
ção no design o teclado retroilu- 
minado e o leitor de impressões 
digitais para facilitar o acesso ao 
Windows, além das entradas 
USB, HDMI e leitor de cartões. 
Depois de 48 anos no pais, a 

«Samsung 
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Sony, segunda no ranking, 
deixou de produzir em sua fá- 
brica de Manaus, mas mante- 

ve o suporte ao consumidor 
que adquiriu seus produtos. 
Globalmente, o diretor de Fi- 
nanças da Sony, Hiroki Totoki, 
afirmou que a empresa sofreu 
atrasos na produção de alguns 
itens por causa da falta de 
componentes. Este ano, a 
companhia lançou jogos nos 
computadores, com novo selo 
chamado PlayStation PC. Os 
primeiros lançados foram Ho- 
rizon Zero Dawn e Days Gone. 

A Apple também teve de lidar 
com falta de componentes para 
evitar atrasos na produção. 
Mesmo assim, a terceira marca 
do ranking ofereceu novidades 
em notebooks. A companhia 
trouxe produtos com funções 
mais profissionais para edição 
de vídeos, que dispensam estú- 
dio de edição. Os novos note- 
books oferecem porta HDMI, 
leitor de cartões de memória e 
conector para carregador.e 

MARCAS DOS CARIOCAS R.Ti 



ESCOLAS D IDIOMAS 
Aulas presenciais começam a retornar, mas maioria das 

instituições manterá possibilidade de optar pelo on-line 

ano de 2021 começou 
com novidades para a 
Cultura Inglesa, a mar- 
ca mais lembrada pe- 

los cariocas entre as escolas de 
idiomas. Em março, a unidade 
de São Paulo comprou a rede 
de escolas fluminenses, que 
desde 2016 pertencia ao fundo 
Gera, do empresário Jorge 
Paulo Lemann. A operação 
uniu os dois principais merca- 
dos para a marca no país. 
Na época, com a vacinação 

ainda no início, muitos alunos 
tinham receio de voltar às au- 
las físicas. Os cursos on-line, 

criados no início da pande- 
mia, foram mantidos. E a 

aposta é que eles se tornem 
uma opção permanente. 

— A pandemia demandou 
adaptações e passamos a ado- 
tar aulas ao vivo pela internet. 
O que poderia ser algo provi- 
sório se tornou um novo pro- 
duto que veio para ficar. Já vol- 
tamos ao modelo presencial, 
mas vamos manter a oferta 

das aulas pela internet — afir- 
ma Jayro Souza, head de Ope- 

rações da Cultura Inglesa Rio 
de Janeiro. 
Hoje, a Cultura tem 90 mil 

alunos no país e cerca de um 
terço está no Rio. 
No CCAA, a dobradinha vir- 

tual-presencial também foi in- 
corporada ao modelo de ne- 
gócios, permitindo à compa- 

nhia chegar a municípios on- 
de antes não estava, Nos pla- 

«Cultura Inglesa 
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nos da segunda marca mais 
lembrada está a oferta de cur- 
sos híbridos. 
— Nosso modelo passou a 

ser de aulas híbridas. O aluno 
que assiste on-line ao vivo ou 

presencialmente tem exata- 
mente a mesma experiência 

em termos de aprendizagem. 
E isso torna-se um ganho 
enorme para esse aluno — 
afirma Maria Clara Lima, CEO 
do CCAA. 
A rede tem 715 franquias no 

país, sendo 98 no Rio, berço do 

grupo há 60 anos. 
Na Fisk, o Rio é hoje o segun- 

do estado com maior número 
de franqueados: são cerca de 
80 escolas. No auge da pande- 
mia, a modalidade on-line 
atingiu praticamente 100% 
das aulas oferecidas, mais por 
uma questão de necessidade 
do que de preferência. Atual- 
mente, esse percentual caiu 
bastante, para cerca de 10%. 
Mas a empresa avalia que, no 

ano que vem, a taxa deve ficar 
entre 15 e 20%.e 



COM O INGLÊS DA 
CULTURA, VOCÊ PODE h, 
SJ0]N [8/2158 0/0] 6 | Es | 
QUE QUISER. 
NÓS, POR EXEMPLO, 
SONHAMOS COM 
ESTE MOMENTO. 

Mais uma vez a Cultura Inglesa foi a escola de 

idiomas mais lembrada na pesquisa Marcas 

dos Cariocas. Um motivo de orgulho para nós 

que, há tantos anos, nos dedicamos ao sonho 

de ensinar inglês na Cidade Maravilhosa. 

SONHE 
O QUE QUISER. 
CONQUISTE 
COM A CULTURA. 

CULTURA 
INGLESA 

INGLÊS CULTURA INGLESA, 
SÓ NA CULTURA INGLESA. 



COSMÉTICOS 
Marcas apostam em produtos para a prática esportiva, 
maquiagem que hidrata e relançamento de clássicos 

s marcas de cosméticos 

se adaptaram à mu- 

dança de cenário com 
lançamento de produ- 

tos resistentes ao uso de más- 

caras. Aos poucos, surgem no- 
vas apostas na retomada de 

atividades ao ar livre. 

O Boticário, mais lembrado 

pelos cariocas, se uniu à marca 

de moda esportiva Track&Field 

e lançou uma linha com base 
compacta, máscara para cílios, 
lápis em gel e hidratante labial, 
que promete resistir em todas 

as modalidades de atividade fi- 
sica. Na maquiagem com trata- 
mento de pele, a marca lançou 

o Make B. Retinol H+, que une 
os efeitos da melhora da textura 

Petra 
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e da luminosidade da pele. 

— Ficamos orgulhosos em 
receber este reconhecimento 
do público. Desde a nossa fun- 
dação, entendemos que é pre- 
ciso estar atento ao comporta- 

mento do consumidor e anteci- 
par soluções para a sua experi- 

ência de compras. É um dife- 
rencial do Boticário — diz Ca- 

thyelle Schroeder, diretora de 
Branding e Comunicação. 
Em segundo lugar no 

ranking, a Natura celebra o 
movimento de retomada. A 
marca voltou às origens para 
relançar dois carros-chefe do 
catálogo: o perfume Kaiak e a 
linha Natura Ekos. 

— Podemos lalar com mais 
alegria. Sentimos a revitalização 

no espírito, no ambiente, ape- 
sar das complicações da pande- 
mia — diz Maria Paula Fonseca, 
diretora global da marca. 
Terceira mais lembrada, a 

Avon celebrou os frutos da 
campanha de reposicionamen- 

to OlhaDeNovo, que convidou 
consumidores a reverem a for- 

ma como olhavam a marca. 
— O reconhecimento dos ca- 

riocas está atrelado ao momen- 
to que estamos vivenciando co- 
mo empresa — diz Viviane Pe- 
pe, diretora de Comunicação 
da Avon Brasil. — Um dos gran- 

des marcos do ano foi o patro- 
cínio ao BBB21. Foi uma edição 
de sinergia com a Avon devido 
ao recorde de participantes ne- 
gros e LGBTQIAP+. 

Entre os lançamentos, uma 
das maiores apostas foi a Base 
Sérum, que maquia e hidrata, 
protege dos raios solares e 

combate a ação de radicais li- 
vres. O produto foi divulgado 

por Juliette Freire e chegou a 
ter lista de espera.e 



ELETRODOMESTICOS 
Eficiência energética e conectividade se tornam 
mais procuradas pelo consumidor e mobilizam empresas 

consumidor ficou mais 
exigente em relação 
aos eletrodomésticos. 
Além de buscar produ- 

tos que ofereçam praticidade, 
esse novo cliente quer ECODO- 

mia de energia e água e busca 
conectividade e tecnologia 

embarcada. Nessa direção, le- 
vam vantagens as marcas que 

adotam as melhores práticas 
de sustentabilidade. 

— Pensando nesse consu- 
midor, passamos a entregar 

mais recursos de entreteni- 

mento e conectividade, além 

de opções de eletrodomeésti- 
cos com tecnologias de ponta, 

que proporcionam muito mais 

eficiência energética — disse 

“Samsung 

«Brastemp Edo DA 

«Flectrolux 
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Helbert Oliveira, diretor da di- 

visão de Home Appliances da 
Samsung Brasil, marca prefe- 
rida dos cariocas. 

Entre as novidades, a Sam- 
sung desenvolveu o SolarCell, 
controle remoto que carrega à 
base de luz solar, dispensando 

pilhas. Foram criadas as Eco- 
Packages, embalagens que vi- 

ram objetos como porta-revis- 
ta, casa para gato e prateleiras. 
A Whirlpool, dona da marca 

Brastemp, a segunda mais ad- 
mirada pelos cariocas, nota 
que o consumidor ficou mais 
exigente na hora da compra. A 
praticidade em relação ao pa- 
gamento ea nova experiência 

nos canais digitais são tendén- 
cias que vieram para ficar, re- 

velou pesquisa da Whirlpool. 
— Com a descoberta do 

mercado on-line, passamos a 
oferecer realidade aumentada 
para alguns produtos — diz 
Allyne Magnoli, diretora de 
Marketing da Whirlpool. 

A Electrolux, terceira coloca- 
da no ranking, vem desenvol- 

vendo eletrodomésticos que 
atendam esse desejo. Lançou 

geladeiras conectadas com 
wi-fi, que podem ser controla- 
das por meio de um aplicativo. 

Em alguns produtos, o contro- 
le de temperatura é feito via 

inteligência artificial. Outra 
tecnologia existente nesses 

produtos permite economizar 
até 45% de energia. 
— Nossa premissa principal 

é estimular as pessoas a se tor- 
narem mais atentas aos hábitos 

de consumo. Nossos produtos 
são pensados para estimular o 

comportamento mais consci- 
ente — diz Cris Duclos, vice- 

presidente de Marketing para 
Electrolux América Latina.e 
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RESTAURANTES 
Comodidade do drive-thru e da entrega estimula 
investimentos para além da abertura de novas unidades 

a quarentena, um dos 

setores que mais preci- 
saram se adaptar aos 

novos hábitos dos con- 
sumidores foi o de restauran- 
tes. Às marcas que consegui- 

ram oferecer entregas rápidas, 
produtos bem acondiciona- 

dos e promoções estão entre 
as preferidas dos cariocas. 

O Outback mais uma vez é 0 
primeiro da lista. A Bloomin' 
Brands, holding que detém a 
marca no país, ampliou o deli- 
very, buscando levar para a 

casa dos clientes a experiência 
dos restaurantes. Um exemplo 

foi o envio do tradicional pão 
australiano como cortesia, 

Depois da flexibilização do 
isolamento social, o público 
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voltou a frequentar os restau- 
rantes, mas o delivery conti- 
nua aquecido. Recentemente, 
o Outback inaugurou duas 
unidades e até o fim do ano 
abre mais uma. No digital, a 

rede implementou um serviço 
de reserva e espera remota é 

acesso ao cardápio enquanto 
o cliente aguarda. 

No McDonald's, segundo 
colocado, o delivery foi incre- 
mentado e o drive-thru se tor- 
nou estratégico. No Rio foram 
inaugurados quatro restau- 
rantes no modelo que passou 
a se chamar “drive-tudo;, per- 

mitindo que os clientes usem 
patinete, bike, moto e patins. 

— Concentramos esforços 
em drive-thru e delivery — diz 

«QutDack 

«McDonald's 

«Burger King 

«Parmê 

eSnoleto 

Paulo Camargo, CEO do Me- 

Donald's. 
Para redirecionar campa- 

nhas e produtos, o grupo 
acompanha de perto as im- 
pressões dos consumidores 

nas redes sociais e com uma 
equipe de cientistas de dados. 

No Burger King, terceira 
marca mais lembrada, Ariel 

Grunkraut, vice-presidente de 
Marketing, Vendas e Tecnolo- 

gia da BK Brasil, máster fran- 
queada do Burger King, ressal- 
ta que o foco é no omnichan- 

nel (uso simultâneo e interli- 
gado de múltiplos canais). No 
último ano, a empresa fez uma 
captação robusta para investir 

em projetos que vão do deli- 
very e app próprio, ghost kit- 
chen e totens de autoatendi- 
mento à expansão e melhorias 
das lojas. 
— Aceleramos a experiência 

integrada. O aplicativo pró- 

prio do BK segue em cresci- 
mento e, neste ano, lançamos 

nosso programa de fidelidade, 
o Clube BK — diz.e 
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PE 
FAS I-FOOD 
Redes acompanham tendência e investem em novos 

produtos, delivery e agilidade para pedidos sem contato 

digitalização potencia- 
lizou a proposta de ofe- 
recer refeições com 
agilidade. E as redes 

sociais se tornaram importan- 
te ferramenta para que as em- 
presas de fast-food acompa- 

nhem em tempo real as prefe- 
rências dos clientes e redireci- 
onem estratégias e campa- 
nhas. 
No McDonald's, a marca pre- 

ferida dos cariocas, o CEO Pau- 
lo Camargo conta que as pes- 
quisas nas redes foram reforça- 
das na pandemia e lembra que, 
entre os resultados, estão a ven- 
da da casquinha em casa e dos 
molhos dos sanduíches Big 
Mac e Cheddar, assim como a 
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implementação do “Méqui 
Sem Fila” e o “Méqui Zap. 

— Qutra aposta em tecnolo- 
gia é o projeto Cart, a nova pla- 
taforma de e-commerce da 
Stellantis, em que os motoris- 

tas dos carros Fiat podem fa- 

zer pedido e pagamento en- 
quanto se dirigem ao restau- 
rante — diz Camargo. 
No Burger King, segundo co- 

locado no ranking, a digitaliza- 
ção é prioridade, segundo o vi- 
ce-presidente de Marketing, 
Vendas e Tecnologia da BK Bra- 
sil, máster franqueada do Bur- 

ger King, Ariel Grunkraut, À 
empresa bateu recorde de ven- 
das digitais no terceiro trimes- 
tre, resultado de delivery, app e 
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totens de autoatendimento. 
Os cariocas gostam de novida- 

des atreladas a um bom custo- 
benefício. Estamos ampliando 
nossa cobertura e efetividade na 
entrega e temos a expectativa de 
que, até o fim de 2021, 50% dos 

restaurantes estejam operando 
com essa solução — adianta. 

Já no Subway, a terceira mais 
lembrada, as entregas respon- 
dem por mais de 20%. Além do 
lançamento de produtos e em- 
balagens, e da preparação pa- 
ra a volta do atendimento pre- 
sencial, a rede quer reforçar o 

digital. Uma das apostas é a 
plataforma Meu Subway, ação 

de last mile (responsável pela 
última etapa da entrega), mas 
que se tornará um app próprio 
de vendas. 
— O consumidor faz o pedi- 

do pelo celular para retirar no 
restaurante ou receber o deli- 

very. Vamos ampliar o número 
de restaurantes e o drive-thru 

— diz Gabriel Ferrari, diretor 
de Marketing no Brasil.e 



HIGIENE PESSOAL 
Cuidados coma pele e foco em sustentabilidade são as 
estratégias para conquistar a confiança do consumidor 

foco em higiene pessoal 
e autocuidado, que já 
vinha em alta, se inten- 

sificou em 2021. Líder 
na preferência dos cariocas, a 
Johnson& Johnson viu aumen- 
tar a procura por cuidados faci- 
ais, xampu e enxaguantes bu- 
cais. Os consumidores busca- 
ram saber mais sobre formula- 
ções e ingredientes, conta Julia- 
na Sztrajtman, diretora sênior 
de Marketing da Johnson & 
Johnson Consumer Health: 
— O consumidor carioca tem 

rotina relevante de cuidados 
com o rosto e o corpo, e valori- 
za o custo-benefício. Esses e 
outros aspectos são levados em 
conta quando desenvolvemos 

comunicações e campanhas. 
Entre as novidades estão o sa- 

bonete líquido glicerina para 
bebés com tecnologia micelar, 
para limpar e manter a barreira 
natural da pele. A Neutrogena 
ampliou o portfólio com entra- 
da na hidratação facial. E, com 
pegada ecológica, a Johnson & 
Johnson lançou o Sempre Livre 
Adapt Plus Eco, com 50% me- 
nos plástico, absorventes cober- 

tos por camada de bambu e 80% 
de materiais de fonte renovável. 
Em segundo lugar, a Natura 

relatou mudanças nos hábitos 
de consumo. Com o uso de 
máscaras e higienização fre- 
quente das mãos, saltou a pro- 
cura por produtos focados em 

«Johnson 

& Johnson 

«Natura 

«Dove 

«Nivea 
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limpeza e hidratação facial e 
corporal. Linhas consagradas, 
como a Tododia, ganharam 
mais força. A marca relançou a 
Natura Ekos, que evoca a rela- 
ção com a natureza e a preser- 
vação da floresta com produtos 
de ingredientes bioativos e tex- 
tura leve, sem perder em hidra- 
tação, reparação e restauração 

da pele, diz Maria Paula Fonse- 
ca, diretora global da marca: 
— Cresceu a busca por produ- 

tos de cuidados da pele do rosto 
e do corpo. Às pessoas tiveram 
mais tempo para se dedicar a 
esses rituais. Os perfumes mais 
vendidos tenderam para os de 
fragrâncias mais leves, quase 
um pós-banho em casa. 
Terceira no ranking, a Dove 

aliou o aumento na procura por 
itens de higiene pessoal à de- 
manda por produtos sustentá- 
veis. A marca lançou a linha 
“Dove Poder das Plantas. Os 
xampus e condicionadores 
têm, no mínimo, 95% dos com- 
ponentes vindo de plantas.e 
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IMÓVEIS 
Projetos novos, adaptações e mercados para além do 
popular estão na mira das construtoras no próximo ano 

pós um 2021 marcado 
pelo desafio do aumen- 
to dos insumos para a 
construção civil, o setor 

conta com novidades favorá- 
veis para o próximo ano, como 

a ampliação do teto do valor 
dos imóveis do programa Casa 
Verde e Amarela, que substi- 
tuiu o Minha Casa Minha Vida. 

A MRV, marca mais lembrada 
pelos cariocas, seguirá inves- 
tindo na habitação popular e 
também pretende expandir a 
Linha Class, voltada para com- 
pradores com renda média fa- 
miliar a partir de R$ 7 mil. 
— Em 2022, a MRV vai lan- 

car cinco mil unidades em to- 

do o país, sendo que destas, 

«MBRYV 
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«João Fortes 
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Gafisa 
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duas mil serão no município 
do Rio, entre as linhas Casa 
Verde e Amarela e Class — 
conta o diretor Comercial e de 
Crédito da MRV no Rio, Leo- 
nardo Tocci da Silva. 
Segundo ele, o déficit habita- 

cional brasileiro é difícil de ser 
erradicado em razão do tama- 

nho da demanda. O problema 
maior hoje, afirma, é conseguir 
encaixar um portfólio diversifi- 
cado nas construções de baixa 
renda, especialmente depois 
da pandemia, quando áreas 
abertas e de lazer passaram a 
ter mais importância no dia a 
dia dos moradores. 

Alexandre Bofloni, diretor re- 
gional da Tenda no Rio, segun- 
da no ranking, diz que com este 
cenário está sendo necessário 
fazer novas análises dos proje- 
tos para adequação. 
— Ainda assim, a Tenda lan- 

cará em 2021 um volume ex- 
pressivo de unidades — diz. 

Segundo ele, o mercado de 
habitação popular ainda tem 
um grande potencial de evolu- 
ção e eventuais mudanças na 

taxa de juros podem ampliar a 
base de clientes no segmento: 

— Tivemos um 2020 marca- 

do pela resiliência no mercado 
de habitação popular brasilei- 
ro e pelo avanço na digitaliza- 
ção das nossas operações. Es- 

sa conjunção permitiu que a 
companhia alcançasse um re- 
sultado operacional muito po- 
sitivo — acrescenta. 

O terceiro lugar na preferên- 
cia dos cariocas ficou com a 
João Fortes Engenharia, que 

tem histórico de mais de 65 
anos no mercado e atua no 

segmento residencial e em 
prédios comerciais.e 



Estamos construindo uma cidade 

cada vez mais maravilhosa. 

E os cariocas lembram disso há 4 anos. 

Nós da MRV acreditamos que podemos construir um futuro 

melhor todos os dias. Para que isso aconteça, pensamos no 

cliente desde o início da sua jornada até depois da entrega 

das chaves. E pelo 4º ano consecutivo estamos em 7º lugar 

no Rio de Janeiro na categoria Construtoras (Imóveis) pelo 

anuário "Marcas dos Cariocas do jornal O Globo”. 

Ser a primeira escolha dos cariocas é um reconhecimento 

por colocarmos os nossos clientes em 1º lugar. 

hd MRV 
O futuro a gente constrói hoje. 

mrv.com.br 

sunset 



LOJAS DE DECORA ÇÃO 
Depois da ajuda para transformar a casa em escritório, 
elas agora são referência para trazer aconchego ao lar 

| o início da pandemia, a 
| casa se transformou no 

| ambiente de trabalho 
| para muitos. Artigos de 

home office estavam entre os 
mais consumidos nas lojas de 
móveis e decoração. Agora, a 

busca é por tornar o ambiente 
mais agradável. Sofás e cadei- 
ras confortáveis, mesas desco- 
ladas, almofadas que alegram 
o escritório... Com vasta oferta 
destes produtos, o Rio Decor 
foi o preferido dos cariocas. 
O grupo investiu em showro- 

oms e influenciadores digitais. 
Passou a atender com hora 
marcada e ampliou as vendas 
pelo WhatsApp. O resultado 
elevou o volume do comércio 
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eletrônico e fez o grupo crescer. 
Hoje, são nove shoppings Rio 

Decor no estado, com mais de 
cem marcas em exposição. Até 
o fim do ano serão 11 endere- 
cos. “O Rio Decor é democráti- 
co, atendemos desde o público 
mais refinado ao mais popular. 
É a cara do Rio e está presente 
na vida do carioca há mais de 
25 anos, diz o grupo. 

Para deixar a casa mais acon- 
chegante, um dos desafios é 
otimizar espaços. Para isso, a 

Tok& Stok lançou, em outubro, 
a campanha “Mais Design por 

m* — soluções criativas para 
fazer a sua vida caber na sua 
casa. O Rio foi uma das duas 
cidades que abrigaram a inici- 

«Rio Decor 

e Tok&Stok 
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eViggore 
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ativa. A outra foi São Paulo, 
Ao longo do meés, a rede, que 

ficou em segundo lugar no 
ranking, manteve um trailer em 
pontos estratégicos de ambas as 
capitais. Foram expostas solu- 
ções para ambientes pequenos 
e uma linha de artigos de deco- 
ração exclusiva assinada pelo 
arquiteto Maurício Arruda. 

— À Tok&Stok acredita que 
seu papel como marca é trazer 
inspiração e solução aos clien- 
tes. A necessidade de estar 
mais tempo em casa transfor- 
mou a percepção das pessoas 
— diz Gabriel Miceli, diretor 
executivo comercial da rede. 
Na Etna, a terceira na pes- 

quisa, a busca por bem-estar 
em casa foi percebida. Além 
de móveis, linhas de cama, 
mesa e banho estiveram em 
alta em 2021, assim como 
itens de jardins e varandas. 
Para 2022, a empresa preten- 

de reforçar o foco no e-com- 
merce e privilegiar os shomwro- 
oms nas lojas físicas.e 



MODA FEMININA 
De olho nas vendas fisicas e digitais, Rio é escolhido 
para lançamento de lojas com conceito hibrido 

o segundo ano de pan- 

demia, a moda femini- 
na fortaleceu a integra- 
ção entre loja física e o 

digital. A C&A, marca mais 
lembrada pelos cariocas, pre- 
vê duas novas unidades na ci- 
dade até o fim do ano, no 

Shopping Metropolitano e em 
Jacarepaguá. No digital conti- 

nua a investir em ferramentas 
desenvolvidas nos últimos 

dois anos. E escolheu o Rio pa- 
ra lançar um projeto piloto na- 
cional que é a cara do futuro: o 
Cubo do WhatsApp. 
O diretor de Desenvolvimen- 

to e Expansão da C&A, Ciro Ne- 
to, diz que a ideia é humanizar 

o atendimento e que, após o Ri- 

oSul, o modelo deve ser levado 
para Barra e Zona Norte: 

— É um quiosque em que 
funciona uma central de servi- 
cos onde o cliente tem o su- 
porte nas compras feitas pelo 
WhatsApp. Ele pode pegar o 
produto que comprou no site 

ou reservou no app, conversar 
com um funcionário ou fazer 

pagamento no selfcheckout. 
Segunda na lista dos cario- 

cas, a Renner também esco- 
lheu a capital para o lança- 
mento, neste ano, da primeira 
loja circular do varejo brasilei- 
ro. A diretora de Marketing 
Corporativo da rede, Maria 
Cristina Merçon, adianta que 

no primeiro semestre de 2022 
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deve ser inaugurada outra, em 

Jacarepaguá. 
— A unidade no RioSul apre- 

senta novo modelo de infraes- 
trutura física baseado na omni- 

canalidade e na circularidade, 
conceito que associa o desen- 
volvimento ao melhor uso de 

recursos, priorizando insumos 
mais duráveis e renováveis. 

A executiva lembra que na 
pandemia a rede ampliou os 
canais de vendas, aprimorou o 
app da marca, investiu na agi- 

lidade das entregas e facilitou 
as formas de pagamento. 
Na Riachuelo, terceira colo- 

cada, o investimento de mais 
de R$ 250 milhões em tecnolo- 
gia e inovação na pandemia 
ajudou a direcionar estratégi- 
as, aperfeiçoar ferramentas já 
existentes e criar serviços. 

O diretor executivo de Canais 
de Marketing, Elio Silva, ressal- 
ta que a experiência omnichan- 
nel é a prioridade: 
— Todos os canais digitais se- 

guem no radar para melhorias,e 
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TV POR ASSINATURA 
Parcerias com canais de 'streaming ampliaram alcance 
e atrairam novos clientes durante isolamento 

s TVs por assinatura in- 
vestem em novas par- 
cerias no streaming e 

até em canais de venda 
para fidelizar clientes. A SKY, 
que lidera o ranking das mar- 
cas mais lembradas na catego- 
tia, fez uma parceria com a Di- 

rectv Go, plataforma que ofe- 
rece conteúdo ao vivo e sob 

demanda. Tanto clientes do 
pós-pago quanto do pré-pago 
têm acesso ao serviço. 

A empresa, presente em to- 
dos os municípios do país, 

lançou neste ano o SKY Con- 
nect, um receptor inteligente 

com Android TV integrado, 
uma solução para aqueles mo- 

mentos em que se procura O 
controle remoto e ninguém o 
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encontra. O dispositivo tem 

smart speaker associado ao as- 
sistente de voz do Google. As- 

sim, os clientes podem au- 
mentar o volume ou trocar O 
canal usando a própria voz. O 
Sky Connect também vem 
com várias opções de strea- 
ming disponíveis no Google 
Play Store, como HBO Max, 

Netflix e Disnev+. 
A NET Claro aposta pesado 

no streaming e avalia que ele é 
complementar à TV por assina- 
tura. Em novembro, a empresa 

— que ficou em segundo lugar 
no ranking — anunciou a par- 

ceria com o Discovery+ com 

exclusividade no Brasil. A pla- 
taforma oferece desde conteú- 
dos para crianças até progra- 

SKY 
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VIVO 

e TV 

«TIM 

mas de decoração e séries. Ou- 

tra novidade de 2021 foi o Claro 
box TV, serviço de streaming 
por assinatura que pode ser co- 
nectado em qualquer internet 
fixa, inclusive pelo wi-fi, sem 
necessidade de um ponto fixo. 

— O consumidor quer cada 

vez mais flexibilidade e auto- 
nomia para consumir o que 
quiser e quando quiser — diz 
Ane Lopes, diretora de Marca 

e Comunicação da Claro. 
A Vivo, a terceira na prefe- 

rência dos cariocas, lançou o 
Vivo Selfie, portíólio de planos 
pós-pagos cuja mensalidade 
inclui a assinatura de parcei- 
ros como Telecine, Amazon 

Prime, Spotify Premium, entre 
outros. Também inovou ao 
abrir a possibilidade para que 
qualquer aparelho de TV se 
transforme em uma smart TV: 
os clientes do Vivo Play, a pla- 
taforma de TV por assinatura 

da empresa, acessam YouTu- 

be, YouTube Kids e Amazon 

Prime diretamente pelo con- 
trole da TV.e 



OPERADORAS 
DE CELULAR 
Depois do desafio de manter as pessoas conectadas na 

pandemia, empresas agora apostam na revolução do 5G 

pandemia ampliou a 
conectividade dos la- 

res brasileiros. Neste 
cenário, o desafio das 

operadoras de celular foi ga- 

rantir infraestrutura para ofe- 
recer serviços digitais em dife- 
rentes setores. Agora, Vivo, 

Claro e TIM começam a pre- 
parar suas redes para a chega- 
da da tecnologia 5G, no próxi- 
mo ano, com expectativa de 

ampliar esses horizontes nu- 

ma velocidade cem vezes mai- 

or que a 46. 

A Vivo, novamente a mais 
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admirada pelos cariocas em 
2021, continuou este ano a 
transformação de sua marca 
em um hub de tecnologia e 
ampliou a oferta de serviços. 
Entre as novidades, a opera- 

dora lançou o Vivo Pay, uma 
conta digital que permite fa- 
zer transações bancárias no 
aplicativo. A operadora man- 
teve o ritmo de investimentos 
de anos anteriores no Brasil, 
de R$ 8 bilhões, ampliando a 
presença de suas redes de fi- 
bra óptica em mais de 300 ci- 
dades do país. 
— Aceleramos a chegada da 

fibra para atender a migração 
das pessoas dos grandes cen- 

tros para cidades menores — 
afirma Cristiano Salgado, dire- 
tor regional da Vivo para Rio e 
Espírito Santo. 
A Claro, segunda colocada 

entre as preferidas dos cario- 
cas, também avançou em no- 
vas áreas de atuação. Criou a 
plataforma Claro Cursos, apli- 

cativo gratuito para seus clien- 
tes, que oferece mais de cem 
capacitações com objetivo de 
promover novas oportunida- 
des de trabalho e geração de 
renda extra. Já o canal What- 
sApp, que tinha 600 mil aces- 
sos mensais, foi multiplicado 
por dez vezes atualmente. 

— Acompanhamos as mu- 
danças impostas pela pande- 
mia e reforçamos nossa estru- 
tura de rede, garantindo co- 
nectividade aos clientes — diz 
Ane Lopes, diretora de Marca 
e Comunicação da Claro. 
Terceira colocada no 

ranking, a TIM avançou na 

oferta de serviços nas áreas de 
educação à distância, teleme- 
dicina, novas carreiras e auto- 
mação de indústrias. 
— O 56G será o impulsiona- 

dor dessa revolução tecnoló- 
gica que pode aprimorar o 
sistema econômico e gerar 
novos modelos de negócios 

para diversos setores — afir- 
ma Daniel Oliveira, diretor 
comercial da Regional Sudes- 
te da TIM Brasil.e 
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N TT AMBULÂNCIA à 

PLANOS DE SAUDE 
Para além da telemedicina, um olhar mais humanizado 

para a saúde mental e situação financeira dos clientes 

m 2020, os planos de 

saúde correram contra o 
tempo para oferecer te- 

lemedicina a uma enor- 
me quantidade de pacientes. 
Em 2021, além de manter a as- 

sistência a pacientes que tive- 
ram Covid-19, os esforços para 

humanizar o atendimento e O 
acolhimento, principalmente 

em relação à saude mental, fi- 
zeram a diferença. 
O superintendente de Mer- 

cado e Operações da Unimed- 
Rio, Mauro Madruga, atribui o 
primeiro lugar no ranking à ex- 
periência do carioca com a 

marca, em demandas assisten- 
ciais ou contatos do dia a dia. 

— Nos consultórios, há uma 

diferença importante, pois o 
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médico que atende é sócio da 

Unimed-Rio, não um presta- 
dor credenciado. A cultura do 

dono gera uma entrega dife- 
renciada. Isso acontece tam- 
bém nos prontos atendimen- 
tos e no Hospital Unimed-Rio. 
A telemedicina foi lançada 

em abril de 2020 e registra mé- 
dia de 20 mil consultas men- 

sais. Para 2022, Madruga diz 
que o foco será ampliar a ofer- 
ta de novas unidades, produ- 
tos, serviços e experiências. 

Segunda colocada nas pes- 
quisas, a carioca Amil viu os 
números de beneficiários, tan- 

to físicos quanto jurídicos, 
crescerem, assim como os das 

teleconsultas, que hoje pas- 
sam de dois milhões. 

ns 
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Mas o que o CEO Edvaldo 

Vieira credita neste ano para 0 
reconhecimento da marca é o 

esforço em desmistificar pro- 
blemas relacionados à saúde 

mental, oferecendo suporte 

aos pacientes, e o lançamento 
de produtos mais acessíveis. 

— Também llexibilizamos 

condições contratuais para 

que nossos clientes perma- 
necessem com o plano mé- 

dico durante a crise sanitá- 
ria — diz. 

A Bradesco Seguros, tercei- 

ra colocada, destaca, além da 

telemedicina, o programa 

“Acolhimento Psicológico” 
que trata da saúde emocio- 

nal, com atendimentos por 
videochamadas e chat com 

psicólogos. 
A empresa salienta a expan- 

são e reestruturação da rede 
“Meu Doutor Novamed”, que 
tem como pilar o modelo de 

Atenção Primária à Saúde 
(APS). No Rio, são três unida- 

des e há previsão de mais duas 
nos próximos meses.e 



POSTOS DE 
COMBUSTÍVEL 
Empresas atraem consumidor com aposta em 

comodidades, com lojas de conveniência e tecnologia 

pandemia mostrou que 
os postos de combusti- 
veis não são apenas lo- 

cais para abastecer O 
tanque do carro. As lojas de 
conveniência se solisticaram e 
se tornaram aposta das distri- 
buidoras para estreitar mais os 
laços com os cariocas. 
A Vibra (ex-BR) criou neste 

ano uma joint-venture (parce- 

ria) com a Americanas para 
unir a operação da BR Mania, 

rede de lojas de conveniência 
franqueadas em postos BR — 
a marca preferida dos cariocas 
—, e da rede Local, da Ameri- 
canas. No Rio, são 46 lojas BR 

Mania em 24 bairros. 

RTHL 
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— Há novidades em bonhon- 
niére, bebidas, food service e ta- 
bacaria. Outro diferencial é o 
delivery, que cresceu muito na 
pandemia — diz Leo Burgos, 

diretor de Desenvolvimento de 
Negócios e Marketing da Vibra. 

A empresa tem 8.127 postos 
no Brasil, por onde passam 30 
milhões de clientes por mês. 
Na Ipiranga, a segunda mais 

lembrada pelos cariocas, as lo- 
jas de conveniência foram mais 
buscadas durante o isolamento 
social. E entraram de vez na ro- 
tina. São 1.818 unidades no país 

e mais de 850 delas têm pada- 
ria, point certo para começar o 

dia. A rede, a maior do Brasil, 

“BR 
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gera 18 mil empregos diretos e 
planeja abrir franquias em con- 
domínios e lojas de rua. 
— Nossos postos, especial- 

mente as lojas AmPm, foram 
pontos de apoio para a popula- 
ção no período mais crítico do 
isolamento. Ajustamos o nosso 

mix de produtos, ampliamos as 
categorias de necessidade bási- 
ca, enriquecemos ainda mais o 
nosso pacote digital e seguimos 
ao lado dos clientes — diz Bár- 
bara Miranda, diretora de 
Marketing e Desenvolvimento 
de Negócios da Ipiranga. 

Os postos Shell, que aparecem 
em terceiro lugar, investiram na 

plataforma Shell Box, para paga- 
mento pelo aplicativo, sem sair 
do carro, e na ampliação da rede 
de conveniência, diz Javier Ale- 
mandi, diretor de Marketing da 
Raizen, licenciada Shell. Hoje, 
são mais de 1.150 lojas Shell Se- 
lect, entre franquias e lojas pró- 
prias, no pais. E prepara novida- 
de para breve: os eletropostos, 
que permitirão recarregar bate- 
rias de veículos elétricos, em 

parceria com a Volkswagen.e 



PROTETOR SOLAR 
Importância do sol para saude física e mental 

impulsiona lançamentos no setor 

pandemia mostrou a 

importância do sol para 
a saúde física e mental, 

À e as marcas de protetor 
solar apostam em novidades. A 
Sundown, preferida dos cario- 
cas, investiu no digital e lançou 
campanha 100% on-line cha- 
mada “Passou, Piscou, Secou” 
A linha regular de protetores 

FPS 30, 50 e 70 ganhou textura 
mais fluida, que facilita a saida 
do produto pela embalagem e 
absorção mais rápida na pele. 
A marca notou aumento na 
busca por produtos para crian- 
cas, como o Sundown Kids, pa- 
ra peles sensíveis. 
— Os cariocas têm a cultura 

de estar perto da natureza e da 

«Natura 

«L'Oréal 
*ÁvON 

praia, e Sundown, que é uma 

marca brasileira, foi a primeira 
a entender essa relação posilti- 
va com o sol — diz Juliana Sz- 
trajtman, diretora sênior de 
Marketing da Johnson & John- 
son Consumer Health. 

Já a Nivea, segunda na cate- 

goria, viveu um dos momentos 
mais importantes em 2021 com 

a revelação do propósito da 
marca, cujo mote é “O toque 
que transforma e inspira cone- 
xões. A ideia é conscientizar 
sobre os benefícios do toque 
humano na vida das pessoas. 

— Iniciamos nossa jornada 
em apoio a grupos que já senti- 
am a falta do toque humano e 

que, agora, precisam de mais 
cuidado: idosos e cuidadores, 

mulheres negras da periferia e 
comunidade LGBTQIA+, com 

olhar especial para a população 
trans — conta Andrea Bó, dire- 
tora de Marketing da Nivea 
Brasil, explicando que a empre- 
sa apoia projetos de cuidado, 
acolhimento e capacitação. 
O maior lançamento do ano 

foi a linha Nivea Celullar Lu- 
minous Antispot, com FPS 30 

e sérum Dia e Noite, com o po- 
der de agir na causa das mar- 
cas escurecidas no rosto, O 

acúmulo de melanina. 
Terceira no ranking, a Natura 

percebeu alta nas vendas de 
protetores para rosto com a pro- 

ximidade do verão. Para Maria 
Paula Fonseca, diretora global 
da marca, a paixão do carioca 
pelo sol se conecta com a “per- 
sonalidade solar” da marca. 
— Somos uma marca brasi- 

leira, latino-americana, e, ho- 

je, podemos dizer global, mas 
com essa origem de alma bra- 
sileira que o carioca represen- 
ta muito bem — afirma.e 



REFRIGERANTES 
Empresas apostam em novos sabores e em 
campanhas de otimismo na retomada 

esperança de virar a 
página com o avanço 
da vacinação estam- 
pou as campanhas das 

principais marcas de refrige- 
rantes do país. A Coca-Cola, li- 
der na preferência dos cario- 
cas pelo quarto ano seguido, 
lançou no fim do ano passado 
um movimento global chama- 
do “Abertos pro melhor, que 
encabeçou todas as demais 
campanhas e ações da marca 
em 2021. 
— Foi um convite para que 

cada um fizesse suas reflexões 
individuais, que tantos de nós 
tivemos durante 2020. Anali- 
sar quais hábitos deveríamos 
manter nas nossas vidas e 

quais deveriamos abandonar. 
Reconhecendo o valor das pe- 
quenas coisas, buscando mu- 
danças e valorizando a beleza 
do cotidiano — explica Polia- 
na Sousa, lider de Coca-Coca 
na América Latina, 

O Guaraná Antarctica, se- 
gundo no ranking, convidou 

os consumidores a se torna- 
rem “sócios” do centenário da 

marca, celebrado este ano. 
Eles puderam ajudar na cria- 
ção de campanhas, participar 
de filmes e ajudar na escolha 
de novos sabores. 

— Ativamos ações relevan- 
tes neste ano, como a Lancho- 

nete do Nanã, que trouxe car- 
dápios regionais para a palma 

«Coca-Cola 

«Guaraná 

Antarctica 

«Fanta 

«Pepsi 

«Mineirinho 

da mão do consumidor, aju- 
dando as pessoas a matarem a 

saudade da terra natal, quan- 
do as viagens estavam impos- 
sibilitadas — conta Julia Chi- 

eppe, gerente de Marketing de 
Guaraná Antarctica. — Isso 
sem contar as diversas inicia- 
tivas que marcaram o nosso 
centenário e o lançamento de 

seis novos sabores super bra- 
sileiros, escolhidos em parce- 
ria com os consumidores. 

Já a Fanta, terceira na catego- 
ria, conta que reforçou a aposta 
em campanhas positivas. 
— Acreditamos que trazer 

esse olhar descontraído, esti- 

mulando a criatividade e a di- 
versão como forma de colorir 

o mundo seja ainda mais im- 
portante no momento que es- 
tamos vivendo — conta Pedro 

Abbondanza, diretor de 

Marketing de Coca-Cola Bra- 

sil. — Por isso, em um ano tão 
difícil como 2021, fizemos 

questão de continuar com es- 

ses propósitos vivos e ativos.e 
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SEGURADORAS 
Empresas recorrem a canais digitais, adotam visão 
de saude integrada e buscam se aproximar dos jovens 

s seguradoras reinven- 

taram sua estratégia 
para atender os clien- 

tes de forma rápida e 
com o maior leque de opções 
possíveis. A agilidade impulsi- 
onou o uso de canais digitais. 
Na Porto Seguro, a marca 

preferida dos cariocas, o aten- 
dimento pelo WhatsApp teve 
alta de 454% na demanda. Os 
acessos mensais saíram de 220 
mil, no ano passado, para 
mais de 1 milhão este ano. 

— A praticidade e a agilida- 
de motivaram o crescimento 
— diz Marcos Silva, diretor co- 

mercial da Porto Seguro no 
Rio. — O Rio é um mercado es- 
tratégico para a Porto. Busca- 

mos oferecer novos produtos, 
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atrativos e experiências, o que 

acaba sendo um diferencial. 
Entre as novidades, a empre- 

sa passou a oferecer o Porto 
Cuida, serviço que oferece qua- 
tro atendimentos por telemedi- 
cina ao ano por pessoa, além de 
descontos em consultas, exa- 

mes, terapias e medicamentos. 
Na Bradesco Seguros, que 

ficou em segundo no 
ranking, a estratégia é aproxi- 
mar as pessoas da cultura do 
seguro e trazer informações 

sobre a longevidade da popu- 
lação. A revolução tecnológi- 
ca trazida pela pandemia re- 

desenhou os modelos de ne- 
gócio. A empresa lançou uma 
plataforma para conscienti- 
zar as pessoas e procurou se 

«Porto Seguro 

«Bradesco Seguro 
«SulAmeérica 

Seguros 

aligu Seguros 
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aproximar dos jovens com a 

presença nas redes sociais 
TikTok, Clubhouse e Kwai. 

— Temos o desafio de ir ao 
encontro desse novo cliente, 

mais digital e precavido. Mas de 

atender com a mesma eficiên- 

cia uma parcela de clientes que 

permanece no mundo analógi- 
co — diz Alexandre Nogueira, 

diretor de Marketing do Grupo 
Bradesco Seguros. 
A SulAmérica Seguros, que 

nasceu há 125 anos no Rio e é 

a terceira colocada, trouxe 

um novo conceito de Saúde 

Integral, que coloca a saúde 

física, emocional e financeira 

de forma integrada. Só a pla- 

taforma Saúde na Tela teve 

crescimento de 2 mil atendi- 

mentos por mês para cem mil 
na pandemia. 

— Queremos dar apoio e se- 
gurança em todos os momen- 
tos e decisões tomadas — diz 

Patricia Coimbra, vice-presi- 
dente de Capital humano, Sus- 

tentabilidade e Marketing da 
SulAmérica.e 



SHOPPING CENTER 
Sem deixar de lado o avanço digital, empresas 
investem em experiências presenciais 

a reabertura do comér- 
cio, os shoppings estão 
empenhados em ofe- 

h | recer experiências me- 
moráveis aos clientes, come- 
cando pelo Natal que se apro- 
xima. Isso, no entanto, não sig- 

nifica nem de longe ignorar o 
avanço digital da pandemia. 
Por isso, continuam a buscar 

ferramentas para integrar ven- 
das físicas e on-line. 
Há 40 anos no Rio e há 12 

anos o preferido dos cariocas, 
o BarraShopping encerra 2021 
com uma decoração natalina 
inspirada na Disney. No mun- 
do digital, além de drive-thru e 
take away, a empresa desen- 
volveu o superapp Multi, que 

concentra vários serviços do 
shopping e permite pagar es- 
tacionamento, ver programa- 
ção do cinema e acompanhar 
promoções exclusivas. 

— Depois de 26 anos do icô- 
nico Castelo da Cinderela, o 
shopping vem decorado com 
cenários dos personagens 
mais famosos da Disney. De 
uma árvore de 15 metros e 

uma réplica gigante do Mickey 
a um túnel de espelhos, simu- 
lando a abertura do mar da 
princesa Moana — diz o dire- 
tor regional da Multiplan, Ga- 
briel Palumbo. 
Rodrigo Vabo, superinten- 

dente do NorteShopping, se- 
gundo no ranking, diz que a 

e BarraShopping 
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hora é de fortalecer a combi- 
nação da experiência presen- 
cial com novos formatos de 
vendas, a exemplo do “Com- 
pras pelo WhatsApp;, lançado 
este ano, e o locker, no qual o 
cliente compra remotamente 
e retira sem precisar ir à loja. 
— É o real significado do 

shopping do futuro, que tanto 
era estudado e idealizado an- 
tes da pandemia, sendo colo- 
cado em prática. Somos cada 
vez mais um hub de experiên- 
cias, gastronomia, entreteni- 
mento e compras — diz Vabo. 
O Nova América, que já ti- 

nha criado drive-thru e locker, 
tem novas iniciativas digitais, 
como Nova América Go e Reti- 
re Aqui, de olho no Natal. 
— À tecnologia vem para 

apoiar a experiência do consu- 
midor, tornando-a mais ágil, 
eficiente e dinâmica — diz Ju- 
lio Ferrer, superintendente do 
shopping. — Estamos nos pre- 
parando para oferecer um Na- 
tal de reencontro.e 
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TES DE COMPRAS 
Varejo digital reforça aproximação com o consumidor 

carioca, após aumento de vendas na pandemia 

s sites de compras apos- 
tam no fortalecimento 

da relação com o con- 
sumidor depois da ex- 

plosão de transações pela inter- 
net na pandemia para continu- 
lr crescendo, mesmo com a te- 

abertura de lojas e shoppings. 
O Mercado Livre, pelo se- 

gundo ano consecutivo o pre- 
ferido dos cariocas, lançou em 

junho a campanha “Essenci- 
ais, que reforçou a importân- 
cia do empreendedorismo na 
pandemia. Segundo a marca, 
nove em cada dez pequenas 

empresas associadas conse- 
guiram manter ou aumentar o 

quadro de funcionários, ape- 
sar da quarentena, e consegui- 
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ram expandir as vendas para 
além da cidade onde atuam 

por meio do Mercado Livre. 
— Unimos conveniência a 

um grande sortimento de itens, 
além de facilidade e rapidez de 
entrega. Fomos muito atuantes 

na pandemia, com doações e 
descontos em taxas para os em- 

preendedores manterem seus 
negócios. A marca entendeu ter 
um papel maior do que ser e- 
commerce e se inseriu na socie- 

dade — afirma Thais Souza Ni- 
colau, diretora de Branding do 
Mercado Livre no Brasil. 

O Rio é um dos locais em que 
a marca mais investe em midia. 
— No começo do ano, anun- 

ciamos uma parceria com o 

«Mercado Livre 

e Amazon.com 

* Americanas.com 
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Flamengo que vai além do pa- 

trocínio de camisas de futebol. 
A escolha se deu pela filosofia 
que o clube tem de ser uma 
marca digital, aliada a uma tor- 
cida engajada — diz Thais. 

Já a Amazon, segunda na ca- 
tegoria, inaugurou em setem- 

bro seu primeiro centro de dis- 
tribuição no Rio, que fica em 

São João do Meriti. 
— Abrimos mais de 200 no- 

vos empregos diretos perma- 
nentes e esperamos gerar mais 
de mil temporários para perio- 
dos especiais de eventos e alta 
temporada. A expansão vai de 

acordo com nosso compromis- 
so em contribuir para a econo- 

mia onde atuamos, além de 
oferecer serviço de entrega rá- 

pida e de qualidade a nossos 
clientes — diz Camila Nunes, H- 
der de Marketing da Amazon. 
Outro destaque foi o lança- 

mento de um programa de 
conveniência chamado “Pro- 
grame e poupe”, que permite 
ao cliente programar as com- 
pras e receber automatica- 

mente os produtos em recor- 
rências definidas, pagando os 

itens com 10% de desconto. 
Terceira mais lembrada pe- 

los cariocas, a Americanas- 

-com cresce no Rio e em todo o 
país com foco no comércio 

eletrônico. Conta hoje com 
104 mil lojistas vendendo pro- 
dutos em sua plataforma, com 
cerca de 49 milhões de clien- 
tes ativos, Para acelerar o cres- 
cimento, a marca investe em 
ações para aumentar a entra- 

da de novos empreendedores, 
com diminuição de taxas de 
comissão, além de campanhas 
de fretes grátis. A meta é che- 

gar a 150 mil lojistas até 2023 
em seu marketplace.e 



SORVETES 
Produtos com menos açúcar e sabores variados 

para quem prefere consumir em casa são as apostas 

om o retorno às praias, O 
cuidado como corpo ea 
saúde volta a dominar a 
mente dos cariocas. Às 

fabricantes de sorvete investem 
em produtos com ingredientes 
de frutas e menos açúcar para O 
verão. A Nestlé, marca que lide- 
ra a preferência dos cariocas, 
lançou nova opção de picolé, o 
La Frutta Maracujá ao Leite. 
A empresa fechou parceria 

com a Australian Gold: cariocas 
que adquirirem um sorvete 

Nestlé em qualquer praia do 
Rio ganharão um saché de pro- 
tetor ou bronzeador da parcei- 
ra no verão. Com novidades no 
catálogo e promoções, o setor 
prevê voltar ao nível pré-pan- 

demia no fim do ano. 
— Estamos no cenário perlei- 

to para o consumo de sorvetes. 
O Rio é uma das principais ca- 
pitais de lazer e turismo do Bra- 
sil — diz Diana Sá, head de 
Marketing e Desenvolvimento 
de Produtos da Froneri Brasil, 
que produz os sorvetes Nestlé. 
A Kibon, que ocupa o segun- 

do lugar no ranking, seguiu a 
tendência dos produtos mais 
saudáveis e lançou o Magnum 
Zero, sem açúcar, e o Kibon 
Deliciosamente Vegano, em 
versão pote e com sabor cho- 
colate e pedaços de avela. 
— Notamos aumento no in- 

teresse por produtos mais natu- 
rais, que valorizam os ingredi- 

«Nestlé 

«Kibon 
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entes e o sabor verdadeiro de 
seus doces e Irutas favoritos — 
conta Guilherme Moraes, ge- 

rente de Marketing de Kibon 
para Categoria de Impulso. 
Segundo Moraes, o consumo 

de sorvete em potes — hábito 
que se tornou mais frequente 

na pandemia — segue em alta, 
assim como o delivery. Por isso, 
a companhia reforçou o aplica- 
tivo e lançou assistente virtual 
para o WhatsApp, a Kiki. 
Na Mondelez Brasil, dona da 

Lacta, terceira do ranking, a 
aposta no consumo em casa 
continua. À empresa lançou o 
Lacta IL com três sabores: Di- 
amante Negro, Sonho de Valsa 
e Laka Oreo. Fechou parcerias 
com redes de fast-food, com 
edições exclusivas que mistu- 
ravam sundaes e casquinhas e 
chocolates Lacta. 
Álvaro Garcia, diretor de 

Marketing da Mondelez Brasil, 

diz que a ideia é reforçar comu- 
nicação, para assegurar o cres- 
cimento, que bateu 20%.e 
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SUPERMERCADOS 

(UA 97,05 

Redes diversificam 'mix' de produtos, abrem novas 
lojas e ampliam parcerias com aplicativos de entrega 

tenção aos protocolos 
de segurança e estraté- 

gias para driblar a alta 
da inflação estão entre 

as receitas das redes de super- 
mercados mais lembradas pe- 
los cariocas. O Guanabara, pri- 

meiro no ranking, alterou o mix 
de ofertas diante das mudanças 
nas compras de clientes. 

— No início da pandemia, o 
cliente comprava o básico. De- 
pois, estocava e, posterior- 

mente, foi a compra mensal 

com substituição de marcas. 
Ele quer comprar tudo de que 

precisa e não só produtos em 
oferta, mas pensando no valor 

linal — diz Albino Pinho, dire- 
tor de Marketing da rede. 
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Os planos agora incluem a 
reforma das 26 lojas na Região 

Metropolitana do Rio e na Bai- 
xa Fluminense, além da avali- 
ação de abertura de unidades. 
Compras com volumes mai- 

ores impulsionaram as vendas 

do Assaí, o segundo mais lem- 
brado. Além da rotina de álcool 

em gel e alerição de temperatu- 
ra, a rede criou aviso em seu 

aplicativo com horários de pi- 
co, fez parcerias para entregas e 
reduziu no início da pandemia 
os preços de produtos de deli- 
very, como embalagens. 

Com 23 lojas no Estado do 
Rio, o atacarejo abrirá mais cin- 

co unidades: em Barra, Tijuca, 

São Gonçalo e Macaé. Em 2022, 

«Guanabara 

sAssal 

«Mundia 

eCarrefour 
«SuperMarket 

quer inaugurar 60 unidades no 
país, incluindo as do Rio, entre 
lojas Assaí e conversões de pon- 
tos adquiridos do Extra Hiper. 
— Ampliaremos nossas par- 

cerias com empresas de entre- 
ga rápida, levando o Assaí a ou- 

tros aplicativos e chegando a 
mais clientes que desejam 
comprar conosco também pelo 
e-commerce — diz o diretor das 

regiões Sul e Sudeste no Assaí, 
Luiz Carlos Araujo Costa. 
O Mundial, terceiro no 

ranking, ampliou a parceria 
com o aplicativo de entrega 

Rappi e incluiu carteiras digi- 
tais para reduzir o contato no 

pagamento. Para o diretor co- 
mercial Sergio Leite, oferecer 
uma boa experiência na loja é 
o que vai lisgar o carioca. 

— O consumidor está mais 
exigente, busca comodidade e 
praticidade. Com a reabertura 

de estabelecimentos e a maior 
frequência nas lojas, o atendi- 

mento diferenciado é primordi- 
al para fidelizar o cliente.e 



UNIVERSIDADE 
Para as instituições, modelo de ensino hibrido, 

mesclando aulas presenciais e virtuais, velo para ficar 

s universidades privadas 
encerram 2021 unindo 
professores, funcionári- 
os e alunos em um obje- 

tivo comum: voltar plenamente 
ao regime presencial em 2022. 
Mas a pandemia mudou hábi- 
tos, O que vai exigir transforma- 
ções mais profundas nas insti- 
tuições de ensino. O ensino a 
distância, portanto, permanece, 
mesclado a aulas presenciais, 
formando ambiente híbrido. 
— Vamos voltar plenamente 

ao ensino presencial ano que 
vem. É claro que um ou outro 
curso ainda vai ficar de manei- 
ra remota. O saber precisa des- 
sa troca humana, mas a tecno- 
logia veio para ficar — diz o pa- 

dre Josafá Carlos de Siqueira, 
reitor da PUC-Rio, primeira no 
ranking das universidades pri- 
vadas preferidas dos cariocas. 
Um sinal dessa transforma- 

ção está nos 50 cursos de ex- 
tensão, agora acompanhados 
em 23 estados de forma virtual 
por mais de 13 mil alunos. 
A pandemia trouxe ao mer- 

cado uma visão do uso da tec- 
nologia que a Universidade 
Estácio já tinha, diz Cláudia 
Romano, vice-presidente de 
Relações Governamentais, 
Comunicação e Sustentabili- 
dade da instituição. Isso con- 
tribuiu para deixar os profes- 
sores mais preparados digital- 
mente, além de quebrar o re- 

«PUC-Rio 

«Estácio de Sá 

«Universidade 

Veiga de Almeida 

e«UniGranRio 

“Unisuam 

ceio de alguns com o mundo 
virtual. A instituição, segunda 
marca preferida dos cariocas, 
fez treinamentos e ampliou o 
leque de ferramentas necessá- 
rias para encarar o desafio. 
— Nossos campi foram re- 

modelados e estão mais co- 
nectados. Hoje, atuamos com 
cerca de 60% de presencial. 
Vamos seguir com o modelo 
híbrido este ano e em 2022 
avaliar em que nível retorna- 
remos — diz Cláudia. 
A Universidade Veiga de Al- 

meida (UVA), terceira no 
ranking, lançou cursos semi- 
presenciais, que tém aulas on- 
line ao vivo. Parte dos alunos 
ja voltou ao presencial em al- 
gumas disciplinas. 
— O que ficou é que o ensi- 

no híbrido é o futuro. Os alu- 
nos se adaptaram às aulas vir- 
tuais em tempo real é gosta- 
ram de ter parte do conteúdo 
presencialmente — diz Davi- 
no Pontual, diretor de Marke- 

ting e Comunicação da UVA,e 
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PRODUTOS PARA PETS 
Busca por nutrição de qualidade aumenta com 

pandemia, e migração para canais digitais é tenaência 

adoção de animais de 
estimação bateu recor- 

de no ano passado, 
mas agora, em 2021, 

entrou para as famílias de vez. 
À percepção é confirmada pe- 
la expansão do mercado de 
produtos para pets, que conti- 
nua em alta neste ano. 

— O conceito de pet paren- 
ting vem ganhando espaço. Os 
pets são considerados mem- 
bros da família, e a tendência é 
que haja preocupação ainda 
maior em oferecer alimenta- 
ção completa e balanceada 
para eles — afirma Roberto 
Valdrighi, gerente senior de 

Marketing da Mars Petcare, 
dona das marcas Pedigree e 
Whiskas, primeira e segunda 
colocadas no ranking. 
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Produtos que aliam o sabor 
a características funcionais e 

benefícios à saúde dos ani- 
mais ganharam mais desta- 

que, diz Valdrighi, como o Pe- 
digree DentaStix, que auxilia 
na limpeza dos dentes e atua 
na redução do tártaro, e o 
Whiskas Temptations versão 

Anti Bola de Pelos. 
De olho no aumento de ga- 

tos nos lares, a marca pretende 
investir mais nesse universo € 

aumentar o portfólio no mer- 
cado nacional, hoje com cerca 
de 300 itens para pets. 
— Do ponto de vista de ne- 

gócios, temos o grande desafio 

de servir mais pets e um port- 
fólio que atende todas as bases 

da pirâmide — diz Valdrighi. 
Outra tendência que se fir- 

| 

ePegigree 

eiNhiskas 

| «Gocen 

«Rova' Canin 

| «American Pets 

mou foi a migração de consu- 
midores para canais digitais. 
As lojas físicas tiveram de se 
reinventar, conta Madalena 

Spinazzola, diretora de Plane- 
jamento Estratégico e Marke- 
ting Corporativo da PremieR- 

pet, dona da marca Golden, 
terceira colocada na categoria. 

— À atuação no segundo 
ano de pandemia tem sido 
marcada pelo crescimento e 
inter-relação entre ações fiísi- 
cas e digitais, nutrindo cada 
vez melhor pontos de contato 
com os consumidores, ofere- 
cendo todo o suporte necessá- 
rio para garantir a melhor nu- 

trição aos pets — conta. 
O Rio é um dos mercados 

onde a PremieRpet mais inves- 
te no varejo especializado.e 



AJUDA NA PANDEMIA 
Empresas que auxiliaram colaboradores e consumidores 
a atravessar o período são reconhecidas pelo carioca 

segundo ano de pan- 
demia fortaleceu o 
papel social de mar- 
cas que se mobiliza- 

ram para ajudar colaborado- 
res, associados e consumido- 
res. O iFood chegou a mais 
de 270 mil restaurantes ca- 

dastrados em 2021, permi- 
tindo que milhares de esta- 
belecimentos ganhassem fô- 
lego ou se reinventassem. 
— Para os restaurantes par- 

ceiros foram oferecidos webi- 
nars gratuitos, cursos on-line 
e gratuitos de apoio à gestão 

“|FOOd 

«Lojas Americanas 

«Magazine Luiza 

«Natura 

elJber 

em tempos de Covid-19. Foi 
lançado o programa Vanta- 
gens do Chef, que, por meio 
de parcerias com empresas 
como Supergasbras, Prana- 
Bank, Vivo e outras, proporci- 
onou grande redução de cus- 
tos aos proprietários — conta 
João Clark, diretor de Marke- 
ting do iFood. 
O aplicativo criou dois fun- 

dos de apoio destinados a en- 
tregadores, além de mobilizar 
mais de R$ 13 milhões em do- 
ações junto com clientes par- 
ceiros e doações institucionais 
da companhia. 
A rede Lojas Americanas, se- 

gunda na categoria, virou pon- 
to de apoio à população na 
pandemia. Ela aumentou a 
oferta de bens de primeira ne- 
cessidade como alimentos, 
produtos de limpeza e higiene. 
Doou mais de R$ 45 milhões 
para ajudar no combate ao co- 
ronavirus. Entre as ações estão 
distribuição de kits de higiene 
e beleza a asilos, verba para a 
construção de hospital de 
campanha no Rio, doações de 
respiradores a hospitais públi- 
cos e custeio de voos à China 
para buscar equipamentos de 
proteção individual a profissi- 
onais de saúde. 
O Magazine Luiza chegou ao 

Rio com lojas físicas e foi o ter- 
ceiro no ranking. Na pande- 
mia, firmou compromisso 
com a garantia do emprego 
dos colaboradores e elevou o 
valor do auxilio-creche, além 

de doar cestas básicas e apor- 
tar verba para a construção da 
fábrica de vacinas do Instituto 
Butantan. 

— Fizemos entregas para 
melhorar a vida do carioca: di- 
gitalização de espaços públi- 
cos, reformas e rede wi-fi em 
grandes centros, mil bikes per- 
sonalizadas da marca em par- 
ceria com a Tembici. E os três 
mil empregos gerados com a 
abertura das 50 lojas previstas 
para 2021 — diz Eduardo Ga- 
lanternick, vice-presidente de 
Negócios do Magalu.e 
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TRABALHO SOCIAL 
Empresas com propósito e que adotam ações em prol de 
colaboradores e da sociedade se distinguem na pandemia 

atuação das empresas 
para mitigar efeitos da 
pandemia foi reconhe- 
cida pelos consumido- 

res, que cada vez mais querem 

marcas com propósitos sociais. 
O Boticário é a mais admira- 

da por seu trabalho nesse perí- 
odo. Ela ajudou colaboradores, 

com atendimento médico e 
psicológico on-line. Fez parce- 
rias com ONGs para capacita- 
ção profissional de 4,8 mil jo- 
vens de comunidades do Rio. 
Atuou para trazer diversidade à 
área de tecnologia do Grupo 
Boticário, para reduzir as lacu- 
nas de raça e gênero. 
Um dos projetos é o Em- 

preendedoras da Beleza, de 
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capacitação com cursos on-li- 
ne gratuitos e auxílio financei- 
ro a pessoas em situação de 
vulnerabilidade. Ao menos 17 
mil mulheres foram impacta- 
das, sendo 840 do Rio. 
— Nossa atuação foi marcada 

pelo gesto de retribuir à socie- 
dade tudo que recebemos em 

44 anos — diz Eduardo Fonse- 
ca, diretor de Assuntos Institu- 
cionais e ESG do Boticário. 
A Natura, que ficou em se- 

gundo lugar, criou rede de 
apoio a consultoras em maior 
vulnerabilidade social, com 

telemedicina, suporte psicoló- 
gico e auxílios financeiros. 
Ofereceu licenças remunera- 

das a quem precisou cuidar de 

“O Boticário 

«Natura 

«Magazine Luiza 

«iFgod 
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um membro da família. E as 

consultoras passaram a usar 
redes sociais para atendimen- 
to. À empresa também contri- 
buiu com ações para facilitar o 
acesso a vacinas. 
— A longevidade dos negóci- 

os está ligada à capacidade que 
as empresas terão de contribuir 
para a evolução e prosperidade 
da sociedade — diz Erasmo To- 
ledo, vice-presidente de Negó- 
cios Brasil da Natura. 
Com o projeto Parceiro Ma- 

galu, o Magazine Luiza ajudou 
a manter a renda de pequenos 
varejistasjistas. Nos últimos 
dois anos, mais de 50 mil em- 
preendedores que dependiam 
de vendas físicas passaram a 
oferecer produtos on-line na 
plataforma da varejista. O ano 
de 2021, marcou a entrada das 
lojas físicas no Rio, diz Eduar- 

do Galanternick, vice-presi- 
dente de Negócios do Magalu: 
— Oferecemos a digitaliza- 

ção de espaços públicos, refor- 
mas e rede wi-fi em grandes 
centros e na SuperVia.e 



OBRIGADO, RIO! 
“Pesquisa Martas dos Cariocas 2021 « Jórmal O Globo em parceria com a TFaanaBandog. 



FARA 

Ja fazemos parte 
da vida dos cariocas. 
Agora, do coração. 

Na 1ºº edição do estudo Marca 

dos Cariocas, o Posto Petrobras foi 

eleito o número 1, pelos cariocas, 

na categoria posto de combustível. 

Um prêmio que enche a gente de 

orgulho e de vontade de continuar 

fazendo sempre o melhor para 

todos os cariocas. 
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